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Z OBSAHU 3

Kódex 
predajcu
časopisu 

1. Predajca musí nosiť preukaz so svojím 
registračným číslom a fotografiou pri 
predaji na viditeľnom mieste.

2. Predajca nesmie časopis predávať 
inde ako na mieste, ktoré má pridelené 
a uvedené na svojom preukaze.

3. Predajca nesmie byť pri predaji časopisu pod 
vplyvom alkoholu či iných omamných látok.

4. Predajca nesmie v styku s verejnosťou 
a s ostatnými predajcami používať 
vulgárne výrazy, nadávky a rasistické, 
sexistické a iné spoločensky neprípustné 
výrazy.

5. Predajca nesmie pri predaji časopisu obťa-
žovať okoloidúcich, zdržiavať ich proti ich vôli.

6. Predajca, ak má na sebe preukaz predajcu, 
nesmie žobrať, alebo iným nepovoleným 
spôsobom získavať od ľudí peniaze.

 7. Predajca nesmie slovne, či 
fyzicky napádať iného predajcu, 
aby opustil svoje predajné miesto.

 8. Predajca nesmie predávať časopis na 
súkromnom priestore (ak na to nemá 
povolenie vlastníka).

 9. Predajca nesmie páchať kriminálnu 
činnosť alebo takejto činnosti na po máhať, 
zvlášť ak je označený preukazom 
predajcu, alebo ak má so sebou časopisy.

10. Predajca nesmie predávať časopisy 
neregistrovaným alebo vylúčeným 

 predajcom.
11. Predajca nesmie nesprávne vydávať 
 z finanč nej čiastky prijatej od kupujúceho.
12. Predajca nesmie od kupujúceho 

požadovať sumu inú, ako je oficiálna cena 
časopisu.

24 - 25 Pútnik 30 - 31 Aha ho!28 - 29 Príbeh

7 - 9 Téma 14 - 15 Reportáž 21 Za hranicou

FOTO NA OBÁLKE: DAGMAR CANISOVÁ

Ako to robíme?
Najčastejšia otázka, ktorú lesbičky 
a gayovia dostávajú, je vraj „ako ,to‘ 
robia“. Nechápu, prečo si ľudia pod 
slovom „homosexuál“ väčšinou predstavia 
človeka, čo nerobí nič, okrem naháňania 
potenciálnych sexuálnych partnerov. 

Gulášové hody
Myslíte si, že v reštaurácii v Bratislave, 
Paríži, Berlíne či v Hamburgu vám pripravia 
pravý maďarský guláš? Alebo že maďarský 
guláš je „kockové“ mäso s knedľou 
v trochu pikantnej omáčke? Omyl, vážení. 

Nový začiatok
Z pásma Gazy už odišli všetci 
židovskí osadníci a izraelskí vojaci. 
Po 38 rokoch tu zostali iba prázdne 
synagógy. A pravdepodobne vypukne 
spor o pozemky, na ktorých boli osady 
vybudované. 

Kone a kokakola
Pre Cigánov pri Dunaji je najdôležitejšia 
rodina a kôň. „Tento je môj,“ chváli sa 
s hrdosťou v hlase mladý chalan, ktorý prišiel 
svojho hnedáka okúpať do Dunaja. Zdá sa, 
že život v Dolnom Cybari zostal taký ako 
kedysi...

Božská trpezlivosť
Svet z invalidného vozíka. „Konečne ako 
človek,“ optimisticky povie Jaro a na 
chodbe bytu sa otáča na kolesách jedna 
radosť. Raz doľava, potom doprava. 
„A predstav si, že s touto mašinou vleziem 
aj do kúpeľne!“ 

Dobe sa nebránim
„Nemôžem spať skoro vôbec,“ rozpráva 
Ján Ďurovčík. „Hlavne pred premiérou 
vôbec nespím. A potom, keď si prečítam 
v novinách, čo o mne napísali, tak nespím 
ďalšie dva týždne.“ 
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Hyeny?
Nedávno som sa dostala do tesnej blízkosti 
dosť zlej autonehody. Na mieste ešte nebola 
ani sanitka, len vodiči áut, ktorí tam dorazili 
bezprostredne po nehode. Niekto riskantne 
predbiehal na neprehľadnej ceste a napálil 
to do protiidúceho auta. Vodič, ktorý za nič 
nemohol, ležal mŕtvy v priekope pri ceste. 
Ostatní boli v zvláštnom šoku, ktorý pomáha 
prežiť obrovskú psychickú traumu v takýchto 
situáciách. A okolo postávali ľudia a čakali 
na sanitku. 
Tento zážitok bol pre mňa o to silnejší, že 
ešte nikdy som nebola tak bezprostredne 
blízko dopravnej nehody a nepočula krik 
zranených. Spomínam si akurát na jednu 
cestu s fotografom tlačovej agentúry 
Štefanom. Na opačnej strane diaľnice sme 
videli auto na streche a v ňom človeka 
s krvavou mlákou pod sebou. Policajné 
auto tam už bolo. Štefan zastal, vytiahol 
fotoaparát, prešiel na druhú stranu, 
predstavil sa policajtovi a opýtal sa ho, 
či môže nehodu odfotiť. Policajt ho poslal 
viac – menej slušne dokelu. Štefan bez 
všetkého nastúpil späť do auta a pokračovali 
sme v ceste. Vtedy sa mi zdalo zvláštne 
a trochu hyenistické, fotografovať smrť, 
tragédiu a nešťastie iných ľudí a dostať za to 
v robote peniaze. Štefan mi na to povedal: 
„Keď urobím takúto fotku a ľudia ju vidia 
v novinách, možno si uvedomia, čo všetko 
sa na ceste môže stať, a budú aspoň pár dní 
jazdiť opatrnejšie.“
Teraz si myslím, že Štefan má pravdu. 
A že pravdu má aj ďalší kolega Vlado, 
ktorý hovorí, že účinnejšie ako pokuta za 
prekročenie rýchlosti by bolo zobrať bláznov 
za volantom do kina a premietnuť im pár 
reálnych, drsných záberov autonehody 
zblízka. Aby videli, čo všetko môžu svojím 
nezodpovedným správaním na ceste 
spôsobiť.

JANA ČAVOJSKÁ
ŠÉFREDAKTORKA

EDITORIAL SMS PRE PREDAJCOV

Londýnsky Notting Hill karneval je najväčšia 
umelecká udalosť v Európe. Po bombových 
útokoch a strachu, ktorý sa bezprostredne 
po nich rozšíril, sa v najkozmopolitnejšom 
meste na svete stretlo poldruha milióna 
ľudí, aby oslávili už jeho 41. ročník. 
Počas troch dní karnevalu fičali v Hyde 
parku rôznorodé akcie: Maľovanie na telo, 
bezplatný HIV testing, desiatky pódií so 
živou aj mixovanou hudbou, tanec, karibské 
jedlo... Prvý deň patril kapelám štýlu Steel 
band, ktoré medzi sebou súťažia v kategórii 
hudobného žánru Socy. V nedeľu sa 
predstavil sprievod detských  tanečníkov 
a masiek. Hlavný Mas, ako sa karneval 
v slangovej reči nazýva, je už tradične 
naplánovaný na pondelok (v Anglicku to 
pripadá na štátny sviatok Bank Holiday). 
Zúčastnilo sa na ňom niekoľko desiatok 
tisíc tanečníkov v rafinovaných kostýmoch 
a maskách. Tanec a hudba sa šírili po trase 
vyše štyroch míľ v centre mesta a zatancovať 
si mohol každý, kto šiel okolo. Vo večerných 
hodinách sa karnevalová zábava presunula 
do nočných klubov a krčiem. 
Notting Hill Karneval je najmultikultúrnejšia 
streetparty na svete. Tento rok sprievod 
tvorili prisťahovalci z Afriky, Karibiku, 
Afganistanu, Kurdistanu, Bangladéša, 

Filipín, Ruska, Bulharska...     
Táto zábava však, nanešťastie, nie je 
len o hudbe, tanci a multikulturalizme. 
Každoročné prívaly turistov so sebou 
prinášajú aj ušliapané obete a nespočetné 
množstvo krádeží. Tento rok dohliadalo na 
poriadok a bezpečnosť päťtisíc policajtov. Aj 
kvôli prípadným bombovým atentátnikom. 
TEXT A FOTO: JAROSLAVA FARKAŠOVÁ

Najväčšia karnevalová streetparty 

 02.9.2005 14:29
V stredu som si kupila NB v TN. A hadajte 
od koho! Od mojho stareho kamarata Igora. 
Nevidela som ho 10 rokov. Velmi ma to 
potesilo. Dufam ze sa budeme vidiet castejsie. 
Aj ked – ja by som si ho vedela predstavit aj 
v inej pozicii. Ale ktovie, mozno ho prave tato 
pozicia posunie dopredu. Igor, vela stastia!

 04.9.2005 21:38
Velmi sa mi paci postoj predajcu pri OD 
TESCO v PO k svojej praci. Svojim milym 
pohladom povzbudi cloveka otraveneho 
dlhou prac.dobou. On ju ma tiez tak dlho...

 05.9.2005 12:54
Dakujem milemu bradatemu predajcovi 

pred Billou za slusny profesionalny pristup 
k praci. NB si u neho kupim, ale napr. 
u predajcu, ktory po mne sprosto vykrikuje, 
pretoze som si u neho casopis nekupila, 
mam vzdy chut vytiahnut policajny preukaz 
a trochu ho poucit, ze predavat neznamena 
obtazovat. Katarina

 05.9.2005 22:25
Pekny vecer prajem! Dnes podvecer som 
si kupila NB od mileho predajcu pod hl. 
postou na SNP v BA. Citajuc si vykracujem 
dolu kopcom a niekto ma zdravi a dakuje 
mi – obzriem sa – a iny predajca. Yes! 
Taky prejav kolegialnej prajnosti sa len tak 
nevidi... fandim vam, drzte sa. N.

 19.9.2005 16:05
Prave som si kupila NB od skveleho predajcu 
pri Sl. rozhlase. Poprial mi vela lasky, ktoru 
prave hladam. Stojim na zastavke MHD, 
usmievam sa a som stastna. Evka ☺

POZOR!
Nenechávajte si pre seba, ak vám niektorý 
z predajcov zdvihne náladu, alebo naopak, 

adrenalín. Pošlite nám SMS na nové číslo

0 9 1 5  7 7 9  7 4 6
Odkazy prijímame do 17. dňa v mesiaci.

 REGISTRÁCIA DOMÉN
.sk .com .net .org .info .biz .cz

PROFESIONÁLNY WEBHOSTING

NOVINKA - registrácia domén .eu

Infolinka 0910 96 96 01

WWW.DOMAINS.SK
Inzercia
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� HĽADÁM lacný podnájom alebo chatku 
s elektrinou, vodou. Rád vypomôžem 
v domácnosti ako opatrovateľ, masér, 
kuchár, maliar a výtvarník s praxou. 
Kontakt: 0902 695 952, 0907 638 019
Marián, Dunajská ul. - roh Sporiteľne, 
Bratislava
� KTO DARUJE, alebo za symbolickú 
cenu (500 Sk) predá 2 ks spacákov? 
Kontakt na tel. čísle: 02/ 52 62 59 62
Peter 1095, Hviezdoslavovo námestie
� POTREBUJETE zamestnancov?
OZ Proti prúdu rozbehlo projekt 
podporovaného zamestnávania ľudí 
žijúcich na ulici, ktorí predávajú Nota 
bene. Firmy, ktoré majú záujem zamestnať 
šikovných predajcov Nota bene, prosím, 
kontaktujte Barboru Argalášovú, mail: 
poradcovia@notabene.sk, telefón: 
02/52 62 59 62.

INZERÁTY

To ste ešte nezažili! Dobrá 
večera s predajcom, ktorého 
si na stretnutie vyberiete, 
v najdrahšom podniku 
u nás! Hotel Radisson 
SAS Carlton prichádza 
s jedinečnou ponukou. 
Spomedzi SMSiek, ktoré 
nám posielate, vyžrebujeme 
každý mesiac jedného 
šťastného odosielateľa 
a tento zažije 

”
high society” 

naplno!

Na vysokej nohe

Ad: Zbohom, dedina, NB 50

V mnohých dedinkách chýba základná 
výbava civilizovanej spoločnosti: 
vodovod, plyn, prístupové komunikácie. 

Myslím, že rozvoju by pomohlo združovanie 
obcí podľa regiónov. 
Jednoznačne treba rozšíriť cestovný 
ruch, ktorý by priniesol kapitál na 
ďalší rozvoj. Zúfalo chýbajú regionálne 
turistické kancelárie. Určite by sa postarali 
o zviditeľnenie Slovenska aj skvalitnenie 
služieb spojených s CR: rozšírenie 
agroturistiky, ekoturistiky, cykloturistiky, 
zlepšenie propagácie, skvalitnenie služieb 
reštauračných zariadení, zriadenie linky 
reklamácií pre spotrebiteľov. Prekáža mi, že 
všetko sa začína a končí v Bratislave, že 
sa rozhoduje o nás bez nás a akosi necítiť 
zmeny k lepšiemu. 

MARTA PEPOVÁ, TRENČÍN 

Ad: Preč s chudobou! NB 50 

Od istého času zásadne neprispievam 
na žiadne zbierky. Neverím, že 
sa peniaze, ktoré si mnohí ľudia 

možno aj od úst odtrhnú, dostanú tomu, 
komu sú určené. A moja skúsenosť? Bola 
raz jedna pani učiteľka a bola raz jedna 
mama – vdova, ktorá mala troch synov. 
Stala sa tragédia a neplnoleté deti sa 
stali úplnými sirotami. Sirôt sa ujali starí 

rodičia, ktorí už boli na dôchodku, a deti sa 
museli presťahovať do iného mesta. A pani 
učiteľka zorganizovala zbierku pre prvú 
pomoc sirotám. Vyzbieralo sa vraj 30-tisíc 
korún. Ale, zrejme z iniciatívy pani učiteľky, 
bolo povedané, že deti dostanú peniaze, 
až keď budú plnoleté (nuž, aká to prvá 
pomoc?!). Dnes sú už z chlapcov dospelí, 
vysokoškolsky vzdelaní muži, ale ani po 
tých mnohých rokoch niet po vyzbieraných 
peniazoch či po „starostlivej“ pani učiteľke 
ani chýru, ani slychu. Nuž, môžete veriť 
zbierkam, za ktorými stoja anonymní, úplne 
cudzí ľudia, keď vás sklamal konkrétny 
človek, ktorého ste osobne poznali a ktorý 
vyzeral ako oddaný, obetavý a čestný 
človek?! 

SKLAMANÝ (POUČENÝ?) ČITATEĽ 

NB si zakaždým prečítam od prvej po 
poslednú stranu a so záujmom 
sledujem jeho vývoj. Váš nedávny 

prechod na „farbu“ ma však trochu 
prekvapil. Neviem, ako to vníma väčšina 
čitateľov, ale osobne si myslím, že predošlá 
čierno-biela podoba časopisu pôsobila 
silnejšie, autentickejšie (niečo na spôsob 
cinema noir) a lepšie zodpovedala „zemitým“ 
témam článkov. Zavedenie farby mi 
pripadá ako zbytočné „pozlátko“, ako akési 
maľovanie vecí naružovo, či prispôsobovanie 
sa tomu mainstreamu, od ktorého sa 
potreboval odlíšiť. Mám skôr pocit, akoby 
tým časopis čosi strácal. Možno by to stálo 
za čitateľskú anketu. 
 ELENA KLÁTIKOVÁ

Ad: Proti srsti, NB 49

Som presvedčený, že získať za 
dobročinnosť materiálnu protihodnotu 
v podobe časopisu nie je v rozpore 

s nezištným dávaním. Práveže časopis je 
lákadlom. Taktiež si myslím, že ľudia, ktorí 
si ho kúpia iba kvôli pomoci predajcovi, 
v ňom určite nájdu aspoň jeden článok, 
ktorý ich zaujme. Som presvedčený, že 
distribúcia časopisu ľuďmi v núdzi nie je 
nezmyselná práca, ako ju označil jeden pán 
v ankete v NB. Nie každý môže (nielen) 
zo zdravotných dôvodov vykonávať fyzickú 
prácu a, ak sa nemýlim, nie je až také 
ľahké si takú prácu nájsť. Plne však súhlasím 
s pánom, ktorý charitu uznáva, len ak je 
dobrovoľná a nevynucovaná. Moja babka 
raz dostala od nejakej špeciálnej školy 
pre hendikepované deti list so žiadosťou 
o finančný príspevok, priložili aj darček. Toto 
považujem za citové vydieranie.

PETER ONDRUŠEK, BRATISLAVA

REAGUJETE

Výherkyňa vyžrebovanej SMS správy za mesiac 
september - pani Mária a predajca Peter. V Carltone ich 
najviac ohúrili ohromné dezerty.  FOTO: ja
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Ad: Ako zvieratko, NB 51
Viacerí čitatelia reagovali na príbeh pani 
Blaženky z NB 51. Rovnako ako nám, ani 
vám nešlo do hlavy, ako môže byť zákon 
taký hlúpy a nespravodlivý. Ozvali sa aj 
ľudia, ktorí chcú pani Blaženke pomôcť. 
Je to možné prostredníctvom bankového 
účtu Slovenskej sporiteľne č. 038 151 
9593/0900. Ďakujeme. redakcia
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Posledný augustový víkend zorganizovala 
SP-NS fakľový pochod po Zvolene, na 
ktorom sa zúčastnilo zhruba päťdesiat jej 
členov a rovnaký počet ich sympatizantov. 
Oblečení boli v tmavomodrých uniformách, 
až priveľmi pripomínajúcich rovnošaty 
príslušníkov Hlinkovej gardy z čias 
vojnového slovenského štátu. 

Cigánski paraziti a šikmookí investori
Vo Zvolene vystúpil s prejavom učiteľ 
informatiky na gymnáziu Marián Kotleba, 
ktorý sa necháva nazývať „Vodcom“ tohoto 
politického zoskupenia. Odsúdil v ňom SNP 
ako prejav protislovenského boľševického 
puču, vyzval Slovákov odmietnuť platiť dane 
na „cigánskych príživníkov a parazitov“, 
nedať sa ohlupovať kampaňami na pomoc 
tretiemu svetu a skritizoval vyvlastňovanie 
pôdy pre „šikmookých investorov“. Jeho 
stúpenci pritom skandovali: „My to 
zmeníme! Sláva Tisovi! Zrada sa trestá! 
Slovensko si nedáme! Nech žije vodca!” 
Celá akcia bola zaznamenávaná médiami 
a v mnohých starších občanoch vyvolala 
strach. Práve muži s fakľami sú totiž 
historicky spätí s neslávnou Krištáľovou 
nocou z 9. na 10. novembra 1938, keď 
v Nemecku prebehli protižidovské pogromy 
nacistov. 

Protiústavná?
Riaditeľ občianskeho združenia Ľudia 
proti rasizmu Daniel Milo podal podnet 
na Generálnu prokuratúru na zrušenie 
SP-NS už v júli tohto roku. Spýtal som 
sa ho na jeho postoj k augustovým 
akciám: „Sú dôkazom, že Slovenská 
pospolitosť obhajuje a glorifikuje vojnový 
slovenský štát. Treba preveriť, či ich 
konanie nie je naplnením skutkových 
podstát trestných činov hanobenia 
národa, rasy a presvedčenia. Dôvodom 
na rozpustenie Slovenskej pospolitosti je 
podľa mňa rozpor jej programu s ústavou 
a zákonmi a s medzinárodnými dokumentmi 
o základných právach a slobodách.“
Podľa politológa Grigorija Mesežnikova 
z Inštitútu pre verejné otázky, SP–NS 
vôbec nie je štandardnou stranou. „Je 
to marginálna politická sila nezlučiteľná 

s demokraciou,“ vyjadril sa. „Podnecuje 
k neznášanlivosti v spoločnosti a jej 
akcie sú sprevádzané násilnými aktivitami. 
Našťastie nemá ani inteligenčný ani 
mocenský potenciál na to, aby ovplyvnila 
slovenskú politickú scénu.“ Mesežnikov si 

myslí, že už vystupovanie SP–NS a názory 
jej predstaviteľov sú zákonnými dôvodmi na 
zrušenie strany.

Žalujme sa navzájom
Siedmeho septembra zbili v Banskej 
Bystrici „Vodcu“ a jeho matku traja 
neznámi muži. Hlavné vedenie SP-NS 
hneď nato na svojej internetovej stránke 
vyhlásilo boj proti „sionistickým“ médiám 
a organizáciám: ,, Je vecou osobnej 
cti a statočnosti každého nacionalistu, 
aby vykonal to, čo vykonať má!“ SP-NS 
z útoku na svojho „Vodcu“ obvinilo 
„všetkých tých, ktorí svojou štvavou 
kampaňou voči SP-NS a voči jej vodcovi 

pripravili podhubie na tento teroristický 
čin“. Dokonca priamo napadlo občianske 
združenie Ľudia proti rasizmu a denník 
SME, že práve oni útok vyprovokovali. 
Riaditeľ OZ Ľudia proti rasizmu Daniel Milo 
to okamžite odmietol a pohrozil Kotlebovi 
žalobou za krivé obvinenie. 
Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj 
Mariánovi Kotlebovi zo SP–NS, do uzávierky 
čísla sa však nevyjadril.

Ľudový program
„Slovenská pospolitosť - Národná strana 
bola zaregistrovaná 18. januára 2005 na 
základe jej stanov. SP–NS má však pre 
svojich priaznivcov aj takzvaný Ľudový 
program. Ak by sa v programových 
cieľoch strany predložených pri registrácii 
uvádzali tézy ako v ľudovom programe, 
k registrácii by vôbec nedošlo,“ 
uviedla na margo pôsobenia SP–NS na 
slovenskej politickej scéne Alena Koišová 
z Komunikačného odboru Kancelárie 
Ministerstva vnútra SR. 
Pochody v čiernych uniformách 
a prevolávanie vodcovi na slávu môžeme 
považovať len za ďalší z výstrelkov 
unudenej generácie, ktorá zrazu nevie, čo 
so sebou. Niekoho možno poteší nezvyklý 
záujem mládeže o Ľudovíta Štúra... 
Každopádne, akákoľvek verejne deklarovaná 
myšlienka o násilí a rasovej nenávisti, 
nech vyzerá akokoľvek nevinne, si zaslúži 
pozornosť spoločnosti. Krajný extrémizmus 
nie je štandardným politickým názorom. Aj 
keď pripomína nevinnú zábavku.

TEXT: TOMÁŠ BUZINGER, 
AUTOR JE ŠTUDENTOM PRÁVA NA UK

FOTO: MARTIN MARENČIN, FOTOGRAFIA 
Z PROJEKTU SLOWLY SLOVAKIA 1999
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KAUZA6

V januári bola Ministerstvom 
vnútra SR zaregistrovaná 
politická strana Slovenská 

pospolitosť – Národná strana (SP-
NS). Odvtedy bez problémov funguje, 
aj keď príliš extrémne vyjadrenia jej 
predstaviteľov dvíhajú žlč politológom, 
novinárom aj ľudsko-právnym 
aktivistom a z jej akcií mnohých mrazí 
v chrbte.

Na stráž!
Najčastejšie trestné činy 
páchané v súvislosti 
s činnosťou extrémistov:
-  násilie proti skupine obyvateľov a proti 

jednotlivcovi, 
- hanobenie národa, rasy a presvedčenia, 
- výtržníctvo, 
- ublíženie na zdraví, 
-  podpora a propagácia hnutí smerujúcich 

k potlačeniu práv a slobôd občanov. 

Zdroj:  internetová stránka Ministerstva 
vnútra SR

Je Pospolitosť 
štandardnou 
politickou 
stranou?
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„Nikdy nepoviem o Truus, že 
je to moja manželka. To 
je ten nepekný mužský 

princíp, podľa ktorého sa riadi takmer 
každý ženatý chlap - môj dom, moje 
auto, moja manželka, moje deti, môj 
pes... Manželka je teda tiež len jeho 
vlastníctvo. Starý vžitý zaužívaný 
model, stereotyp, mne však pripadá 
byť hlúpy.“
Na predchádzajúcich slovách by hádam 
nebolo nič zvláštne, keby ich nevyslovila 
- žena. Astrid Hussaatsová, 33-ročná 
Holanďanka, ktorá žije so 44-ročnou Truus 
Reedijkovou. Tieto dve ženy uzatvorili na 
rotterdamskej radnici 7. septembra 2001 
manželstvo.

Svadba
„Predtým, než som spoznala Astrid, som 
pätnásť rokov žila s inou ženou. Bol to 
neoficiálny vzťah, vtedy sa vlastne ešte 
uzákoniť nedal, sobáše povolené neboli. 
Skončilo sa to zle, nakoniec som sa ocitla 
na ulici s jedným kufrom. Niečo, čo by 
som neželala ani svojmu najväčšiemu 
nepriateľovi. Potom som sa zoznámila 
s Astrid a založili sme si spoločnú 
domácnosť. Práve vtedy mi umreli obaja 
rodičia, nevedela som sa z toho všetkého 
spamätať, túžila som po niečom krásnom, 
čo by mi opäť dalo silu. To niečo bola 
svadba,“ rozpráva Truus. 
„Nebola som proti,“ dodáva Astrid. „Poznala 
som mnoho situácii, keď ktosi umrel 
a pozostalí sa súdili kvôli dedičstvu. Vtedy 
sa oň hlásili aj ľudia, ktorí nebohého ani 
len nepoznali. Prečo by som sa mala brániť 
spojiť svoj život s človekom, ktorého si 
nesmierne vážim, ľúbim ho? Bola to síce 
len formalita tak ako každá svadba, ale 
ešte viac nás zblížila. Spomínam si, ako 
sme vyšli pred radnicu, ako ľudia výskali, 
želali nám všetko dobré, potriasali rukami. 
Len sme spečatili to, čo sme cítili.“

Priezvisko
„Ale priezvisko som si nechala svoje, 
Hussaatsová,“ pokračuje Astrid. Rozpráva 
o ich sobášnom liste, ktorý je taký istý, ako 
keď sa v Holandsku berie muž so ženou 
alebo dvaja muži. Rozdiel je len v tom, že 
oficiálne nie sú Astrid a Truus manželmi, 
ale - manželkami.
„Občas je to smiešne. Napríklad keď 
dostaneme nejakú pozvánku. Na tých 
zvyčajne píšu ‚Pán a pani‘, čo by 
v našom prípade nešlo. Namiesto toho 
teda vždy uvedú prvé meno Truus, lebo 

je staršia,“ hovorí Astrid. 
„Všetci v našom okolí vedia, že žijeme 
spolu, že sme sa vzali. Napriek tomu sa 
usilujeme neprovokovať. Zvykli sme si, 
že sa na ulici nebudeme držať za ruky. 
Že si nikdy na verejnosti nedáme pusu. 
Radšej sa nedržíme ani popod pazuchy. 
Dokonca ani na našej záhrade pred 
domom, kde by nás niekto mohol vidieť. To 
si homosexuálne orientovaní ľudia naozaj 
môžu dovoliť iba na takých miestach, ako 
sú Kanárske ostrovy, Ibiza či Kos, ale skôr 
si myslím, že to patrí do súkromia ako na 
verejnosť,“ rozpráva Truus. 
„Do islamských krajín necestujeme vôbec, 
hoci by som sa rada pozrela do Egypta 
alebo do Turecka,“ skonštatuje Astrid. 
„Ale ani v Holandsku, hoci si to celý svet 
myslí, nemajú homosexuáli ustlaté na 
ružiach. Akceptujú nás, ale netolerujú. To je 
obrovský rozdiel,“ hovorí Truus.

Dieťa
„Dieťa? Už som naň pristará, hoci som po 
ňom kedysi veľmi túžila,“ priznáva Truus. 
„Samozrejme, mohli by sme si ho 
adoptovať, lebo máme rovnaké práva 
ako heterosexuálne páry, ale bude po 
ňom niekto vykrikovať: To je ten, čo má 
dve mamy?“ pýta sa Astrid. Obe ženy 
sa zhodnú na tom, že tradičný vzorec 
muž, žena a dieťa doteraz neprekonali ani 
Holanďania. 

„Naša civilizácia sa riadi podľa cirkevných 
dogiem, manželstvo má plodiť deti a bodka. 
Práve preto, hoci sme mohli mať aj cirkevný 
sobáš, nerada chodím do kostola. Kostol 
pre mňa nie je symbolom viery, a predsa 
som presvedčená, že som dobrá kresťanka! 
Morálka sa nedá hrať, podľa morálky treba 
žiť,“ myslí si Truus. 
„Koľko heterosexuálnych párov má deti? 
Takmer všetky. Ale koľké z tých párov 
sa o tie deti starajú naozaj tak, ako by 
mali? Prečo by to nedokázali aj dve ženy 
alebo dvaja muži, najmä keď vieme, že 
homosexuáli sú feminizovanejší než iní 
chlapi?“ zamýšľa sa Astrid. 

Láska
„Ono je to nakoniec o niečom celkom 
inom. Vzali sme sa, lebo sme sa milovali. 
Žijeme svoj život, pracujeme, staráme sa 
o domácnosť, riešime otázky, čo dáme do 
hrnca, kam pôjdeme na prechádzku, tak, 
ako všetci ostatní ľudia na svete. Naša 
homosexualita je až čosi druhoradé, určite 
nie je tým najdôležitejším v našom živote,“ 
povie Astrid na záver. 
„Vlastne je to o láske,“ dodá Truus.

TEXT: PETER KUBÍNYI, AUTOR JE 
REPORTÉR +7DNÍ

FOTO: ALAN HYŽA, AUTOR JE 
FOTOREPORTÉR +7DNÍ
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Astrid Hussaatsová sa 7. septembra 2001 
vydala na rotterdamskej radnici za Truus Reedijkovú

TÉMA 7

Manželky
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Skupinka ľudí, ktorí si hovoria 
Medzipriestor, sa stretáva každý 
utorok v jednom bratislavskom 

gay podniku. Prídu pokecať o živote, 
o dobrých aj zlých veciach, ktoré sa 
im za týždeň stali a o všetkom, čo 
ich zaujíma. Okrem toho, že sú L&G, 
majú ďalší špecifický problém. Sú 
veriaci a chcú patriť do cirkvi. Hoci tá 
homosexualitu odsudzuje.

Dnes sme sa stretli šiesti. Pod vlastným 
menom vystupuje len Ľubo, ostatní používajú 
pri rozprávaní svojich príbehov prezývky. 
Ešte sa neodhodlali vyjsť s pravdou von 
pred celým svetom. Im samým by vraj 
narážky ľudí neprekážali. „Kvôli mame 
nechcem, aby sa o tom vedelo,“ tvrdí 
Kamila. „Má už vyše sedemdesiat rokov. 

Keby sa to jej okolie dozvedelo, mala by 
zbytočné trápenie. Radšej nech v pokoji 
dožije.“ Gabo si myslí to isté. „Som z malej 
dediny. Susedia by sa odvrátili, veriace tety 
tiež, rodičia by zostali sami.“ V Bratislave 
sú k homosexuálom predsa len tolerantnejší, 
hlavne mladí ich berú ako niečo normálne. 
Na vidieku je to oveľa horšie, „teplý“ je stále 
hanbou rodiny. 

Prvýkrát
Ľubovým rodičom vraj prekáža, že 
vystupuje navonok. „Ale zvykli si. Dvakrát 
zafrflú a tretí raz im to už neprekáža. To 
isté je, keď ťa vidia ľudia s partnerom na 
ulici. Hovorí sa o tom pár dní, a potom si 
to už nikto nevšíma.“
Ľubo je učiteľ na vysokej škole a prvýkrát 
otvorene priznal, že je gay, na jednej 
učiteľskej konferencii o sexuálnej výchove 
z kresťanského hľadiska. „Bolo tam asi 
do dvesto ľudí a dám hlavu na to, že zo 
desať z nich bolo homosexuálov,“ rozpráva. 

„Vystúpil tam jeden môj kamarát so štúdiou 
o ex-gayoch a liečení homosexuality. 
Moderátorka konferencie hovorila 
o homosexuáloch ako o nejakých ľuďoch 
kdesi veľmi ďaleko, a že či sa tento chalan 
nehanbí, stretávať sa „s takýmito ľuďmi“. To 
ma zdvihlo zo stoličky. Vyskočil som, prišiel 
som k mikrofónu a asi hodinu som rozprával 
- prvýkrát v živote - o svojej homosexualite 
a viere. Hovoril som asi hodinu a všetci 
ticho počúvali. Potom mi ešte polhodinu 
kládli otázky. Keď som skončil, chodili za 
mnou ľudia a podávali mi ruky.“
Patrik sa neprizná k svojej homosexualite 
ani za svet. Je učiteľ na cirkevnej škole. 
Keby sa tam o ňom dozvedeli pravdu, 
vyhodia ho z roboty.

O viere, o sexe
Kamila si za socializmu myslela, že je snáď 
jediná lesbička na svete. Vyskúšala všeličo. 
Psychológov, sexuológov, zaručených 
liečiteľov homosexuality, vzťahy s mužmi. 

� Kedy si zistila, že si lesbička?
- Na kamarátov - chalanov som sa nikdy 
neviazala citovo. V pubertálnom veku som 
sa zamilovávala do dievčat, ale vtedy som 
to ešte nevedela posúdiť ako lásku. Prvú 
frajerku som mala na gympli, ale myslela 
som si, že je to úlet a skúšala som to 
aj s chalanmi. Bolo to naopak - chlapi 
boli úlet. Definitívne som si uvedomila, že 
som lesba, až keď som mala 28 rokov. 
Postupne som s tým začala oboznamovať 
svoje okolie. Bolo to také malé preverovanie 

vzťahov. Väčšinou s tým nikto nemal 
problém. Ja som sa od toho okamihu cítila 
slobodnejšia.

� Ako si prežívala vzťahy s mužmi?
- Nejde o to, s kým spíš, ale o to, ako 
to citovo prežívaš. Vyspať sa môžeš 
s hocikým, zamilovať sa dá len do ženy. 
Nie je to o sexe, ale o láske. S mužmi 
som sa pohybovala skôr v kamarátskej 
rovine a kvôli niektorým svojim bývalým 
partnerom mám výčitky svedomia, lebo som 
ich s ľahkosťou opúšťala. Nikdy som však 
s mužom nezačala žiť. Nezvládla by som 
byť s mužom 24 hodín denne. 

� Cítiš sa kvôli svojej sexuálnej orientácii 
diskriminovaná?
- Cítim sa diskriminovaná občiansky. 
Nemám rovnaké práva ako občania - 

Homosexuáli na Slovensku čakajú na deň, 
keď budú plnohodnotnými členmi spoločnosti

Ako to robíme
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TÉMA8

Zdvihnuté obočia
Hana Fábry má 42 rokov, pracuje 

v treťom sektore a ako lesbička 
vystupuje otvorene a verejne. 

V roku 1993 založila lesbické 
občianske združenie Muzeion.
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„Dokázala som s nimi nadviazať veľmi 
intenzívne citové vzťahy, ale po sexuálnej 
stránke to nebolo ono.“ Chalani tvrdia, 
že „ak sa z niekým vyspať, tak jedine 
s mužom“. Pri babe by sa vraj ani 
nevzrušili. „Možno keby som veľmi zaťal 
zuby...“ rozmýšľa Gabo.
Ľubo mal dokonca priateľku. „Ale vedel som, 
že to nespeje k naplnenému manželstvu. 
Veď držím za ruku ju a pozerám pritom po 
chlapcoch v krátkych nohaviciach! Naozaj 
som ju miloval a doteraz sme dobrí priatelia. 
Mal som ju rád ako veľmi blízku dušu. 
Vyčítala mi, že moje bozky akoby neboli 
ozajstné. Veľmi ma milovala, ale z mojej 
strany chýbala erotická iskra k nej. S Jurom 
je to niečo iné.“
Nerozumiem tomu, prečo ľudia väčšinou 
v súvislosti s gaymi a lesbičkami hovoria 
najprv o sexe, a potom o bežných veciach. 
Vo vzťahu predsa nejde v prvom rade 
o sex. „Aj keď sex je fantastická vec, 
podstatou je nájsť niekoho na život, dávať 
lásku a byť milovaný,“ hovorí Ľubo.
Nájsť si partnera rovnakého pohlavia už nie 
je také zložité ako kedysi. Voľakedy sa dalo 
zoznámiť len na diskotéke, teraz funguje 
internet a teletext a L&G si partnerov 
väčšinou hľadajú takýmto spôsobom. Veriaci 
však majú jeden problém. „Cirkev hovorí, 
že Boh homosexualitu nenávidí,“ tvrdí Gabo. 
„Homosexuálom odporúča celibát, aby nežili 
v „hriechu“. Ale to je neprirodzené. A my 
sme tiež súčasťou cirkvi.“ 
Nerozumiem ani tomu, prečo títo piati 
ľudia chcú tak veľmi patriť do cirkvi, keď 
tá odsudzuje ich homosexualitu. Oni berú 
ako niečo prirodzené, že v cirkvi musia byť. 

Sú veriaci, niektorí z nich sa dali pokrstiť 
sami na základe vlastného rozhodnutia 
(Gabo dokonca v tom čase už vedel, že 
je gay, a vyrovnával sa s postojom cirkvi 
k homosexualite). Záleží im na tom, aby 
mohli chodiť do kostola, prijímať sviatosti 
a žiť plnohodnotným kresťanským životom. 
„A niektorí teológovia sú na našej strane,“ 
teší sa Patrik. Zároveň však smutne 
konštatuje, že práve cirkev vytvára na 
Slovensku homofóbne prostredie a on to 
má kvôli nej v živote oveľa ťažšie. S tým 
súhlasí aj Gabo. „Ak je farár pre ľudí na 
dedine jedinou autoritou a rozpráva, akí 
sme hriešni, samozrejme, že sú ľudia proti 
nám.“

Nespravodlivé
Čo by títo piati ľudia chceli? „V prvom rade 
vyvolať širšiu diskusiu na tému kresťanstvo, 
homosexualita a akceptácia homosexuálov 
v cirkvi,“ hovorí Ľubo. Ďalej manželstvo, 
alebo aspoň registrované partnerstvo pre 
L&G. „Sme predsa plnohodnotní členovia 
spoločnosti, prečo by nám to mala 
odmietnuť?“ Vyriešilo by to problémy okolo 
dedenia, ale napríklad aj prístup k lekárskym 
záznamom či návštevy životného partnera 
v nemocnici. „Rodinu, ktorá ťa kvôli tvojej 
homosexualite vykopla z domu, k tebe pustia, 
a partnera, s ktorým žiješ tridsať rokov, nie,“ 
konštatuje Gabo. To je nespravodlivé. 
Adopcie detí L&G pármi, to je ďalšia 
pálčivá otázka. „Určite by som chcel 
adoptovať dieťa, ak by som mal pevný 
a zabezpečený vzťah,“ hovorí Ľubo 
a Kamila s ním súhlasí. „Keď chcú dieťa 

dve ženy, tak sa jedna z nich dá umelo 
oplodniť, alebo si nechá dieťatko urobiť 
nejakým náhodným známym bez toho, aby 
on o tom vedel. Zdá sa mi, že v takýchto 
prípadoch sa na dieťa zabúda - veď ono 
by malo mať právo poznať svojho otca.“ 
„Ja nemám vykryštalizovaný názor na to, 
či je to dobré, alebo nie,“ rozpráva Gabo. 
„Moja mama minule povedala, že deti 
v homosexuálnom vzťahu sa majú lepšie 
ako v detskom domove. Povedal som jej 
na to, že je so svojimi názormi nejako moc 
popredu.“ Všetci však odmietajú tvrdenie, že 
dieťa môže od rodičov rovnakého pohlavia 
pochytiť vzor rovnakopohlavnej rodiny 
a vyrastie z neho gay či lesba. „To by sme 
my boli predsa hetero,“ smeje sa Gabo.

Medzipriestor
Na stránke www.medzipriestor.sk komunikujú 
ľudia zo združenia s mnohými chlapcami 
a dievčatami z celého Slovenska, ktorí 
zistili, že sú inak orientovaní. „Mladí hlavne 
v dedinách a malých mestečkách sa so 
svojím problémom nemajú na koho obrátiť 
Prostredie je tam často veľmi kruté voči 
ľuďom s inou orientáciou. S nami môžu 
voľne hovoriť. Osobná komunikácia je dosť 
náročná, ale obohacujúca.“ rozpráva Ľubo. 
Veľa gayov a lesbičiek z celého Slovenska 
prichádza žiť do Bratislavy - je to väčšie 
mesto a ľudia ich akceptujú viac ako inde. 
A akú otázku dostávajú L&G od ľudí 
najčastejšie? „Ako ’to‘ robíme,“ hovorí 
Ľubo. „Odpovedám im, že je to vec našej 
fantázie.“

JANA ČAVOJSKÁ

heterosexuáli. Nemôžem napríklad uzavrieť 
manželstvo ako bežná dvojica, ktorá má 
tým pádom nejaké práva a povinnosti, 
čo ja nemám. Bežné veci ako spoločný 
účet v banke, spoločný hypotekárny 
úver, právo dediť, vedieť o partnerkinom 
zdravotnom stave, prebrať jej doporučený 
list - to nemôžem. Prirodzene sa 
cítim diskriminovaná aj ľudsky, ak sa 
o mne hovorí ako o úchylnej, chorej, 
neprispôsobivej. A to nie som. Chorá som, 
keď mám chrípku - presne ako ostatní.

� Prečo si založila občianske združenie 
Muzeion?
- Robíme dve základné veci: Vyhľadávame 
a kontaktujeme gayov a lesby, aby 
neboli sami, ale dokázali sami seba 
nájsť a prijať takých, akí sú, a snažíme 
sa o zrovnoprávnenie homosexuálnych 
partnerov s heterosexuálnymi po právnej 
stránke.

� Čo by si chcela dosiahnuť po legislatívnej 
stránke?
- Všeobecne sa to nazýva registrované, my 
tomu hovoríme životné partnerstvo. Chceme, 
aby bolo rovnocenné tomu, aké môžu 

medzi sebou uzavrieť heterosexuálne páry. 
K tomu patria aj adopcie detí. 

� Akí sú podľa teba ľudia na Slovensku a ich 
postoj k homosexualite?
- Puritánski a ľahostajní, ale závisí to od 
konkrétneho človeka. Väčšinou je s vyšším 
emocionálnym IQ a vyšším vzdelaním 
vyššia aj miera akceptácie. U nás je však 
všeobecne negatívny postoj k menšinám. 
Úplne opačné je to v severských krajinách. 
Menšiny, nielen homosexuálne, sú vnímané 
pozitívne ako prvok, ktorý môže do 
spoločnosti priniesť niečo nové.

� Máš nejaké nepríjemné skúsenosti kvôli 
svojej homosexualite?
- Nepočítam hlúpe posmešky puberťákov, 
keď ma vidia na ulici držať sa s partnerkou 
za ruku. Ale spomínam si, že keď som 
zakladala Muzeion a chodila som do novín 
dávať inzeráty, že vzniká takéto združenie, 
tak v Novom čase, najbulvárnejšom 
„prúseri“ tohto štátu, mi ho nechceli 
uverejniť. Pritom to bola platená inzercia 
a iné redakcie s tým nemali problém. Len 
v Novom čase tie zdvihnuté obočia...

TEXT A FOTO: JANA ČAVOJSKÁ

Hana Fábry sa so svojou 
orientáciou netají. 

A je šťastná.
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DOZVEDIEŤ SA VIAC
Čo zem sľúbila nebu (Francúzsko) 
52 min. Aj po desiatich rokoch 
od skončenia konfliktu v Bosne je 
stále nezvestných 27 tisíc ľudí. 
Deti Beslanu (Veľká Británia) 60 
min. Svedectvo o traume, ktorá 
natrvalo poznačila bezbranné deti 
pri teroristickej akcii v Beslane. 
KOKA: Čečenská holubica 
(Švajčiarsko) 86 min. Od roku 
1994 zaznamenáva Zajnap 
na video dôkazy o genocíde 
v Čečensku. 
Libéria - barbarská vojna (USA) 
102 min. V občianskej vojne 
v roku 2003 chce povstalecká 
armáda zvrhnúť prezidenta 
Taylora.
Manon (Kanada) 64 min. 
Manon trpiaca sklerózou multiplex 
odchádza do Švajčiarska, kde je 
povolená eutanázia.
Mierová dohoda (Švajčiarsko) 90 
min. Sedem angažovaných ľudí 
sa rozhodlo zasadiť za mier na 
Blízkom Východe.
Múr (Francúzsko, Izrael) 100 min. 
Izrael začal so stavbou 500-
kilometrového múru pretínajúceho 
okupované palestínske územia. 
Nesmrteľný (Španielsko, 
Nikaragua, Mexiko) 80 min. 
Občianska vojna v Nikaragui 
navždy zmenila život rodine 
Riverovcov. 
Slepá spravodlivosť (Bosna 
a Hercegovina) 59 min. 
Podarilo sa tribunálu v Haagu 
dosiahnuť spravodlivosť pre obete 
vojnových zločinov? 
Sudán: Vojna v Darfúre (Channel 
4) 30 min. 
Na začiatku roku 2004 boli do 
sveta vyslané prvé svedectvá 
o humanitárnej katastrofe 
v Darfúre. 
Zabite ich všetkých! (Francúzsko) 
100 min. 
V roku 1994 bolo v Rwande 
v priebehu 3 mesiacov 
zavraždených milión ľudí. 

NA VEČNÉ ČASY?
89 mm (Nemecko, Bielorusko) 
77 min. Pocity mladej generácie 
v Bielorusku sa pohybujú medzi 
stagnáciou, odporom proti režimu 
a plánmi emigrovať. 
Soulský vlak vyslobodenia (USA) 
54 min. Čínske úrady každý 

mesiac vracajú do Severnej 
Kórey stovky utečencov.
V ríši zla (Veľká Británia) 60 min.
Investigatívny dokument o hrozivo 
absurdnej realite života v Severnej 
Kórei. 

AIDS – GLOBÁLNA VÝZVA
Anjeli (SR) 26 min.
Františkánske sestry spravujú 
v Juhoafrickej republike Centrum 
pre zomierajúcich na AIDS.
Doktor Nageš (Belgicko) 51 min.
Za doktorom Nagešom 
prichádzajú HIV pozitívni pacienti 
z celej Indie. 
Siroty z Nkandly (Veľká Británia) 
80 min. Deti v juhoafrickej 
dedinke Nkandla sa musia starať 
o rodičov chorých na AIDS.
Tvárou v tvár AIDS (USA) 113 min. 
Päť príbehov ľudí z rôznych kútov 
sveta, bojujúcich so zákernou 
chorobou AIDS.

ZAOSTRENÉ NA IRAK
Al-Džazíra – iný uhol pohľadu 
(USA) 57 min.
Rozdielne prístupy v utváraní 
mediálneho obrazu vojnového 
konfliktu v Iraku.
Lynndie Englandová: dozorkyňa 
z Abú Ghraib (Holandsko) 56 min. 
Portrét ženy známej zo záberov 
zbitých nahých Iračanov, ktoré 
šokovali svetovú verejnosť.
O Bagdade (Irak, USA) 90 min. 
Koláž rozhovorov odhaľuje 
názory Iračanov, ktoré sa zvyknú 
marginalizovať. 
Pianista z Bagdadu (Veľká Británia) 
74 min. Po páde Husajnovho 
režimu hrá známy iracký pianista 
už iba hŕstke návštevníkov hotela. 
Vojna podľa médií (USA) 57 min. 
Dôkladná analýza roly amerických 
médií v irackej vojne. 

BOHATÝ SEVER – CHUDOBNÝ JUH
Afghanci neflirtujú (Nemecko) 75 
min. Portrét ženy, ktorá vymenila 
úspešnú kariéru manažérky za 
pomoc ľuďom v Afganistane. 
Betónová revolúcia (Veľká Británia, 
Čína) 61 min. Peking je kvôli 
organizovaniu Olympijských hier 
2008 jedným veľkým staveniskom. 
Biely kráľ, červený kaučuk, čierna 
smrť (Belgicko) 90 min. 
V Kongu v dôsledku kolonizácie 

zahynulo desať miliónov civilistov.
Made in China (USA) 66 min. 
V čínskej továrni dievčatá denne 
navliekajú korálky a pod hrozbou 
pokuty nesmú ani muknúť. 
Nedaj rybárovi rybu, daj mu loď 
(SR) 15 min. Humanitárna pomoc 
Srí Lanke postihnutej ničivými 
vlnami cunami. 
Slušná továreň (Francúzsko, 
Fínsko) 79 min. Realita v továrni 
čínskeho subdodávateľa firmy 
Nokia. 
Štvrtá svetová vojna (USA) 75 min. 
Sociálne konflikty po celom svete, 
ktoré majú niekedy charakter 
vojnového konfliktu. 
Zhasni a pôjdeme (Španielsko) 
85 min. Španielska spoločnosť 
Endesa kvôli stavbe elektrárne 
zatopila územia obývané Indiánmi.

ŽENY DNES
Moje milované dievčatko (Nórsko) 
103 min. Obraz tragického osudu 
ženy, ktorú otec celé detstvo 
zneužíval. 
Nezostávaj potichu (Izrael) 52 
min. Tri ženy bojujú v prostredí 
ortodoxnej židovskej komunity 
o právo na lásku k žene. 
Sila mojich slov (USA) 79 min. 
Príbehy žien odsúdených za 
vraždu na dlhoročné či doživotné 
tresty. 
Únosy neviest v Kirgizstane 
(Kirgizstan, Kanada) 51 min.  
V Kirgizstane sú dodnes unášané 
mladé dievčatá, ktoré sú rodinou 
ženícha nútené k svadbe.

STRETY A STRETNUTIA KULTÚR
Afoňka už nechce pásť soby 
(Česká republika) 78 min. 
Afoňka je príslušníkom jednej 
z posledných rodín, ktoré sa na 
Sibíri živia pasením sobov. 
Asshak: Príbehy zo Sahary 
(Švajčiarsko, Nemecko, 
Holandsko) 110 min. Prienik do 
špecifickej mentality a filozofie 
kočovných afrických Tuaregov.
Big Mike (Švédsko) 58 min. 
Big Mike sa narodil v Austrálii 
aboriginským rodičom a vyrastal 
v Švédsku s adoptívnou matkou.
My sme Indiáni (Veľká Británia, 
Argentína) 72 min. Stret tradičnej 
indiánskej kultúry s belošskou 
civilizáciou v Argentíne. 
V kruhu znovuzrodenia (Česká 

republika) 59 min. Posvätná hora 
Kailás v západnom Tibete je 
považovaná za stred sveta. 
V mene boha Rama (India) 
75 min. Kampaň militantného 
hindiuistického hnutia vyústila do 
otvoreného násilia. 

GENERATION NEXT
Bunso - najmladší väzeň (Filipíny) 
64 min. 11-ročný Bunso si 
odpykáva trest za drobné 
krádeže vo väzení filipínskej 
metropoly Manila.
Deti zo stanice Leningradská 
(Poľsko) 35 min. Komunita 
detských bezdomovcov živorí na 
moskovskej stanici Leningradská. 
Diablov baník (Bolívia, Nemecko, 
USA) 84 min. 14-ročný Basilio 
pracuje už štvrtý rok v bolívijskej 
bani na striebro.
Smrť v Gaze (Veľká Británia) 79 
min. Počas nakrúcania filmu 
o palestínskych deťoch je režisér 
filmu zastrelený izraelským 
vojakom. 

ODYSEA MIGRANTOV
Hľadanie ilúzií (SR, Afganistan) 
26 min. Príbeh o nádejach 
ľudí v utečeneckom tábore 
v Gabčíkove. 
My zdes! (SR) 76 min. Rodina 
Dimitrija sa z Kazachstanu vracia 
do krajiny svojich predkov: na 
Slovensko. 
Neviditeľní (Nemecko) 89 min. 
Milióny ilegálnych prisťahovalcov 
v Európe sa snažia zostať čo 
najviac neviditeľní.

JEDEN SVET DEŤOM 
Arif Hossein - reportér TV Dháka 
(Dánsko, Bangladéš) 28 min. 
13-ročný Arif pripravuje program 
o situácii pracujúcich detí.
Futbalistka Jamila (Holandsko) 
14 min. Rodina Jarmily vyznáva 
islam, preto sa jej otcovi 
nepáči, že by mala hrať futbal 
v trenírkach. 
Namiesto školy do bane 
(Holandsko) 28 min. 10-ročný Roy 
sa namiesto do školy pravidelne 
vydáva do peruánskych baní. 
Nima (Holandsko) 15 min. 
Somálske dievčatko Nima utieklo 
so svojou matkou pred vojnou do 
Holandska. 

6. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov

JEDEN SVET 2005
9. – 13. 11. 2005, Bratislava

www.jedensvet.sk

Filmový klub Charlie centrum, Špitálska 4
A4 – nultý priestor (V klub), Nám. SNP 12

VŠMU (Filmová a televízna fakulta), Svoradova 2

Organizuje občianske združenie Človek v ohrození 
www.clovekvohrozeni.sk
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V roku 1982 zlikvidovali železnicu 
na Čiernom Hrone. O rok 
neskôr začali do Vydrovskej 

doliny chodiť mladí ľudia, desať rokov 
sa tam schádzali v lete v táboroch 
a bezplatne železničku opravovali. 
V roku 1992 prvýkrát vyšla na trať 
turistická lesná železnica. Medzi 
mladými nadšencami bol aj Aleš Bílek 
z Plzne. Prišiel za železničkou na 
Čierny Balog a zostal tam dodnes ako 
jej riaditeľ.

� Aký bol postoj úradov k dobrovoľníkom, 
ktorí železničku opravovali?
- Strašný. Boľševici nás nemali radi, 
pretože sme robili niečo, čo bolo proti 
rozhodnutiu strany a vlády. Chceli nás 
rozpustiť. Železnička patrila pôvodne lesom 
a museli sme zakopávať koľajnice, aby 
nám ich lesníci nedali do šrotu. Našťastie 
sa potom dostala pod SZM a vzali nás na 
milosť. A keď ľudia videli, že sa tu len tak 
nehráme, ale že po nás zostáva kus roboty, 
zmenili názor. V súčasnosti je železnička 
majetkom obcí. Založili sme záujmové 
združenie siedmich obcí Mikroregión Čierny 
Hron, ktoré je vlastníkom, a železničku 
prevádzkuje špeciálne založená neziskovka 
Čiernohronská železnica. 

� Koľko kilometrov má obnovená trasa 
a koľko máte mašiniek?
- Trasa sa zachránila v dĺžke šestnásť 
kilometrov, z toho máme v súčasnosti 
pojazdných štrnásť. V prevádzke sú dve 
parné a desať motorových lokomotív a štrnásť 
osobných vagónikov. Tento stav stále 
dopĺňame a snažíme sa vymýšľať rôzne 

zaujímavosti. Máme dva reštauračné vagóniky 
a vínový vozeň, chceme pripraviť lôžkový 
vozeň a relaxačný vozeň s vírivkou a saunou. 

� Darí sa vám z cestovného udržiavať chod 
železničky?
- S návštevnosťou nemáme problémy. 
Ročne prevezieme asi 80 000 cestujúcich. 
Prevádzkové náklady nie sú vysoké, 
veľa však stojí rekonštrukcia. Železničku 
sme dostali v strašnom stave. Všetko 
bolo zdevastované, nič sa nedalo rovno 
používať. Všetky budovy, všetky trate, 
všetky vozne treba úplne prerábať a dávať 
dokopy. Železnička je sezónna záležitosť 
a zarába len dva mesiace v roku, takže 
zháňame granty, sponzorov, reklamných 
partnerov. Okrem toho je železnička 
kultúrnou pamiatkou a pri jej rekonštrukcii 
treba dodržiavať určité kritériá. Pamiatkari 
nám pomôžu len občas a malými sumami. 
Našťastie majú na vec správny pohľad 
a naša spolupráca je veľmi dobrá.

� Koľko stojí taký vlakový vozeň a odkiaľ ich 
nakupujete?

- Niektoré máme zo zrušených lesných 
železníc na Slovensku, ale teraz 
nakupujeme viac z Maďarska a Poľska. 
Nie je to lacná záležitosť. Vozeň stojí okolo 
200 000 korún, pojazdný aj 300 - 500 000, 
podľa toho, ako je zariadený. Dajú sa síce 
kúpiť aj lacnejšie, ale to sú doslova šroty 
a potrebujete veľa peňazí na ich opravu. 
Náš najstarší vozeň je z roku 1890. Tie, 
čo kupujeme teraz, sú väčšinou z 50., 60. 
rokov 20. storočia.

� Akým spôsobom opravujete trate a stroje?
- Väčšinou sami, pretože nemáme na to, 
aby sme si zaplatili nejakú firmu. Máme 
tu veľa brigádnikov - dobrovoľníkov. Hoci 
sme už trošku mechanizovaní, stále je to 
väčšinou ručná robota. 

� Aký má železnička vplyv na čiernohronský 
región?
- Sme hlavným magnetom. Na Západe 
sa takéto magnety dotujú, aby mohol 
celý región prosperovať. U nás systém 
regionálnych daní a podpory ešte veľmi 
nefunguje. Nebyť železničky a lesníckeho 
skanzenu vo Vydrove, tak takýto turistický 
ruch tu určite nie je. A črtajú sa ďalšie 
perspektívy. V Osrblí sú vynikajúce lyžiarske 
vleky, tak chceme opraviť trať až tam 
a voziť v zime lyžiarov. Myslím, že to 
v budúcnosti môže celkom dobre ísť.  

Čiernohorskú železnicu dali dokopy dobrovoľníci

Zakopávali sme
koľajnice Cena pre Lesnícky skanzen

Tohtoročným víťazom Stredoeurópskej 
ceny za kultúrne a prírodné dedičstvo 
2005 sa stala VYDRA  - vidiecka rozvojová 
aktivita z Čierneho Balogu a jej projekt 
Lesnícky skanzen. Vyhlasovateľom súťaže 
je Nadácia Ekopolis a jej zmyslom je 
spoločensky a finančne oceniť občianske 
iniciatívy a projekty zamerané na obnovu, 
zachovanie a zveľadenie kultúrneho 
a prírodného dedičstva. 
VIDiecka Rozvojová Aktivita Vydra 
so sídlom v Čiernom Balogu pôsobí 
v mikroregióne Čierny Hron od roku 
1997. Jej poslaním je podpora citlivého 
miestneho rozvoja, dobrovoľníckych aktivít 
a vidieckeho turizmu. Lesnícky skanzen 
vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu 
vznikal v rokoch  2001- 2003. Múzeum 
v prírode tvorí 3,5 km dlhý náučný chodník 
so 48 zastávkami. Prináša informácie 
o lesníctve, ale aj o vzťahoch v prírode 
a činnostiach. Vznikol na základe 
dohody štyroch partnerov – Lesov SR 
š.p., mimovládnych organizácií VYDRA 
a Čiernohronská železnica a obce Čierny 
Balog. V roku 2004 navštívilo Lesnícky 
skanzen viac ako 18 000 ľudí. V rámci 
projektu skanzenu vznikol aj prírodný 
drevený amfiteáter pre 800 osôb, 
galéria drevených sôch, ihrisko pre deti 
a prístrešok pre hry. r
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Juraj Šulík vyštudoval VŠMU v Bratislave, 
odbor divadelná réžia. Pracoval 
v televíziách. Momentálne je v reklamnej 
agentúre. Predstavenie Sen noci 
svätojánskej získalo cenu Dosky 1999 ako 
objav divadelnej sezóny. Jeho posledným 
projektom bolo predstavenie Túžby z ulice. 

Obľubuje taliansku kuchyňu a svoju 
priateľku Mirtu. Je priateľ bezdomovcov. 
Časopis si kupuje pravidelne.
� Čo je podľa teba v dnešnej dobe dobrá 
téma pre divadlo?
- Napríklad aj téma bezdomovcov. 
Je taká široká, že sa dajú robiť 

predstavenia každý rok. Treba však 
hovoriť o bezdomovcoch vždy z iného 
pohľadu. Ľudí môže zaujímať to, kedy 
sa to v živote zlomí, no aj to, čo teraz 
zažívate na ulici. Dá sa to v samotnej 
realizácii posunúť do roviny plnej fantázie, 
kde sa bude hovoriť o vašich snoch, 
alebo aj životných chybách. Téma 
bezdomovcov môže byť spracovaná ako 
výtvarné divadlo. Bezdomovci sú totiž 
obrazom tejto spoločnosti, takže budeš 
hovoriť o všetkom, čo sa deje okolo nás. 
Je viacero silných tém v rámci divadla, 
napríklad aj ako sa Slovensko vyrovná so 

Priamy kontakt s divákom 
je prirodzenejší a bohatší 
ako reality šou

Môžem 
demonštrovať 
Prvému režisérovi predstavenia Túžby z ulice Divadla Nota bene Jurajovi 

Šulíkovi komercia nevonia. Cíti sa napriek tomu, že sme ňou denne 
bombardovaní, dobre? Zdá sa, že áno. Takých, ktorým komercia nevonia, je 

viac. Odkaz všetkým nespokojným: Nájdite si svojho Šulíka a buďte v pohode.

nb52.indd   12nb52.indd   12 23.9.2005   15:45:3423.9.2005   15:45:34



svojou históriou, aj o tom môžu hovoriť 
bezdomovci, pretože ste vznikli po 
osemdesiatom deviatom. Aj vy môžete byť 
jedným z pohľadov na to, čo sa tu deje. 
Divadlo má úžasnú vlastnosť, že poskytuje 
neobmedzený umelecký priestor a to, 
o čom teraz hovoríme, sa dá urobiť na 
milión spôsobov. 
� Pracuješ v reklamnej agentúre, máš 
vôbec čas na nejaké svoje záujmy, šport 
a iné aktivity napríklad prírodu?
Času je málo, no, keď sa dá, športujem, 
idem do kina, alebo aj do prírody. 
� Režiséri dostávajú ocenenia za prácu, 
ktorú pre divadlo robia. Kedy si dostal 
naposledy nejakú cenu?
- Na konci školy bolo naše predstavenie 
Sen noci svätojánskej objavom divadelnej 
sezóny, a to je moje posledné divadelné 
ocenenie. 
� Netúžiš dostať ocenenie za film, myslím 
za celovečerný film?
- V akejkoľvek profesii dostať ocenenie 
je príjemné, ale asi podstatnejšie je 
robiť to, čo človeka baví a to ocenenie 
príde samo. To je už len taká čerešnička 
na torte. Presne ako predstavenie 
Túžby z ulice. Po skončení každého 
predstavenia bola diskusia, v ktorej sa 
diváci rozprávali z hercami a to ocenenie 
tam prichádzalo práve v tej chvíli, 
pretože pre herca je najväčším ocenením 
potlesk. Bolo by veľmi depresívne, že 
skončíš predstavenie a nikto po tebe ani 
neštekne. 
� Aký bol tvoj prvý divadelný projekt po 
skončení školy?
Prvá vec, ktorá vlastne prešla na 
profesionálne scény, bol už spomínaný 
Sen noci svätojánskej a od toho obdobia 
som začal skôr vyhľadávať menej tradičné 
možnosti ako robiť divadlo. Buď som 
spolupracoval s ochotníkmi, študentmi, 
alebo som robil divadlo s ľuďmi, ktorí 
vôbec nemali vzťah k divadlu. V podstate 
aj Túžby z ulice boli pokračovaním 
realizovania netradičných projektov.
� Myslíš, že sa divadlo zmenilo, keď 
porovnáš, aké bolo, keď si ty začínal, a aké 
je dnes?
- Určite sa zmenil prístup divákov 
k divadlu. Momentálne dostávajú ľudia 
cez televízie veľa nových informácií 
a podnetov. Myslia si, že sa pozerajú 
na nejaký reálny svet, ale nie je to 
pravda. Ľudia si vyberajú niečo, čo 
nemá s reálnym životom nič spoločné. 
Záujem o priamu komunikáciu v divadle 
alebo v tom priestore, kde sa to divadlo 
odohráva, sa nejakým spôsobom vytráca. 
Ale myslím si, že ľudia z toho veľmi 
rýchlo vytriezvejú, pretože pochopia, že 
ten priamy kontakt je niečo prirodzené, 
omnoho bohatšie ako momentálne nejaká 
reality šou alebo program tohto typu. 

� Chodíš sa pozerať na predstavenia iných 
pre teba konkurenčných režisérov?
- Keď je čas, tak chodím. Ale toho času 
je menej, a preto si musím vyberať. Pre 
mňa už na škole bol zaujímavý Rasťo 
Balek, človek, ktorý teraz robil v divadle 
Aréna predstavenie Tiso. Musím sa 
priznať, že som toto predstavenie nevidel, 
ale dúfam, že sa mi to podarí, lebo 
je pre mňa zaujímavé už len témou. 
Konečne je tu niekto, kto sa vyrovnáva 
s minulosťou slovenského národa svojím 
spôsobom a otvára témy, ktoré, mám 
pocit, ešte nie sú dodiskutované v rámci 
Slovenska. 
� Ľuďom sa väčšinou nestáva, že prídu zo 
dňa na deň o prácu, strechu nad hlavou 
a o všetko ostatné. Čo by si podnikol ako 
prvé, keby k tomu, nedaj Bože, prišlo 
v tvojom prípade?
- Snažil by som sa nejako postaviť na 
nohy. Asi by som sa snažil z tej situácie 
dostať von, ale vychádza to z toho, za 
akých okolností o to všetko prídem. Ak 
o všetko prídem v jednej chvíli, musí sa 
to stať kvôli niečomu a ja by som sa 
snažil riešiť, prečo som sa do takejto 
situácie dostal a hľadal by som nejaký 
životný smer. Možno by som predával aj 
časopis Nota bene.
� Cítiš sa dobre v tomto štáte? Pretože 
poznám veľa ľudí, ktorí hovoria, že sú tu 
omylom.
- Je to moja voľba. Je na mne, či 
chcem, alebo nechcem žiť v tomto štáte. 
Snažím sa žiť podľa nejakých pravidiel, 
aby nebolo dobre len mne, ale aj ľudom 
okolo mňa. To, čo sa deje v tomto 
štáte, môžem ovplyvňovať na niekoľkých 
úrovniach. Napríklad, keď sú voľby, volím 
ľudí, ktorí ma budú zastupovať a ktorí 
budú riadiť tento štát. Ako občan môžem 
reagovať na to, čo sa deje v tomto štáte. 
Môžem demonštrovať, môžem v rámci 
slobody slova písať o tom, čo v tomto 
štáte nefunguje. S veľa vecami, ktoré sa 
tu dejú, nesúhlasím, ale robím všetko 
preto, aby som ich zmenil. Možností je 
veľa.
� Ako sa cítiš v slovenskom šoubiznise, 
keďže si režisér?
- Neviem, mám pocit, že ľudia poznajú 
skôr hviezdy zo SuperStar, Vyvolených 
a Mojsejovcov. Nemyslím si, že patrím 
medzi týchto ľudí, že som nejaká hviezda 
alebo známa osoba. 
� Často cestuješ mimo našu krajinu, tvoja 
priateľka je z Talianska... Čo ich špeciality?
- Ich kuchyňa je výborná. Je postavená 
na jednoduchosti, čistote, ľahkosti, ale je 
to veľmi všeobecné, pretože v každom 
regióne je to iné. Treba si len vybrať. 
Ja osobne poznám kuchyňu zo severu, 
z okolia Padovy a Benátok.
� No a keď si na Slovensku požívaš len 
slovenské jedlá alebo vyhľadávaš sem-tam 
aj niečo talianske?
- Talianske reštaurácie na Slovensku sú 

tie reštaurácie, ktoré majú iba názov 
taliansky, alebo vlajku. Treba vychádzať 
z toho, že u nás nemáme všetky tie 
ingrediencie, ktoré do talianskych jedál 
pattria. Povedzme, že si niekto dá pizzu 
so šunkou na Slovensku a v Taliansku. 
V skutočnosti si dáva dve rozdielne pizze, 
pretože tá ich šunka je rozhodne iná ako 
tá naša. Podobné je to aj s cestovinami, 
pretože v Taliansku majú inú tvrdosť ako 
u nás. Z našich jedál mám rád bryndzové 
halušky, ale tie urobené doma, nie 
„sáčkové“. 

PREDAJCA JOZEF
FOTO: DAGMAR CANISOVÁ

4. NARODENINY 

Váš obľúbený časopis 
má už 4 ROKY! 

Príďte to s nami osláviť!

štvrtok 13.10.2005
Bratislava, Námestie SNP:

17.30 Hra Človeče ubytuj sa! 

18.20 Chodúľové divadlo

19.20 Etno kapela La3no Cubano  

      Ohňová show – Anta Agni

20.00  Sleeping out s patrónom akcie 
Mariánom Geišbergom možno až 
do rána 

piatok 14.10.2005
A4 klub, Bratislava, Námestie SNP 12

17.00  Premietanie dokumentov 
o Homeless World Cup, Homeless 
Reality Show... 

18.30 Divadlo Nota bene – Krvavý kľúč

19.40  Diskusia – Realita bezdomovectva 
– hosťami diskusie budú naši 
predajcovia, zástupcovia projektu 
Nota bene a účastník Homeless 
Reality Show

TEŠÍME SA NA VÁS!

JOZEF HLASUJTE ZA MŇA
0915 779 746
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Gulyás je maďarský kovboj – pastier 
hovädzieho dobytka. Nikdy nemal veľa 
času na varenie. Jednoducho nahádzal do 

kotlíka všetko, čo mal práve k dispozícii 
– mäso, zeleninu, zemiaky, cibuľu, fazuľu, 
zalial to studenou vodou, založil pod tým 
oheň a odišiel za svojimi povinnosťami. 
Keď sa po pár hodinách vrátil, jednoduché 
jedlo bolo hotové. 

Rafinované vône
Gulyás sa už po maďarských rovinách 
nepreháňa za dobytkom tak ako kedysi, 
jedlo (vraj pomenované po ňom) sa 
však varí ďalej. Dnešní kuchári majú na 
varenie oveľa viac času, takže pôvodne 
jednoduché jedlo sa rozpracovalo do 
stoviek rafinovaných podôb, chutí a vôní. 
Hoci základné druhy sú tri, hovädzí, ovčí 
a fazuľový, každý si môže guláš dotvoriť 
podľa vlastnej fantázie. A že fantázie majú 

autori tohto kotlíkového jedla až-až, bolo 
vidieť práve na gulášovom festivale. Podľa 
usporiadateľov sa guláš varil v približne 
sedemsto kotlíkoch. A každý z nich bol 
zaručene iný.

Netypickí kuchári, netypické prísady
V Szolnoku v parku pri rieke Tisza sa 
varilo už od rána. Mohol prísť každý, 
kto má rád pohodu a varenie – rodiny, 
priatelia, firmy, záujmové kluby, reštaurácie, 
politici. Varili Japonci, Američania, Francúzi, 
Srbi, Rumuni, Poliaci, Nemci, prišiel aj 
kuchár z Etiópie a v jednom stánku 
mali uruguajskú klobásu od rodeného 
Uruguajčana. Niekoľko sto tímov krájalo 
mäso, čistilo zeleninu, pražilo cibuľu, 
šúpalo zemiaky a pripravovalo ďalšie 
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REPORTÁŽ14

Gulášové hody
Kde sa varí v najväčšom počte kotlíkov naraz?

Myslíte si, že v reštaurácii 
v Bratislave, Paríži, Berlíne 
či v Hamburgu vám pripravia 

pravý maďarský guláš? Alebo že 
maďarský guláš je „kockové“ mäso 
s knedľou v trochu pikantnej omáčke? 
Omyl, vážení. Ako vyzerá pravý 
maďarský guláš, som bola zistiť na 
najväčšom gulášovom festivale na 
svete, v maďarskom Szolnoku.
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ingrediencie na ten správny guláš. Dobrú 
náladu okrem pekného počasia podporovali 
aj vypité poháre piva, egri bikavéru, 
tokaja či iného skvelého maďarského vína 
alebo domácej barackovice. Nad areálom 
festivalu sa vznášala úžasná vôňa, ktorá 
poriadne šteklila chuťové bunky aj mne, 
vegetariánke. Každý zvolil inú stratégiu: 
niekto najprv urobil mäso, iný paradajky 
a papriky, ďalší pripravil jednotlivé 
ingrediencie v osobitných kameninových 
nádobách okolo ohniska, ostatní uvarili 
zemiaky zvlášť, niektorí kuchári pridávali 
šampiňóny, kaleráb, kôpor či sladkú 
smotanu, iní celé ovčie hlavy aj s očami, 
ktoré potom na vás z kotla pozerali... 
Gulášov bolo toľko, že organizátori festivalu 
museli zrušiť ich hodnotenie. „Prvých päť 
ročníkov bolo súťažných, minulý a tento 
ročník to už nejde,“ povedal hovorca 
festivalu András Révay. „Porotcovia sú totiž 
schopní ochutnať maximálne tridsať vzoriek 
guláša.“ 

Hory jedál, potoky vína...
V Maďarsku organizujú každé leto 
viac ako päťdesiat gastronomických 
festivalov. Všetky zastrešuje Asociácia 
gastronomických festivalov Gasztrofest. 
„Ľudia sa radi stretávajú, radi jedia, pijú 
a zabávajú sa. Gastronomický festival je 
príjemná príležitosť na to, aby ste robili 
veci, vďaka ktorým sa cítite dobre. Zároveň 
je prostriedkom na uchovanie tradícií 
a ich odovzdanie mladším generáciám. 

Dnes ešte starí rodičia žijú a môžeme 
sa od nich učiť to, čo vedia – o kuchyni 
aj o živote,“ rozpráva mi András Révay 
s pohárom egerského červeného vína 
v ruke. A v podstate má pravdu. Každý 
môže chodiť dookola, ochutnávať guláše 
ostatných kuchárov a zbierať návody na 

to, ako docieliť nový odtienok chuti v tomto 
originálnom pokrme. Pri kotlíku sa stretávajú 
mladí aj starí, dospelí aj deti, a všetci 
sa dobre bavia. Príležitostní kuchári varia 
vedľa profesionálnych, niekedy ich možno 
dokonca tromfnú, a každý sa o svoje 
gastronomické skúsenosti bez problémov 
podelí. Dvadsaťdeväťročný Robert, ktorý 
nalieval zlatisté tokajské, varil fazuľový 
guláš. Kedysi robil kuchára v reštaurácii, 
potom sa dal na dráhu finančného poradcu 
a varí už len príležitostne pre priateľov. 
Peňaženku má teraz o niečo hrubšiu, 
gastronomické remeslo mu však niekedy 
chýba. A nemá problém prezradiť svoj 
obľúbený gulášový recept. Výborné jedlo 
a výborná nálada bola aj pri Rómoch. Do 
cigánskej špeciality pridal fúzatý vajda aj 
kyslé uhorky a nakladané paradajky, Rómky 
upiekli v pahrebe nízky chlieb a deti si 
opekali slaninu. Okrem toho pripravili 
hory rôznorodých jedál a všetko zapíjali 
barackovicou, pivom a vínom.

Doslov
Keď sa vypláchol posledný kotol, vylízala 
posledná miska a dorazila posledná fľaša, 
všetci mohli skonštatovať, že na gulášovom 
festivale nikomu nič nechýbalo. Iba Slováci 
zas neprišli – hoci organizátori vraj pozývali 
aj nejakých našich kuchárov...

TEXT A FOTO: JANA ČAVOJSKÁ, 
AUTORKA JE OD 19. SEPTEMBRA 

MAGISTERKA PRÁVA

Cigánske jedlo s kyslými uhorkami 
zalievané vínom malo úspech.

Kopy mäsa. Byť vegetariánom na gulášovom festivale je veľký omyl.

„O jedenástej to bude, príďte jesť!“ pozývali ma ráno dve kuchárky.
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Melancholická nemecká 
protivojnová pieseň sa 
chrapľavým ženským hlasom 
dožadovala vysvetlenia, 
kamže sa podeli 
kvety, dievčatá, 
muži... Odpoveď 
nedostala. I dnes 
ťažko hľadáme 
odpoveď na 
otázku „kam sa 
podeli dievčatá“, 
veď za posledné 
desaťročia sa 
kamsi podelo 
– nenarodilo –
takmer 60 miliónov žien. Vo 
viacerých krajinách sveta 
dokázala spoločnosť ovládaná 
mužmi a ich záujmami premeniť 
na krvavý kúpeľ i to, čo 
bežne zvykneme považovať za 
medicínsky pokrok. Konkrétne 
prenatálnu diagnostiku. 
Informácie o genetickej 
výbave ľudského embrya, 
ktoré sa vyšetrením plodovej 
vody získavajú, prinášajú 
radostné potvrdenie zdravia 
očakávaného dieťaťa, no aj 
ťažké dilemy, ktoré takáto 
možnosť zasahovať do 
ľudskej reprodukcie prináša. 
Mimoriadne perverznú podobu 
však nadobúda tam, kde sa 
kľúčovou otázkou nestáva 
otázka zdravia, ale pohlavia 
nenarodeného dieťaťa. 
Nový nástroj sa udomácnil 
i v krajinách ako India, Čína, 

Kórea, kde narodenie dcéry 
znamená pre rodinu príťaž. 
Dcéru treba vydať, a na to 
potrebuje veno. Plnohodnotným 

predstaviteľom 
človeka je 
výlučne muž. 
A muž, ktorý 
nemá mužského 
potomka, je 
menejcenný. 
Zdanlivo 
objektívna metóda 
tu dostala novú 
úlohu. Stala 
sa nástrojom 

na výber, ktorý má ďaleko 
od prirodzenosti, zato 
blízko k zneužívaniu moci: 
Embryá ženského pohlavia 
sa jednoducho nenarodia. 
Patriarchát tak svoju moc 
upevňuje „kvantitatívnymi“ 
opatreniami - za cenu 
genocídy dievčat. A tak sa 
vynára otázka kvality života: 
Do akej miery majú ženy, 
ktoré sa - viac či menej 
dobrovoľne - podvolia nátlaku 
poškodzujúceho kultúrneho 
zvyku a dcéru neporodia, 
vôbec šancu rozhodovať 
o sebe a svojom tele? 
Mimochodom: Nevrhá tento 
krvavý „výber“ iné svetlo i na 
u nás bežné a zdanlivo nevinné 
vypínanie sa nad „mužským“ 
potomkom, pokračovateľom 
rodu a podobne? 

JANA CVIKOVÁ

Moja dcéra mi vyčíta, že 
v stĺpčekoch pre Nota bene 
a v domácich debatách príliš 
akademizujem a celkove nedbám 
na tajomstvo 
rodinného šťastia, 
ktoré podľa Demi 
Mooreovej spočíva 
v tom, že v kuchyni 
sa správame 
ako kuchárky, 
v spoločnosti ako 
dámy a do Nota 
bene píšeme tak, 
aby tomu rozumel 
normálny človek. 
Podobne ma minule pokarhali 
aj v klube srdciarov, keď som 
sa rozhorlila za vec internetu 
a snažila sa ich presvedčiť, 
že stály prístup na internet 
a internetová stránka klubu by 
im pomohli lepšie informovať 
verejnosť a obhajovať záujmy. 
Sympatický pán sa ohradil, 
že je to osveta tak trochu 
odtrhnutá od ich života, 
pretože s významom internetu 
sú oboznámení a ľudia na 
invalidnom či starobnom 
dôchodku peniaze na jeho 
zavedenie aj tak nemajú. 
Nemýlim sa však v tom, že 
by privítali, aby sa novinári 
a sociológovia viac zaujímali 
o ich problémy. Mohli by ukázať, 
že srdciari sa nestali výkladnou 
skriňou Zajacovej reformy, že 
ceny ich liekov ďalej strmo 
rastú a pre nedostatok peňazí 

nemocnice aj dnes odkladajú 
závažné operácie. A písať by 
mohli aj o ďalších veciach, ktoré 
zdravotne postihnutých a starších 

ľudí vytláčajú 
na druhú koľaj. 
Jedna taká vec 
sa mu stala včera 
v nemenovanej 
banke, kde chcel 
požiadať o kredit. 
Nechcel veľa, 
len možnosť 
prečerpať bežný 
účet do sumy 
10 tisíc korún. 

Nepochodil. Dozvedel sa, že túto 
výhodu poskytujú len klientom 
mladším ako 65 rokov. Pán 
sa spýtal, či to nepovažujem 
za diskrimináciu o ktorej by 
sa malo hovoriť. Určite áno. 
Bolo by poburujúce, ak by 
antidiskriminačná smernica EÚ 
zaväzovala len malé ryby a nie 
finančné korporácie. Možno však 
nemáme dvojaké zákony. Možno 
to pravidlo porušuje zákon, 
a preto existuje len ako ústny 
pokyn. Jeho cieľom je strážiť 
bohatstvo banky, hoci aj za 
cenu úplnej straty ohľaduplnosti 
a slušnosti. Myslím, že vytvoriť 
takéto pravidlo nejde bez 
umŕtvenia citu voči bežnému 
životu. Môžem sa však mýliť. 
Od života bánk a myslenia 
bankových expertov som naozaj 
odtrhnutá.   

ZUZA KUSÁ 

Súdnemu človeku nabieha husia koža, 
keď vidí skupinku mládencov a dievčin 
s našponovanými pravicami, ako za štrbavej 
asistencie niekoľkých dôchodcov prevolávajú 
slávu svojmu vodcovi. Nech žije... Čierne 
uniformy, silné reči o jednote a zaručené 
návody na vyčistenie spoločnosti, prizerajúci 
sa policajti... Všetko je v poriadku. Vodca splnil 
zákonné povinnosti a ničím sa neprehrešil voči 
spoločnosti. Policajní šéfovia len bezmocne 
krčia ramenami. Dobre.
Jediní, čo bijú na poplach, sú akísi Ľudia proti 
rasizmu so svojím vodcom Lacom Ďurkovičom. 
Takí treťosektoroví Lackovia, ktorí sa snažia 
prebudiť spoločnosť málo zaujímavými akciami 
a ťažko stráviteľnými brožúrkami. Príliš sa im to 
však nedarí. Spoločnosť je Šípková Ruženka. 

Treba ju prebudiť bozkom, nie brožúrkami 
a vyhláseniami.
Lackovia sú fajn. Povedia nám spiacim to, čo 
dobre vieme. Fašistická demagógia môže byť 
nebezpečná. Kto vie, kedy sa zvrtne? Veď si 
predstavte, že by sa takto zjednotili trebárs 
Rómovia a presadili by ideu prevýchovy 
vyblednutej populácie... Trepem hlúposti!?
Viem, nie je doba na fašistické výlevy. Lackovia 
síce tvrdia, že je to horšie, ako sa zdá, 
náckovia sa však v dnešnom svete nenosia. 
Sú nimi len tí menej šťastní, ktorí ešte nevystrčili 
nos spoza hraníc, aby pochopili. Alebo sú 
zaslepení? Muži v policajných uniformách sú 
k nim zhovievaví.
Zato technáči sa nosia. Rozmýšľal som, komu 
vlastne ležia v žalúdku. Mne nie. Veď keď si 

chce niekto zatancovať kdesi pod lesom, nech 
si zatancuje.
Náckovia splnili normy a ulahodili zákonu, 
technáči nie. Vraj im našli trávu... Ajjajajajáj! 
Mali byť opatrnejší. Narkomani, ktorí vykrádajú 
autá na parkovisku priamo pod oknami ministra 
Palka, sú opatrnejší. Tým herák nenašli.
Technáči... Problém. Určite svojou nepovolenou 
tancovačkou zasa poškodia nejaké 
bezstavovce na lúke za dedinou. Treba ich 
strážiť, niekoľkokrát za deň skontrolovať, aby si 
mužíček v uniforme zapamätal každé písmenko 
v ich identifikačných kartičkách alebo pasoch.
Poučenie: Byť náckom alebo našľahaným 
zlodejom autorádií je menší problém ako 
burácať za humnami. VLADIMÍR KAMPF
 AUTOR JE REPORTÉR TÝŽDENNÍKA ŽIVOT

Náckovia, Lackovia a technáči

Kam sa podeli? Odtrhnutí od života
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TAK  SOM  S A  ZAMYSLEL . . .
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ŠPIÓN 17

Alžbeta Meszarosová mala 
v deň, keď sme ju spovedali, 
pädesiatštyri rokov. Je to 

skromná žena. Nechce veľa, len mať 
trochu peňazí na život.

Po bohatom „sponzorovi“ netúži. Stačil 
by normálny chlap s poriadnou robotou. 
„Dnes ale normálneho chlapa nenájdete. 
Nemám rada chlapov, ktorí nerobia. To sú 
vagabundi, nech majú plné peňaženky.“ Aj 
ona sama by chcela pracovať. Možno tak 
ako voľakedy. „Robila som pomocnú silu 
v kuchyni a v reštaurácii. Jedného dňa ma 
už nepotrebovali...“ spomína.
„Z tisícpäťstoosemdesiatich korún sociálky 
si môžem dovoliť zaplatiť nájomné a účet 
za vodu, viac nič! Elektrinu platí môj 
priateľ, s ktorým teraz žijem. Inak by som 

to neutiahla. Druh má päťdesiatšesť rokov 
a silnú astmu. Aj on si pomáha predajom 
časopisu. Keby sme ho nemali, neviem, 
či by sme prežili. Plyn nám odpojili 
ešte v čase keď môj bývalý manžel zaň 
neplatil.“
Alžbeta Meszarosová strávila aj narodeniny 
na svojom predajnom mieste. Predáva, 
keď sa dá. Nemôže dlho stáť, lebo má 
veľmi nízky tlak. A ako si predstavuje 
oslavu narodenín? Ani po dlhom zamyslení 
nevedela odpovedať. Deň ako každý 
iný. Len večer sa stretla s priateľmi. 
A narodeninové želanie? Darček, ktorý by si 
priala dostať najviac zo všetkých? „Neviem. 
Nepotrebujem nič veľké ani drahé. Radosť 
by mi urobila napríklad bonboniéra,“ hovorí 
skromne. Či ju od priateľa dostane, uvidí 
večer, keď príde domov.

TEXT A FOTO: DAGMAR CANISOVÁ

BEZ ČOHO SA BETKA NEPOHNE ANI NA KROK?

Darčeky - hodinky 
od priateľa a drevený 
náramok od 
kamarátky. „Robia 
mi radosť, keď ich 
nosím.“ 

4

Aj Betka sa rada 
skrášli zaujímavou 
retiazkou.2

Medvedík od dobrej 
kamošky, ktorá tiež predáva 
Nota bene, a kľúčenka, do 
ktorej si dáva peniaze. Je 
väčšinou prázdna.

3

„Nota bene mi 
pomáha prilepšiť si.“

1

Nemá rada chlapov, ktorí nerobia

Korunky, sypte sa!
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POULIČNÉ BLUES18

PREDAJCA VERZUS KUPUJÚCI
DOBRÝ DEŇ PRAJEM, NECH SA PÁČI 
NOVÉ VYDANIE NOTA BENE

Z diaľky ho obídem.
- Ďakujem, kúpil som si včera...
Vyberiem mobil a húževnato telefonujem.
Zdvihnem svoj spanilý nosánek a vrhnem 
naňho pohľad typu „Čo si dovoľuješ osloviť 
ma, ty žobrák?“
Milo sa usmejem, a prejavím súcit, 
pristavím sa a poklebetím.
- Už som sa nevedel dočkať, kým vyjde 
nové číslo, je to zaujímavý časopis o živote.
- Prosím vás, a čo to vlastne ponúkate? To 
je ten jehovistický časopis?
Nemám stálu odpoveď, tak improvizujem 
podľa situácie.

Edita - Slovnaft

ZO ŽIVOTA VÄZŇA
Začiatkom apríla som dostal pozvánku na 
rekreáciu vo väzenskom systéme českej 
justície. Odobral som sa teda na hranicu 
a oznámil som policajtovi, že idem k nim 
do basy. Po nevyhnutných úradných 
formalitách som bol v putách odvezený do 
väznice Brno. Bol som vybavený väzenským 
odevom, obliečkami na posteľ a odvedený 
do cely 2-krát 4 metre s tromi ďalšími ľuďmi, 
záchodom a umývadlom. Na vychádzky 
chodíme do dvorčeka, ktorý je vysokou 
stenou rozdelený na malé miestnosti bez 
stropu. Môžeme chodiť dookola presne 
hodinu. Potom na 23 hodín späť do cely. Aj 
keď v zákone o výkone trestu sa píše, že 
musím pracovať, nemám šancu sa do práce 
dostať, pretože väznice nedokážu pracovné 
miesta zabezpečiť. Potom v tlači čítate, 
že väzni nepracujú... Ale tu sa nedá nájsť 
práca prostredníctvom inzerátu! 
Po dvoch týždňoch ma previezli do 
väznice Vinařice. Funguje tu iný systém 
ako v Brne. V cele nás je osem, môžeme 
vetrať a sprchovať sa. Môžem chodiť 
pozerať televízor, písať listy a čítať knihy. 
Inak sa ďalej nudím, pretože práca je 
tu niečo ako sci-fi žáner. Dozorcovia sú 
zvláštna sorta vyžívajúca sa v obchytkávaní 
väzňov oblečených a prezeraní si väzňov 
nahých. Jedna z najhorších vecí, akej sa 
tu môžem dopustiť, je, že nebudem mať 
zapnutý gombík na košeli. Na raňajky 
dostaneme chlieb vcelku, ale nemáme si 
ho ako nakrájať, pretože nože sú zakázané. 
Svoje oblečenie tu nemáme, chodíme vo 
väzenskom, ale to, že mesiac nosíme tie 
isté nohavice, nikomu neprekáža. Chápem, 

že nikto z nás tu nie je za odmenu, 
že sme sa niečím previnili. Väzenie by 
nás malo napraviť a prevychovať. Ale je 
diskutabilné, či má vo svojej súčasnej forme 
nejaký zmysel. Mám tu právo len sa nudiť 
a existovať. Teším sa na koniec pobytu 
v tejto čakárni. Áno, to je to správne slovo. 
Väzenie je čakáreň. Ďakujem Bohu, že tu 
budem len päť mesiacov a potom budem 
opäť stáť na svojej ulici, bývať v kroví 
a tešiť sa zo slobody.

JOSEF, BÝVALÝ PREDAJCA 
Z LAURINSKEJ 

NAŠLI STE SA?
V tomto roku sa udialo toľko zaujímavých 
udalostí, že sa nám z toho zatočila hlava 
o niekoľko obrátok. Na slovenskej politickej 
scéne nič nové: kradne sa rovnakým 
tempom ako predtým a ministri sa menia 
ako na bežiacom páse. Boháči nadávajú, že 
majú stále málo, no a chudoba si obhrýza 
nechty. Vitajte na Slovensku. Voľby sa blížia 
a zmena žiadna... Ale niečo sa predsa 
zmenilo... Pribudlo nám zase trošku biedy 
a bezdomovcov. Pamätám sa, ako som 
bol s kamošom na jednom predvolebnom 
mítingu a jeden šialenec tam sľuboval také 
somariny, že sme sa išli radšej ožrať... 
Blá, blá, blá... Išlo to z neho ako zo mňa 
báseň „Mor ho“ na základnej škole. Neskôr 
sa dostal k moci, no a čo spravil? No nič, 
a prečo aj. Nahrabal si dosť a čo je ho 

po ľuďoch, ktorí mu dali svoj hlas. Ja som 
mu hlas nedal, voliť nemôžem (pretože som 
mimozemšťan, ale nehovorte to nikomu). 
A takisto je to aj s políciou. Títo páni si 
myslia, že keď dostali rôzne právomoci, tak 
si budú robiť, čo sa im zachce... No hurá 
a máme po „ptákách“... Jeden môj známy to 
vystihol úplne presne: Žijeme v „policajnom 
štáte“... Tak prečo sa nám snažili 
„nabulíkať“, že tu bude lepšie, „len treba 
vydržať“? Dokedy treba vydržať? Asi do 
smrti, ale to nám už bude všetko jedno. No 
a tie moje články? Píšem ich pre všetkých, 
nechcem nimi nikoho urážať a hlavne sa 
touto „formou komunikácie“ neľutujem. Ja 
už mám niečo za sebou, ale chcel som 
tým povedať, že mi napríklad prekáža, keď 
za mnou pol roka chodí jeden pán a stále 
sa ma pýta, či som bol na omši. A ja mu 
už pol roka vysvetľujem, že som neveriaci. 
No, neviem, ale aj ja mám len jedny nervy 
a myslím, že už stačilo a ľudom, ktorí sa 
v mojich článkoch „našli“, len toľko: Som, 
aký som, som syn svojho otca...
Našli ste sa?      

JOZEF, GORKÉHO UL. -  PASÁŽ, 
BRATISLAVA

ELEKTRIČKÁREŇ
Sedím si v električke a počúvam, ako 
sa predo mnou rozprávajú dve postaršie 
paničky o tom, akí sú bezdomovci hajzli. 
Jedna hovorí: „Vyšklbali mi šeckú papriku, 
čo budem zavárat?“ a druhá jej na to 
hodila kontru: „Čo papriku, mne aj krumple 
zebrali, načo som ich sadila?“ Takže sme 
zase tam, kde predtým. Všetci bezďáci 
sú hajzli, čo nevedia nič iné len kradnúť. 
A paničky pokračovali v rozhovore dalej. 
„Ščera som bola v obchode a prede mnu 
stál taký lump, vieš, čo mal na krku? Holú 
ženskú.“ Druhá na ňu udivene pozrela 
a spýtala sa: „Jak, holú ženu? To na 
nom sedela?“ A prvá: „Nije, mal hu tam 
vydierkovanú jak náš Jano, ked prišiel 
z vojny.“ Pani chcela povedať, že ju tam 
mal vytetovanú, ale nevedela, ako sa to 
nazýva. Keď že sa blížila moja zastávka 
a ja som mal vystúpiť, postavil som sa 
k dverám, ale rozmyslel som si to a sadol 
som si naspäť. Na počudovanie paničky 
sa ešte stále rozprávali o nás, bezďákoch. 
S údivom som počúval ich rozhovor 
a podľa toho, čo som počul, by si každý 
bezdomovec zaslúžil, aby ho ukrižovali, 
zastrelili, zatvorili do basy alebo vystrelili 
na Mesiac. Pretože všetci chodíme špinaví, 
roztrhaní a smrdíme ako kopa hnoja. To 
je bezva. Nesmrdíme o nič viac ani menej 
ako tá pani. Tým dvom paničkám by som 
chcel zaželať všetko dobré a poďakovať za 
super námet pre tento článok...
PS: Bezdomovectvu zdar a paprike zvlášť...

JOŽO, GORKÉHO UL. -  PASÁŽ,
BRATISLAVA

EDITA HLASUJTE ZA MŇA
0915 779 746

Drobček pri stavebných úpravách, ktoré 
naši vybraní predajcovia robia v rámci 
projektu podporovaného zamestnávania. 
Je naozaj pedant! Foto: jaJOSEF HLASUJTE ZA MŇA

0915 779 746

JOZEF HLASUJTE ZA MŇA
0915 779 746
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Začínali hrať v pivnici a kým sa 
Jana odhodlala spievať, musela 
byť tma. Tvrdia, že len keď sa 

venujú hudbe, je od nich pokoj. Nerobia 
muziku, ktorú by hrávali v rádiách, 
ale aj tak ich veľa ľudí pozná. Kapela 
Tornado Lue.

Na našom stretnutí boli traja - Jana, Ďuro 
a Paľo. Štvrtý, Jozef, prísť nemohol. Aj 
spočiatku boli trio - gitara, basa, bicie - 
Dušan, ktorý už s nimi nie je, Jana a Ďuro. 
Spomínajú, ako dlho hľadali speváka, a keď 
sa im to stále nedarilo, Jana povedala, že 
to skúsi sama: „Zhasla som svetlo a začala 
spievať...“

Bez názvu
Už mali pred prvým koncertom a ešte 
nevedeli, ako sa budú volať. Jana vraví, že 
má stratu pamäti z momentu, keď vymýšľali 
s Dušanom názov skupiny: „Bola som 
presvedčená, že som to bola ja, ale on tvrdí, 
že to bol on, ktorý nám dal meno. Neviem. 
Viem, že vtedy išiel v televízii film Limonádový 
Joe a v ňom bola postava Tornado Lou. Ale 
my sme si Lou zmenili na Lue.“
Melódia značky Tornado Lue je známa 
aj kombináciou klasických nástrojov 
s elektrickými. „Mala som predstavu 
skombinovať klarinet s elektrickou gitarou. 
Vytvárajú zvláštnu náladu. Myslím, že to bol 
náš prvý typický zvuk a dosť nás ovplyvnil.“ 
Pri spomienke na reakcie svojich rodičov 
na ich prvé hudobné pokusy sa všetci 
smejú. „Pamätám si, že keď sme mali 
na chvíľu pauzu, mama mi dohovárala: 

Keď si spievala v tej kapele, všetko bolo 
v poriadku, ale teraz je to zlé.“
Palo: „U mňa je to také isté. Ak robíme 
hudbu - máme sa čím zabávať a vtedy je 
od nás pokoj.“

Prezlečená
Tornado Lue prekvapili, aj keď prišli 
s vlastnými českými textami. Mnohí sa 
vtedy pýtali: Čo to znamená?
„Mne to tak vyšlo. Je to jednoducho iný 
jazyk a mohla som sa v ňom oveľa viac 
uvoľniť. Je to podobné, ako keď na seba 
človek hodí nejaký prevlek,“ tvrdí speváčka. 
Aj básne Silvie Plathovej ju oslovili 
nečakane.
„Práve som ju čítala. Jej texty boli také, že 
som bola veľmi ľahko v nich. Nemám veľmi 
rada umelú poéziu, nikdy som jej neprišla 
na chuť. Ale sú básne, ktoré žijú. A tieto 
žili tak, že sa dalo žiť s nimi.“

Pokúšajúci
Niekedy však členovia skupiny musia nielen 
naladiť nástroje, ale aj zosúladiť seba 
navzájom. Nie vždy sú na jednej vlne.
„ Bývame rozladení,“ priznáva Ďuro. Tento 
jav nastáva aj vtedy, keď hľadajú nové 
nápady. Aj teraz, po vyše dvoch rokoch 
od vydania ich posledného CD, sa rozhodli 
vytvoriť nové skladby. Akú majú náladu?
Jana: „Sú také...“ „Ešte nevieme aké,“ 
pomáha jej Ďuro.
„Jedna už je. Je dosť dlhá. Robíme teraz 
dlhé melódie...“ uvažuje Jana.  A ako 
vyzerajú tvorivé impulzy?
„Sú ako blesky z jasného neba. Keby sme 
vedeli, ako tvorivý proces funguje, určite by 
som to nejako využil a zneužil. Ale, bohužiaľ, 

sa to nedá popísať,“ smeje sa Paľo.
„Zistila som, že ak si človek každý deň na 
chvíľu sadne k písaniu, tak sa mu texty 
po čase nazbierajú,“ hovorí Jana a Ďuro 
dodáva: „Je to tvrdá práca.“
„V hudbe je komponovanie aj o tom, 
ako dlho vydrží človek pokúšať v ruke 
svoj hudobný nástroj. Ak na ňom skúša 
vyludzovať zvuky, určite sa tam niečo 
nájde. Nejde ani o zručnosť. Niekedy 
vznikne nápad zo stresu, inokedy 
z prílišného pokoja. Vždy je to inak. Treba 
si len niesť životom gitaru alebo saxofón,“ 
uvedomil si Palo.

Osudoví
So svojimi talentami nekalkulujú, ale 
svorne tvrdia, že nedokážu robiť žiadne 
kompromisy a aj ich civilné povolania sa 
točia okolo muziky. A Jana sa na mňa po 
otázke na jej povolanie udivene zahľadí: 
“Ja nemám povolanie. Vo voľnom čase 
spievam. Stalo sa mi to osudným.“
Fakt, že hudbu majú v sebe, potvrdzuje aj 
ich tvorivý nepokoj.
„Ak máme pred skúškou alebo pred 
koncertom, celý deň sa teším a tá radosť 
sa prejavuje ako netrpezlivosť, ako cestovná 
horúčka,“ usmieva sa Palo. „Ja mám 
úzkostné stavy, prepadáva ma panický 
strach,“ chváli sa Jana. A akú podobu má 
toto očakávanie u Ďura? „Stále si dupem 
nohou.“
Keď majú po skúške či po koncerte, 
zaručene sa rozosmejú na ich kultovom 
filme „Maléry pana účetního“.
 
TEXT: GALINA LIŠHÁKOVÁ, AUTORKA JE 

REDAKTORKA DENNÍKA 24HODÍN
FOTO: ARCHÍV TORNADA LUE
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Nepokojní

Tornádo pri zhasnutom svetle
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Andrea Šedibová mala za sebou len 
rok po skončení vysokej školy, 
keď sa zamestnala na detskej 

psychiatrii ako špeciálna pedagogička. 
„Nemala som veľa pracovných ani 
životných skúseností, keď som sa 
prvýkrát stretla s deťmi s diagnózou 
autizmus, a bola som prekvapená, že 
nie len ja, ale ani starší odborníci vôbec 
nevedia, ako preniknúť do ich vnútra.“
A keďže autizmus sa navonok prejavuje 
veľmi zvláštnym spôsobom komunikácie, 
akékoľvek jej prirodzené snahy 
o nadviazanie kontaktu s deťmi s touto 
poruchou zlyhávali. „Bol to strašný pocit.  
Nikto mi nevedel poradiť, nikto s nimi 
nevedel nadviazať komunikáciu,“ spomína 
Andrea, dnes riaditeľka prvého slovenského 
centra pre klientov s autizmom s názvom 
Andreas. Možnosti zmenšoval aj fakt, že 
dve tretiny ľudí s autizmom nerozprávajú. 

Bez kľúča
Vtedy však nebola na Slovensku ani 
odborná literatúra o tejto problematike. 
„Našla som o autizme jedinú českú knihu od 
doktorky Nesnídalovej, ktorá však nedávala 
kľúč k tomu, ako porozumieť duši ľudí 
s autizmom.“ Zhodou okolností sa práve 
v štáte menila politická situácia a bolo možné 
vycestovať za poznaním aj do zahraničia. 
„Vybavila som si študijný pobyt v Anglicku, 
a tam som začala nachádzať odpovede na 
svoje otázky týkajúce sa pedagogickej práce 
s ľuďmi s autizmom, ktorí boli na Slovensku 
považovaní zväčša za nevzdelávateľných 
a nechodili ani do školy,“ spomína Andrea. 
Bolo to v roku 1995. 

Keď sa vrátila, pridala sa k skupine rodičov 
detí s autizmom a odborníkov, ktorí mali 
záujem o túto problematiku a založili 
občianske združenie. Jeho prostredníctvom 
sa snažili vybojovať nejaké práva pre deti 
s týmto postihnutím, najmä právo na ich 
zaradenie do škôl. „V tom istom roku vznikli 
prvé dve špeciálne triedy, jedna v Bratislave 
a druhá v Levoči,“ spomína Andrea. „Keď 
si spätne vybavujem naše prvé kroky na 
pomoc deťom s autizmom, spomínam si až 

s údivom na to, akú sme mali odvahu. Ale 
bez nej by asi pokrok neexistoval. Nevedeli 
sme veľa, ale šli sme do toho. No teraz si 
uvedomujem, že to bolo aj hazardovanie 
s ľudskou dušou.“ Slovenskí priekopníci 
v pedagogike zameranej na autizmus však 
ani nemali inú možnosť, pretože nebolo 
kam sa ísť vzdelávať, ani za čo. Vzájomne 
si však odovzdávali vedomosti a overené 
postupy práce. Sieť škôl, ktoré otvárali 
pre takto postihnuté deti špeciálne triedy 
postupne rástla a odborníci mohli svoje 
zapálenie pre vec šíriť ďalej. 

Presýtení
Začali pri práci s deťmi s autizmom 
presadzovať takzvaný štruktúrovaný prístup. 
„Deti s autizmom pôsobia ako by boli 
zakonzervované. Sú veľmi presýtené podnetmi 
zvonku a nedokážu ich v prijímanom množstve 
a intenzite spracovať. Preto je potrebné im 
ich filtrovať a dávkovať. Ak sa dodržiava 
tento princíp, samozrejme s prihliadnutím na 
individuálny stav konkrétneho dieťaťa, dá sa 
priviesť do takého štádia, že je možné ho 
vzdelávať. Pokrok je viditeľný aj v tom, ako 
komunikuje, aj v tom ako sa správa. Cieľom 
našej terapie je nie zmeniť toho človeka 
na svoj obraz, ale umožniť mu vyjadriť jeho 
potreby, želania a životné ciele, aby sa cítil 
dobre a aby sa mohol v živote nejakým 
spôsobom realizovať. To by vlastne malo 
byť všeobecne základným prístupom človeka 
k človeku,“ dodáva Andrea.

Naplno
Andreinou túžbou je, aby deti, ktoré 
trpia touto poruchou, mohli v Autistickom 
centre Andreas nielen tráviť svoj voľný 
čas, ale neskôr aj bývať, pracovať 
v chránených dielňach a mať určité 
terapie a zamestnania, ktoré budú pre ne 
oddychom a umožnia im plnohodnotne 
prežiť svoj život. Neziskovej organizácii na 
pomoc ľuďom s autizmom, pomáha aj PR 
agentúra Top Events, ktorá už druhýkrát 
organizovala projekt Maľujme srdcom, nad 
ktorým tento rok zobral záštitu prezident 
SR Ivan Gašparovič. „Verím, že aj vďaka 
tomuto projektu sa nám podarí naše aktivity 
postupne realizovať,“ dúfa Andrea Šedibová.   

GALINA LIŠHÁKOVÁ – AUTORKA JE 
REPORTÉRKA DENNÍKA 24 HODÍN

ILUSTRAČNÉ FOTO: JANA ČAVOJSKÁ 
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Charakteristické znaky autizmu (ktoré sa 
môžu, ale nemusia vyskytnúť):
-  V čase, keď sa reč stáva prostriedkom 

na vymieňanie vzájomných pocitov 
a informácií,  sa vývin u dieťaťa v oblasti 
komunikácie zastaví, alebo vyvíja 
odlišne.

-  Dlhšie, než je v norme, rozprávajú o sebe 
deti v tretej osobe, alebo sami seba 
označujú menom. Nechápu „ja“.

-  Veľmi často doslovne opakujú počuté 
vety, aj s tou istou intonáciou.

-  Dve tretiny detí s autizmom nerozprávajú. 
-  Hrajú sa inak ako bežné deti – vytvárajú 

si vlastné pravidlá hry, ktorú stereotypne 
opakujú a nerozvíjajú (napríklad si kladú 
autíčka na hranu koberca do radu).

-  Ťažko prijímajú (alebo neprijímajú) 
snahu rodiča hrať sa s hračkami určitým 
spôsobom.

-  Ich hre chýba tvorivosť a často sú po 
dlhý čas (mesiace až roky) fascinované 
len hrami (manipuláciou) s určitými 
hračkami alebo predmetmi.

-  Ak im niekto hru naruší, prekáža im to 
a hnevajú sa.

-  Majú problémy s nadväzovaním vzťahov, 
v kolektíve sa najčastejšie nezaradia.

-  Mávajú stereotypné pohyby, ktoré ich 
upokojujú.

Duša v zatvorenej konzerve
Ako sa dostať do vnútra človeka s autizmom 
a umožniť mu vytvoriť kontakt so svetom? 

Autisti majú vlastný svet. Preniknúť doňho 
je náročné.

nb52.indd   20nb52.indd   20 23.9.2005   15:47:0223.9.2005   15:47:02



Z pásma Gazy pri Stredozemnom 
mori už odišli všetci židovskí 
osadníci a izraelskí vojaci. 

Po 38 rokoch tu ostali iba prázdne 
synagógy. Bol som tam pred 
tromi rokmi, kedy prepukla druhá 
intifáda, teda ozbrojené povstanie 
Palestínčanov. 

Je nedeľa predpoludním. Prichádzame 
k hraničnému prechodu medzi Izraelom 
a pásmom Gazy. Spolu s kórejskou ide 
o najlepšie stráženú hranicu na svete. 
Na území s rozlohou 6x40 kilometrov žilo 
v roku 1962 podľa údajov OSN tridsaťtisíc 
Palestínčanov, väčšinou utečencov. Dnes 
ich je viac ako milión. 

„Von“ a „dnu“
Odkedy vypukla intifáda, nesmú ísť 
Palestínčania „von“ a Izraelčania „dnu“. 
Asi osemtisíc izraelských osadníkov 
obhospodarovalo štvrtinu pôdy so štátnou 
garanciou, že ju predajú na zahraničných 
trhoch. Palestínčania sa naopak sťažujú, že 
armáda im likvidovala poľnohospodárske 
územia, takže im ostali iba políčka na 
pestovanie citrusov a olív. Po odsune 
osadníkov vypukne spor o pozemky, 
na ktorých boli osady vybudované. 
Palestínska samospráva tvrdí, že 95 percent 
z nich patrí štátu; pôvodní majitelia by 
si nárokovali vyšší podiel, obávajú sa 

však súdnych prieťahov. Nezamestnanosť 
v miliónovej Gaze dosiahla astronomickú 
hodnotu 75 percent. Palestínčania kedysi 
v Izraeli pracovali najmä na stavbách alebo 
vykonávali pomocné práce. S vypuknutím 
intifády a bojom proti terorizmu o tú 
možnosť prišli.

Pohreby martýrov
S kolegom sme dvaja z dvanástich 
cudzincov, ktorí cez túto hranicu dnes 
prejdú. Vrhajú sa na nás taxikári. Všetci 
majú oranžové Mercedesy, ktoré pamätajú 
ešte prvú intifádu v roku 1987. Taxikár 
Ašraf nás za 150 šekelov (asi 35 dolárov) 
na deň bezpečne doviezol do dediny 
Insiret. V Gaze je každý deň pohreb. 
Izraelskí vojaci včera zastrelili 24-ročného 
Abdura Ahmena Ismaila Handera. Dôvod? 
Pokúšal sa dostať cez plot do židovskej 
osady Necarim so zbraňou v ruke. Mladík 
sa tak stal ďalším martýrom. Jeho rodina 
bude odteraz uctievaná. Jeho pozostalých 
si možno adoptuje niektorá bohatá arabská 
rodina z oblasti Perzského zálivu. Čo to 
v praxi znamená? Zaplatia im nemalú 
finančnú sumu, ktorá sa pohybuje vo 
výške 25 tisíc dolárov.  Pohreb má 
svoj jasný a vopred daný program: 
zvyšky tela naložia v nemocnici na auto, 
niekoľkotisícový dav sa potom vyberie 
cez mesto k domu, kde pozostalý žil. 
Nasleduje rozlúčka s najbližšími, modlitba 
v mešite a cintorín. Cestou sa pridávajú 
ozbrojenci v maskách hnutia Hamas, 
v ruke držia samopaly a granáty. Občas 
strieľajú. Do vzduchu.

Prazvláštny pocit
Keď zomrie na palestínskom území 
obyčajný smrteľník – starec, žena alebo 
dieťa – lúči sa s ním celá dedina tri dni. 
Ak zomrie martýr, preukazovanie úcty 
jeho rodine trvá sedem až osem dní. 
Bol to prazvláštny pocit, kondolovať asi 
dvadsiatim mužom v utečeneckom tábore 
Džabalijá, ktorí jeden po druhom vstávali 
z umelohmotných stoličiek a podávali mi 
ruku. Včera pochovali 24-ročného učiteľa 
športu z Gazy Sulejmana Mersila Mahmuda. 
Jeho bratranec Muhamad hovorí, že to 
bol osud – stať sa martýrom – iba vraj 
hľadal spôsob a cestu, ako to dosiahnuť. 
Zastrelili ho izraelskí vojaci, keď chcel 
zaútočiť na židovských osadníkov v osade 
Oškarbíf. Je to vec terminológie. Izraelčania 
hovoria o takýchto ako o „suicide bombers“ 
(samovražední útočníci), Palestínčania im 
nepovedia ináč ako „martýri“. Ich pozostalá 
rodina požíva v okolí hlbokú úctu.
 „Kto pomáha pozostalým?“ pýtam sa 
Muhamada.
 „Ľudia sú tu veľmi chudobní. Pomáhajú 
palestínske inštitúcie, a tiež niektoré bohaté 
rodiny z oblasti Perzského zálivu, najmä 
z Iraku. Tie sú pripravené adoptovať rodinu 
martýra, postarať sa o ňu.“
Saddámov režim medzičasom padol 
a Palestínčania sú tak odkázaní sami 
na seba, či na iných mecenášov. Už 
najbližšia budúcnosť ukáže, ako budú 
vedieť spravovať Gazu. Potešiteľné je, že 
samovražedné útoky prestali. Dočasne?

TEXT A FOTO: ANDREJ BÁN
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Nový začiatok

Odsun osadníkov z Gazy 
všetky problémy 
regiónu nevyrieši
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Debnu, v ktorej sa krvilačný gróf 
Drakula dostal z Transylvánie do 
Anglicka, vyrobili naši krajania. 

V neskrátenej verzii tohto svetového 
románu sa slová Slovák a Slováci 
vyskytujú desaťkrát.

Drakula naozaj existoval. Bol jedným z veľkých 
vodcov rumunského národa. Knieža Vlad 
II., prezývaný Drakul, bol dobrý diplomat, 
ktorý sa dokázal vynájsť v zložitej politickej 
situácii v období tureckých a križiackych 
ťažení v Európe. V roku 1420 ho Žigmund 
Luxemburský poctil kniežacím „dračím rádom“. 
Odtiaľ pochádza jeho „nick name“. Dracu 
v rumunčine znamená drak alebo čert.

Posledné hodovanie
Ďalšiu prezývku si vyslúžil jeho syn Vlad 
III. za svoju „záľubu“ napichovať zajatcov 
a nepriateľov na koly. Cepeš (v rumunčine sa 
píše: Tepes) znamená Napichovač. Vlad III. 
bol sultánovým favoritom na valašský trón. Po 
svojich predchodcoch prevzal rozkladajúcu 
sa krajinu so zrúteným systémom. Pretože 
ľud by jeho dosadenie nenávidenými Turkami 
neprijal, začal sa orientovať protiturecky 
a pustil sa robiť poriadky. Najprv si na 
svoju stranu získal bojarov a dal po prstoch 
nenávideným saským obchodníkom. Zakázal 
okrádať pospolitý ľud. Kto neposlúchol, 
skončil v mukách na kole, tak ako napríklad 
štyridsaťjeden brašovských remeselníkov.
Vlad Cepeš Drakula vytvoril očistný program 
na odstránenie zlodejov, mrzákov, prostitútok, 
žobrákov a Rómov zo spoločnosti. Pre týchto 
nešťastníkov usporiadal lukulské hody. Keď 
„hostia“ zaspali, dal Cepešov kat príkaz 
budovu zamknúť a zapáliť. Týmto spôsobom 
sa zbavoval ľudí nevhodných na boj proti 
tureckým okupantom.
Zajatcov dával napichovať na zaostrené 
kmene malých jedličiek alebo smrečkov 
pozdĺž ciest. Zaživa napichnutí neboráci 
cez análny otvor do brucha sa darmo 
trepotali vo vzduchu. Nebolo sa čoho chytiť 
a smrť na seba nechala dlho čakať... Turci, 
ktorí prechádzali takýmito alejami kričiacich 
a prosiacich bratov, šaleli.

Malebná čeliadka z hororu
Príbehy a mýty o krutovládcovi oslovili aj 
spisovateľov. V knihe Drakula od Brama 

Stockera je síce starý gróf štamgastom 
mladých dám, ktorým vyciciava krv, v knihe 
je však pre nás aj vzrušujúcejšia zmienka 
o Slovákoch v blízkosti jeho transylvánskeho 
hradu...
Píše o nich: „Najčudesnejšie pôsobia 
Slováci, ktorí sú barbarskejší než ostatní. 
Nosia veľké pastierske klobúky, široké voľné 
nohavice, sivobiele ľanové košele a obrovské 
kožené opasky, takmer na piaď vysoké, 

vybíjané mosadznými klincami. Hoci sú 
malební, nepôsobia príťažlivo. Keby sa takto 
zjavili na javisku, človek by ich pokladal za 
akúsi čeliadku orientálnych brigantov. Počul 
som však, že sú neškodní a že im chýba 
priebojnosť...“
Z dnešnej dvadsaťtisícovej komunity našich 
krajanov v Rumunsku ich zhruba polovica 
žije v nížine, najmä okolo mestečka Nadlak, 
a druhá polovica prežíva v kopcoch 
Bihorských hôr za mestom Oradea. Mnohí 
„nepotrebujú“ naďalej zostávať Slovákmi... 
Najmä, keď je podpora našich menšín 
v zahraničí nepraktická. Časy matičiarskych 
snáh o obrodenie tradícií a zachovanie 
kultúrneho dedičstva nie sú v móde. Nie 
každý mladý človek má šancu prísť študovať 
a pracovať na Slovensko. Po štúdiách sa 
medzi kopce vracia iba málokto. Územie 

Rumunska, na ktorom sa hovorí po 
slovensky, sa zmenšuje a vytráca.

Cesta do Londýna
Vráťme sa k zmienkam o Slovákoch 
v slávnom horore: „...Prechádzali sme okolo 
rebriniakov, obyčajných sedliackych vozov 
s dlhým, hadovitým trupom. Na jednom 
z nich sedela hŕstka Čechov v bielych 
a Slovákov v pestrých kožuchoch... Slováci 
mali na pleci ako kópie dlhé palice, 
ukončené ostrím ako sekery...“
Prvý Slováci prišli do rumunských hôr 
v roku 1803 z Kysúc a Oravy. Osídľovali 
opustené oblasti po Turkoch, klčovali pralesy 
a spracovávali drevo. Svoje výrobky vozili 
aj do Bistrice, kde ich mohol spisovateľ 
Stoker stretnúť. S reálnym Drakulom ich však 
delilo tri a pol storočia. Románový upír sa 
predstavil, ako jeho potomok. Na svoj tajný 
odchod do Anglicka potreboval drevené 
debny! Tie asi pochádzali z dielní Slovákov. 
Keď sa pán gróf lúčil s knižným rozprávačom 
príbehu Jonathanom Harkerom na svojom 
transylvánskom panstve, okrem iného sa mu 
zmienil aj o niekoľkých Rómoch a Slovákoch, 
ktorí u neho majú nejakú prácu: „...prichádzali 
Cigáni a Slováci, o ktorých sa večer zmienil 
gróf. Ešte raz som pozrel na debnu, v ktorej 
ležalo hriešne telo a vybehol som z kaplnky 
do grófovej izby...“
Drakula sa rozhodol „odcestovať“ z hradu 
Bran do Londýna po vode. Aj tu mu na 
začiatku cesty slúžili verní Slováci. Posledná 
zmienka o nich je, keď spomínajú na čln 
pohybujúci sa veľkou rýchlosťou. Prečo si 
Stoker vybral práve ich a Rómov? Veď 
Slováci mali v minulosti v oblasti dnešného 
Rumunska povesť pracovitých a vynaliezavých 
ľudí, čo sa o Rómoch veľmi nedá povedať... 
Že by si to autor nechcel rozhádzať 
s početnou skupinou Rumunov, Maďarov, 
Sasov, Sikulov a Mocov, ktorí mohli byť jeho 
potenciálnymi čitateľmi?

Mimochodom
Keď sa Vlad III. znepáčil Matejovi Korvínovi 
a podarilo sa ho zajať, možno Vlada väznil 
v pustých pralesoch Horného Uhorska. 
Teda na Slovensku. Že by bol nejaký 
tajomný hrad v Karpatoch aj u nás? Ak 
áno, najviac by tomu zodpovedal Vígľaš 
alebo Pustý hrad.

TEXT A FOTO: VLADIMÍR KAMPF, AUTOR 
JE REPORTÉR TÝŽDENNÍKA ŽIVOT
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Krutovládca, z ktorého nepriatelia šaleli

Napichovač a Slováci

Vlad III. Drakula zomrel pravdepodobne 
v roku 1476 neďaleko Bukurešti. Jedna 
z legiend hovorí, že môže byť pochovaný 
v kostolíku na ostrove Snagovského jazera.
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„Chceme ukázať, že deti si 
samy dokážu pripraviť 
program,“ povedala 

nám na okraj benefičného koncertu 
v DK ŽSR vo Zvolene pani Matyášová, 
manažérka rádia Lumen. 
„Samy si vyrobili vstupenky, samy si 
zriadili promokútik, majú tu 
výkresy, modely, rôzne ozdoby, 
ktoré sa zrodili v ich rukách 
za pomoci vychovávateliek. 
Celý projekt však nespočíva 
len v samotnom koncerte, to je  
len jeho jedna časť. 
Druhá sa uskutoční na Sihle, 
kde priateľské posedenie oživia 
tvorivé dielne, jazda na koni, 
i opekanie slaninky. Na vážnu 
tému začleňovania zdravotne 
postihnutých detí do normálneho 
života alebo ich adopcie 
pripravujeme v našom rádiu 
hodinovú diskusnú reláciu.“
Deti z Detského domova 
Tŕnie pri Zvolene a z Domova 
sociálnych služieb Detva prišli 
pozdraviť a potešiť viacerí 
umelci: speváci Jiří Zmožek, 
Miro Procházka a sestry 
Michaela a Lucia Mrázové, žiaci 
Súkromnej základnej umeleckej 
školy vo Zvolene a mím Vlado 
Kulíšek, ktorý nám prezradil, 
že má k takýmto podujatiam 
pozitívny vzťah. „Myslím si, že 
my, čo niečo vieme, mali by 
sme pomáhať tým, ktorí sú 
nejakým spôsobom ochudobnení. 
Napríklad zdravotne. Veľmi často 
takto vystupujem, som zapojený 
do viacerých humanitárnych 
projektov. Napríklad v rámci 
projektu Doktor Klaun chodíme 
spolu s ďalšími umelcami po 
ústavoch sociálnej starostlivosti, 

detských domovoch a nemocniciach, aby 
sme potešili tých, ktorí sú na tom zdravotne 
zle. Som tiež správcom nadácie, ktorá 
sa venuje sluchovo postihnutým deťom, 
takže takéto publikum je mi veľmi blízke. 
Nerozlišujem, o aké deti ide. Pre mňa 
sú všetky rovnaké. Všetky sa dokážu 
do predstavenia zapojiť. Stalo sa mi, že 
dieťa v domove sociálnych služieb vôbec 
nekomunikovalo, na nič nereagovalo, ale 

keď sme začali hrať pantomímu, ožilo. 
Videl som, že sa deje niečo zvláštne, 
lebo sestričky od prekvapenia otvárali oči, 
keď dieťa vstalo a začalo so mnou hrať. 
Asi potrebovalo práve túto neverbálnu 
komunikáciu.“
Aj počas tohto večera presvedčil, že do 
svojho sveta bez slov dokáže zapojiť 
deti bez rozdielu veku i deti s vážnym 
mentálnym postihnutím. Asi práve v tom je 
sila pantomímy.
Sála plná detí trošku prekvapila českého 
speváka a skladateľa Jiřího Zmožka, 
ktorý sa stal známym najmä pesničkou 
Už mi, lásko, není dvacet let. „Netušil 
som, že tu bude prevaha detí,“ povedal 
nám po koncerte. „Myslel som si, že 
prídu podnikatelia s tlstou peňaženkou, 
aby ju otvorili a tým deťom pomohli.“ 
Mnohé z posledných piesní Jiřího Zmožka 
sú určené práve deťom. A že im znejú 
príjemne, sa ukázalo, keď si z hľadiska 
pozval vari tucet z nich k sebe na pódium, 
aby si zaspievali spoločne.
Zlatým klincom programu však bolo 
vystúpenie samotných detí z Detského 

doma z Tŕnia a z Domova 
sociálnych služieb z Detvy. 
S elánom, ktorý by sme 
im mohli závidieť, sa 
prezentovali básničkami, 
pesničkami a scénkami. Od 
ich predsavzatia, ku ktorému 
im výrazne pomohli rodičia 
alebo vychovávatelia, ich 
neodradil ani náročný výstup 
na pódium (čo sa týkalo 
predovšetkým vozíčkarov) či 
problémy s výslovnosťou. Miško 
z Detvy ako pravý šoumen 
roztlieskal publikum a keby 
sme trošku prižmúrili oči, mohli 
by sme si myslieť, že prišiel 
sám Robo Mikla. Deti, ktoré si 
nakoniec spoločne zaspievali 
superstársku hymnu, zožali 
obrovský potlesk a ukázali, 
že skutočné šťastie môže mať 
rôznu podobu.
Výťažok z benefičného koncertu 
išiel spomínaným detským 
sociálnym zariadeniam. Koľko 
to bolo? Priamo v pokladničke 
to možno nebola horibilná 
suma, ale... „Benefičný koncert 
podporilo niekoľko firiem,“ 
povedala nám manažérka 
Lumenu. Celková suma určite 
pomôže deťom, ktoré potrebujú 
druhú mamu či otca alebo 
denno-dennú starostlivosť.

TEXT A FOTO: 
JOZEF SLIACKY

Podnikatelia s tlstou peňaženkou 
na koncerte chýbali

Najkrajší večer

Deti na koncerte najviac zaujal svet bez 
slov míma Vlada Kulíška.

Inzercia
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Rodina Voytovcov ani zďaleka 
nepatrí k najbohatším 
obyvateľom bulharskej dediny 

Dolny Cibar. Napriek tomu nás 
tridsaťosemročná Nadia Voytová 
pozvala k sebe okamžite, ako som sa 
opýtala na nejaký hotel.
Dedina bola ako vymretá. Horúce štvrtkové 
popoludnie trávi väčšina jej obyvateľov na 
pláži pri Dunaji. Je tam záchod (presnejšie 
štyri plechové dosky ukrývajúce dieru v zemi), 
bar a rybárske loďky napoly vytiahnuté na 
breh. Rodina toho pri vode nepotrebuje 
veľa. Zdá sa, že je miestnym zvykom kúpať 
sa v oblečení, ktoré máte práve na sebe, 
a potom ho nechať na tele vyschnúť. 
Dolny Cibar má tisícdvesto obyvateľov. 
Je to čisto cigánska dedina. Tak ako 
v ostatných obciach v tejto časti Bulharska, 
aj tu sa na uliciach rozpadávajú domy, 

kedysi asfaltové cesty sú pokryté vrstvou 
prachu a ľudia nemajú robotu. Napriek 
tomu tu pulzuje život. 
„Hotel tu nie je, ale môžete spať u nás,“ 
s úsmevom mi navrhla Nadia Voytová 
na pláži. Bábätko Danielu, dieťa svojej 
devätnásťročnej dcéry Asie, podala nejakej 
príbuznej, do kočíka naskladala naše batohy 
a viedla nás cez dedinu k sebe domov.

Neskutočná romantika
Pre Cigánov pri Dunaji je najdôležitejšia 
rodina a kôň. „Tento je môj,“ chváli sa 
s hrdosťou v hlase mladý chalan, ktorý 
prišiel svojho hnedáka okúpať do Dunaja. 
Vojde s ním po prsia do vody, do dlaní 
naberá vodu a polieva mu chrbát. Okolo 
neho šantia deti. Potom naňho vysadne 
a odcvála preč. O chvíľu prichádza dvojica 
ešte takmer tínejdžerov. Objímajú sa, ona 
má ruku na zaokrúhľujúcom sa tehotenskom 
brušku a on vedie za ohlávku koňa. 
Zvieratá sa tu majú možno lepšie ako ľudia. 

Kone, pokiaľ nemajú žiadnu robotu, vyženú 
ráno ich majitelia do močarín za dedinou. 
Tam sa môžu voľne popásať až kým po 
ne podvečer neprídu. Väčšinou na nich 
odcválajú rovno do Dunaja a celí mokrí sa 
vracajú domov. Kone sa nesedlajú a deti 
na nich jazdia bosé. 
Slobodný život spätý s riekou a koňmi 
vyzerá na prvý pohľad neskutočne 
romanticky. V reáli to idylka nie je. Prácu 
tu má len pár ľudí, ostatní chovajú zvieratá 
a obhospodarujú svoje políčka. Ak nejaké 
majú. Najnižšia podpora v nezamestnanosti 
je 34 leva (približne 640 korún), na Danielu 
dostáva Asia 100 leva detských prídavkov. 
A ceny za posledné roky narástli. „Ženy 
tu majú veľa roboty, pre chlapov práce 
niet,“ hovorí pani, s ktorou sa veziem na 
voze, a hlasno poháňa kobylu Prisku. 
Do výkupu vezie mlieko od svojich kráv. 
Prechádzame akýmsi námestíčkom, muži 
sedia vonku pred krčmou otvorenou hneď 
ráno a popíjajú nealko. Skupina žien 
odchádza s motykami na pole. „Za liter 
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Kone a kokakola
Pri Dunaji v Bulharsku nečakajú na Európu
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mlieka dostanem tridsať stotiniek. Denne 
nadojím asi dvanásť litrov.“ Necelé štyri 
leva na prilepšenie.
Cigáni sú v Bulharsku najslabšou sociálnou 
skupinou. Ale títo v Cibari si nezvykli nadávať 
na vládu a čakať s nastrčenou rukou, 
čo im štát, Európska únia či mimovládne 
organizácie prinesú. Je pre nich prirodzené, 
že zadarmo nič nedostanú, a vedia sa 
o seba postarať sami. Mnohí cez sezónu 
odchádzajú do Talianska zbierať ovocie 
a zeleninu, každá rodina chová hydinu, kravy 
a kone. Kým som bola s nimi, nevidela som 
nikoho, kto by sa dotkol tvrdého alkoholu 
alebo bol nejakým spôsobom agresívny.

Čau, Vietnam
Nadia a Stefan Voytovci bývajú v jednom 
z najmenších domov v Cibari. Majú 
televízor, magnetofón, hi-fi súpravu, Stefan 
sa chváli prastarou videokamerou. „Čau, 
Vietnam,“ pozdraví potom Asiinu dcérku 
Danielu. Asiin partner je z Vietnamu a pred 
rokom ho úrady vyhostili. Asia teraz čaká, 
či sa bude môcť vrátiť späť. 
V domčeku sú dve izby a kuchynka 
a pohostinní domáci vám ochotne prepustia 
svoje jediné postele a spia ktovieako. 
Špeciálne pre vás kúpia malinovku, ktorú 
by si inokedy nedovolili. 
Kanalizácia ani tečúca voda tu nie je; 
záchod je búdka z pár dosiek s dierou 
v zemi, z ktorej je výhľad na močariny 
s pasúcimi sa koňmi. Na dvore je aj sprcha: 
Za závesmi pri múre sa treba postaviť na 
kachličky a hrnčekom na seba vylievať vodu.
Najstaršia Nadiina dcéra Daniela je 

v Taliansku a oberá tam jahody. Nadia 
odtiaľ prišla pred štyrmi dňami. V dome 
býva ešte najmladšie dieťa Vojtyovcov, 
jedenásťročný Daniel.
Zdá sa, že všetky ženy sú sesternice 
a všetci muži bratranci. Večer sa celé 
široké príbuzenstvo schádza na ulici pred 
domom, alebo vo vnútri. Bez ohľadu na 
vek a na pohlavie všetci medzi sebou 
debatujú, najmenšie deti sa motajú okolo 
a staršie na ne dávajú pozor. Z času na 
čas niektorá zo žien zdvihne svoje dieťa 
na kolená a nakojí ho. Celá rodina sa 
na to s úsmevom pozerá. V Bulharsku 
sa v dôsledku zlej ekonomickej situácie 
prestali v 90. rokoch rodiť deti, školy sú 
prázdne, priemerný vek obyvateľov sa 

zvyšuje a populácia klesla z deviatich na 
približne sedem miliónov ľudí. Cigáni však 
deti vždy mali. Ťažko povedať, či kvôli 
peniazom od štátu. „Dostávam na malú 
sto leva mesačne, ale len tak-tak mi to 
vyjde na nájomné, autobus, oblečenie, 
plienky, olejčeky, mlieko a lieky,“ tvrdí 
Asia. Danielka je totiž chorá, zle sa jej 
dýcha, chrčia jej priedušky a už trikrát bola 
v nemocnici. Drahé sú aj školské pomôcky 
a cestovné. A mladí tu majú ambície. 
„Chcem študovať právo,“ rozpráva Asiina 
sesternica Stella. „Teraz idem do dvanástej 
triedy a na jar budem robiť prijímačky.“

Diskotéka na pláži
V bare na pláži je každý večer diskotéka. 
Je to ideálne miesto. Hviezdy, Dunaj, 
betónová terasa a pár plastových stolov. 
Z reproduktorov hučí bulharská populárna 
hudba a sem-tam nejaké anglické pesničky, 
ľudia postávajú, niektorí pijú pivo alebo kolu 
a pár mladých tancuje. Chalani, ktorí sa 
cez deň starali o kone a kravy, si oblečú 
džínsy a tričká a najrôznejšími narážkami 
balia miestne baby v minisukniach. Zdá sa, 
že život v dedine spätý s riekou a koňmi 
zostal taký, ako kedysi, a otvorenie sa 
Európe prinieslo len zahraničnú hudbu, 
kokakolu a nový štýl obliekania. 
Na diskotéku pri Dunaji nechodia len 
Cybarčania, ale aj ľudia zo širokého okolia 
alebo tí, čo sa z Cybara presťahovali do 
mesta. Prifrčia na lepších autách a na ľudí 
zo svojej rodnej dediny sa pozerajú trochu 
zvrchu. Dajú si pivo, od miestneho rybára 
si kúpia rybu a vrátia sa späť do mesta.

TEXT A FOTO: JANA ČAVOJSKÁ

ĎAKUJEME CESTOVNEJ KANCELÁRII 
BALKAN TRAVEL 

ZA POSKYTNUTIE DOPRAVY.

Dolny Cybar zostáva magickou časťou sveta, 
kde je život ľudí a koní nerozlučne spätý.

Dunaj je bezplatné kúpalisko pre celú dedinu.

Malí chlapci budú vyrastať ako občania Európskej únie. Ktovie, ako to ovplyvní ich život 
v malej dedinke.

nb52.indd   25nb52.indd   25 23.9.2005   15:48:0423.9.2005   15:48:04



Tento priestor NB je vyhradený názorom, ktoré sú možno trochu odlišné. Provokatívne. Nehladkajú čitateľa, neutvrdzujú ho v jeho presvedčení, ale idú proti srsti. Ich cieľom však 
nie je vyprovokovať hnev a nenávisť, ale podsunúť čitateľovi námet na premýšľanie, potravu pre mozog. Je očistné prevetrať občas zatuchnuté skrine a prečesať sa proti srsti! 
Zahoďte teda predsudky, zahoďte nemenné pravdy a poďte si s nami zapolemizovať o iných názoroch, predstavách a pocitoch. 
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M
oji známi majú farmu orientovanú 
na agroturistiku. Nie sú to žiadni 
boháči ani rentieri, majú len malú 
rodinnú firmu bez zamestnancov. Na 

farme drú len oni sami od rána do večera 
sedem dní v týždni, nepretržite po celý 
rok. Dovolenky odložili na neurčito, teraz 
si ich nemôžu dovoliť. Všetko, čo zarobia, 
investujú späť do farmy. Svojich zákazníkov 
získavajú len šírením dobrého mena medzi 
známymi, neinzerujú, nemedializujú sa. 

Cez leto som ich navštívila práve v čase, 
keď u nich trávila dovolenku blízka 
príbuzná. Úprimná a pracovitá žena, ktorá 
si tu s manželom a deťmi vychutnávala 
zaslúžený oddych. Sedeli sme na terase, 
kochali sa prekrásnym výhľadom na 
okolitú prírodu a popíjali drinky, ktoré nám 
tá dobrá žena vlastnoručne namiešala 
a vyzdobila presne podľa návodu 
v lajfstajlovom magazíne. Už len more 
chýbalo, aby sme sa cítili ako nejaké 
celebrity na Malibu. 

Príbuzná bola aj veľmi súcitná žena. 
Stačilo, aby chvíľku rozprávala o detskom 
domove, v ktorom pracuje jej kamarátka, 
a už mala slzy na krajíčku. Vzápätí 
predložila majiteľke farmy svoj geniálny 

plán, ako pomôcť domovu i farme 
v jednom. Rozhodla sa zorganizovať pre 
deti z domova výlet. Majitelia farmy by 
poskytli ubytovanie a program, domov 
by tiež určite nejakou čiastkou na pobyt 
prispel a ona by zorganizovala neter, ktorá 
by o tom napísala do novín. Multilaterárne 
výhodný obchod! Neter z toho bude mať 
chytľavú a fotogenickú tému na článok, 
farma lacnú reklamu, deti krásne zážitky 
a súcitná žena skvelý pocit z dobrého 
skutku, prípadne skromnú zmienku 
v novinách, že to celé zorganizovala. 

Neviem, ako sa nakoniec rozhodli majitelia, 
ale dúfam, že ten obchod so súcitom 
rázne odmietli, i keď je ťažké povedať nie 
smutným očkám malých opustených detí. 
Nehľadiac na to, že by to vôbec nebol 
lacný špás a oni si podobné akcie nemôžu 
dovoliť ani z kapacitných dôvodov, celý 
nápad bol úplne pomýlený, i keď tá dobrá 
žena to nepochybne myslela úprimne 
a vkladala sa do toho celým srdcom. 

Čo sa to stalo s našou obyčajnou 
súdnosťou a jednoduchým sedliackym 
rozumom, že slušnej súcitnej žene 
napadajú takéto scestné myšlienky? Prečo 
potrebujeme ku konaniu dobra prítomnosť 

médií, prečo stále rozmýšľame, ako zapojiť 
do vlastnej potreby konať dobro niekoho 
ďalšieho a nerobíme len to, na čo stačíme 
my sami? 

Žijeme, žiaľ, v mediálnej dobe. Možno si 
to ani neuvedomujeme, ale médiá nám 
diktujú, čo je morálne a čo správne. 
Diktujú nám, ako vyzerá správna dovolenka 
aj aké nápoje si máme na nej namiešať, 
aby sme sa dobre cítili. Presviedčajú 
nás, že kto nie je v médiách, neexistuje, 
čo nebolo v médiách, to sa ani nestalo. 
Diktujú nám, čo si máme myslieť, čo máme 
cítiť a určujú nám aj to, ako máme konať 
dobročinnosť. 

Deti v domovoch sa stali obeťami tejto 
mediálnej dobročinnosti. Po celý rok ich 
nemá kto pohladkať, ale cez Vianoce, 
keď obchod so sentimentom vrcholí, 
sú zasypané hračkami a sponzorskými 
darmi, robia štafáž na rôznych firemných 
večierkoch a za prítomnosti kamier 
preberajú šeky, ktorých hodnota je často 
menšia ako stojí vysielací čas toho 
párminútového reportážneho spotu. Zopár 
šťastných detí sa občas dostane na 
exkluzívnu dovolenku či na exotické miesta, 
ktoré treba inzerovať, potrasie si ruky 

Mediálna charita

„Po konzumných objektoch, voľnom čase 
a sexe vstúpili do sféry médií aj dobročinné 
myšlienky. „Morálnymi podnikateľmi“ už 
nie sú iba charitatívne a humanitárne 
organizácie, ale aj televízne kanály 
a hviezdy. Čím viac ustupuje náboženstvo 
povinnosti, tým viac šľachetnosti 
konzumujeme. S rastúcim významom 
individualistických hodnôt sa zmnožujú 
mediálne inscenácie dobrých zámerov.“

„Každý štvrtý Francúz poskytuje pravidelné 
príspevky na humanitárne účely, ale 
každý druhý dáva peniaze pri príležitosti 
výnimočných udalostí, ktorým sa venovali 
médiá podrobnejšie. Médiá stimulujú 
a orientujú šľachetné úmysly a zvyšujú 
citlivosť poslucháčov.“

Gilles Lipovetsky: 
Súmrak povinnosti, Bezbolestná etika 

nových demokratických čias
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R O K O  O D  M I Š K As politikmi a celebritami, ktoré potrebujú 
prikrášliť svoj obraz v očiach verejnosti. 
Ale tento účelový mediálny humbuk narobí 
v ich životoch viac škody ako osohu. 
Vnáša do ich zmäteného života ešte väčší 
chaos. A oni pritom najviac zo všetkého 
potrebujú presný opak - poriadok. Keď už 
nemôžu mať skutočný domov a rodičov, 
od ktorých by sa naučili praktické veci do 
života, potrebujú mať okolo seba dobrých 
a milujúcich ľudí, ktorí im toho ukážu čo 
najviac z každodennej reality. Napríklad 
ich naučia, že peniaze sa zarábajú 
a nie dostávajú ako príspevky od štátu 
a milodary od sponzorov, že svetlo a teplo 
sa platí na pošte zloženkami, že chlieb sa 
kupuje v pecňoch v obchode a zemiaky 
rastú v šupke a pred varením ich treba 
oškrabať. 

Asi s týmto mediálnym svetom veľa 
nenarobíme. Nepodarí sa nám zmeniť 
mediálny spôsob konania dobra firiem 
a celebrít. Mimochodom, firma, ktorá 
sponzoruje bohumilé aktivity alebo koná 
charitu z reklamných dôvodov, musí 
investovať do propagácie tohto počinu 
minimálne takú veľkú čiastku, ako do 
samotného daru. Ak teda dá detskému 
domovu stotisíc korún, minimálne stotisíc 
musí investovať do toho, aby o tom 
dala svetu vedieť. Ale nemôžeme firmám 
zazlievať, že sa snažia udržať na trhu 
aj tým, že si robia podobnými aktivitami 
dobré meno. Napokon, mohli dať celých 
dvestotisíc na inú reklamu a detský domov 
nemusel dostať vôbec nič. Nemá zmysel 
proti tomu bojovať a pokúšať sa to zmeniť. 
Ono sa to zmení časom aj samé. Každá 
mediálna charita je totiž pre ľudí zaujímavá 
len dovtedy, pokiaľ je istým spôsobom 
výnimočná. Ak je jej veľa, potom sa 
divákom preje a prestáva mať želaný účinok. 

Dôležitejšie, ako bojovať za zmenu sveta, 
je bojovať za udržanie vlastnej integrity. 
Nedať sa do manipulácií vtiahnuť, nedať si 
ovplyvňovať vlastné myslenie a správanie, 
nenapodobňovať svet mediálnych 
hviezd, ale spoľahnúť sa na svoj vlastný 
sedliacky rozum. Je to jednoduché. 
Každý niečo máme a niečo vieme, čím 
môžeme pomôcť niekomu vo svojom 
okolí. Napríklad tá súcitná žena namiesto 
nešťastného organizovania reklamnej akcie 
urobí pre deti v detskom domove viac 
dobra, ak zorganizuje pravidelné kurzy 
varenia a pečenia, teda toho, čo vie robiť 
fantasticky. 

Skutky, ktoré robíme bez prítomnosti médií, 
sú predsa len o niečo skutočnejšie a tie 
najhlbšie zážitky zažívame tam, s tými 
a tak, ako by sa to kamerami a mikrofónmi 
nikdy zažiť a sprostredkovať nepodarilo.

ELENA AKÁCSOVÁ
ILUSTRAČNÉ FOTO: DAC
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Svet z invalidného vozíka. „Konečne 
ako človek,“ optimisticky povie 
Jaro a na chodbe bytu sa otáča 

na kolesách jedna radosť. Raz doľava, 
potom doprava. „A predstav si, že 
s touto mašinou vleziem aj do kúpeľne, 
nijaká prekážka!“
Jaro Divácky zo Senice má dvadsaťštyri 
a večne dobrú náladu. Rodený optimista. 
„Keby som všetko nebral s nadhľadom, 
mohol by som to rovno zabaliť. Nikdy sa 
už síce nerozhýbem, to je jasné, ale treba 
si klásť menšie ciele. Napríklad, aby mi 
konečne prestali hnisať rany na nohách, páli 
to ako ďas, pekelná bolesť až na kosť, ale 
verím, že raz to prejde. Keď sa jamy na 
stehnách pekne prekryjú mäskom a kožou, 
začnem pracovať na operácii. Nech mi 
trochu natiahnu šľachy, aby som neskončil 
vykrútený ako paragraf, no nie?“ plánuje 
Jaro a núka štamperlíkom. „Výnimočne 

môžem, nie som na antibiotikách. Väčšinu 
z roka mám kvôli infekciám zvýšené teploty, 
vtedy som odkázaný na čajíčky a minerálky. 
Teraz nie, tak to rýchlo šupnime do seba, 
na zdravie,“ usmeje sa a vykrútenými rukami 
opatrne oblapí pohárik. Nič sa nevyleje. 
„Zvyk, nič viac,“ nestojí o pochvalu mladý 
muž.

Je koniec
V auguste 2001 išiel s partiou na jazerá 
do neďalekých Šajdíkových Humeniec 
trochu si zaskákať hlavičky. „Vždy som rád 
vymýšľal, nuda u mňa nemala miesto.“ Hoci 
skákal už miliónkrát predtým, tentokrát mala 
zábavka iný priebeh. Nijaká sranda, nijaká 
frajerina. Hlúpy zlý odhad. Voda v jazere 
nemala predpokladaný meter a pol, ale iba 
šesťdesiat centimetrov. Keď dvadsaťročný 
chlap skočil a pri dopade mu čosi ruplo 
v krku, začalo mu svitať. „Sakra, tuším som 
sa prerátal.“ Topiaceho sa ho kamaráti 
vytiahli z vody, položili na breh a keď 
skokan Jaro zbadal, ako mu po nohách 

prebehol pes a on nič necíti, zmohol sa na 
jediné: Je koniec, toto je zlé.
Prevoz na Kramáre, urgentná operácia a po 
nej smutný verdikt chirurga. Ochrnuté horné 
aj dolné končatiny, s nádejou, že kúpele 
v Kováčovej môžu snáď rozhýbať ruky. 
Aspoň niečo... 
Jarova mama Božena Macová ešte aj 
dnes s anjelskou úľavou spomína, ako bez 
protekcie, promptne vybavila Kováčovú. 
Po pol roku si odtiaľ priviezla domov syna. 
Na vozíku, ale „zdvihol aspoň ruky, aj keď 
prsty boli a sú nefunkčné. Jemná motorika 
zmizla.“

Bez priestoru
Jarovým nešťastným skokom sa do bodky 
zmenil režim celej rodiny. V maličkom 
dvojizbovom byte sa dominantným kusom 
nábytku stala polohovateľná posteľ, no 
pre invalidný vozík v stiesnenom byte už 
miesta nebolo. Načo aj? Úzke dvere, prahy 
medzi izbami, kratučká chodba, mrňavá 
kuchyňa, kúpeľňa, záchod. Aj zdravému 

Keď sociálny zákon viac bráni, ako chráni

Božská trpezlivosť

Aj keď je najlepším opatrovateľom 
starostlivá mama, nemá nárok na nič... Len 

na synovu lásku.
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takéto mravenisko časom musí ísť na nervy. 
Ale zdravý vie, že občas stiahneš burcho 
a dostaneš sa, kam chceš. Jaro nie. Všade 
ho bolo treba prenášať. A keďže v byte 
nebolo miesta, všetko sa odohrávalo na 
polohovateľnej posteli. Mama Jara ráno 
obriadila - mokvajúce, na kosť hnisajúce 
rany vydenzifikovala, umyla, prelepila, potom 
bežná hygiena - zuby, tvár, asistencia pri 
toalete a napokon raňajky. Pripraviť ich, 
naložiť na tanier a napokon syna nakŕmiť. 
Po raňajkách, obliekanie a o chvíľu zas 
obed, neskôr večera. Non-stop pohotovosť, 
aj v noci treba nevládneho syna polohovať, 
dekubity sú riadna pliaga, Jaro o tom vie 
svoje...

Nemáš nárok
Pani Božena je druhýkrát vydatá, okrem 
Jarka má z prvého manželstva ešte dve, 
dnes už tiež dospelé deti. Od roku dvetisíc 
je sama v invalidnom dôchodku, prognózy 
sú zlé, hrozí totálna slepota. „Ale vládzem 
a robím čo môžem,“ odvádza nás od 
svojej diagnózy. Zalieva kávu a s očami 
prilepenými na šálke sleduje, kedy je vody 
v hrnčeku dosť... 
Nikdy, ani na sekundu však neuvažovala 
o ústave pre postihnutého syna. „Až keď 
skončím na posteli aj ja, potom,“ pokojne 
povie a Jaro sa na ňu s nefalšovanou 
láskou pozrie. Na svoju mamu je pyšný. 
Nevymenil by ju za nič na svete. „Nebyť jej, 
už tu nie som, nebavilo by ma žiť,“ potichu 
prizná. Božena Macová bola do februára 
2004 synovou oficiálnou opatrovateľkou, 
potom však ktosi z Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Senici prišiel na to, že jedna 
invalidná dôchodkyňa, predsa nemôže ešte 
poberať aj opatrovateľský príspevok. Keď 
sa chce o syna starať, nech sa páči, ale 
nie za štátne peniaze. „Cez slzy sme sa 
s Jarom smiali, keď mi prišlo rozhodnutie, 
že mi odnímajú šesťtisícový opatrovateľský, 
lebo podľa zákona sa invalid nemôže starať 
o invalida. Smiešne a trápne, čo iné k tomu 
dodať?“
Skúšali to aj s asistentkou z agentúry 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti. „Jej 
návštevy nás iba zdržiavali, popíjala kávičku 
a sledovala ako mama okolo mňa behá. 
Vrcholom drzosti však bolo, keď sme zistili, 
že agentúra poisťovni účtovala každodenné 
návštevy svojej asistentky. A to nás dotyčná 
pani, vo svojich najaktívnejších časoch, prišla 
pozrieť maximálne dvakrát do týždňa.“

Neoblomná mama
Kto by mal čas chodiť po súdoch 
a dokazovať, že s tou starostlivosťou to 
bolo trochu inak? „Dosť som sa nabehala 
po úradoch, aby som riešila naše bývanie. 
Okamžite po úraze, si Jaro podal žiadosť 
o bezbariérový byt. Zaradili ho do 
poradovníka a bolo.“ Opäť to chcelo šialenú 
dávku energie a odhodlania, Jaro predsa 

nemôže fungovať iba z postele a len raz do 
týždňa, keď ho kamaráti vynesú, ochutnať 
čerstvý vzduch. Elektrický vozík dokáže sám 
obsluhovať, chce to len priestor, obyčajný 
bezbariérový byt.
Poníženia a nedôvery si pani Božena 
vytrpela viac než dosť. Vypátrala, že 
v jednom „bezbarieráku“ býva zdravá 
rodina. „Žiadala som mesto o pridelenie 
tohto bytu čoraz častejšie a neústupčivejšie. 
Ani neviem, čo ich napokon zlomilo. Išla 
som na to jednoducho, keď ma z úradu 
vyhodíš dverami, prídem oknom. Chodila 
som tam ako na hodiny klavíra. Bola som 
neoblomná.“ 

Zdevastovaný domov
„V júli sme sa sťahovali, príď nás 
pozrieť,“ poslal naradostenú sms Jaro. 
Stihol ešte dodať: „Ale nečakaj zázraky.“ 
V bezbariérovom byte sa síce Jaro od 
radosti vrtí na vozíku, ale tam všetok 
optimizmus začína aj končí. Dôsledne 
premyslené sociálne zákony, ktoré dbajú 
o to, aby sa nedajbože invalid nestaral 
o invalida, lebo to nemôže byť stopercentná 
opatera, už pri prideľovaní bezbariérového 
bytu tak pekelne prepracované nie sú. 
Stačí sucho vymenovať postup, za akých 
okolností Jaro prišiel k bytu. Poďme na to: 
Pôvodný dvojizbový byt, ktorý pani Božena 
odkúpila pred časom za jedenásťtisíc do 
osobného vlastníctva, musela dobrovoľne 
vrátiť mestu, ktoré ho ponúklo na 
výmenu zdravej rodine z dvojizbového 
bezbariérového bytu. Prísľubu, že čoskoro 
si ho Jaro bude môcť odkúpiť do osobného 
vlastníctva, sa snaží celá rodina uveriť. 
Všetko teda navonok pôsobí bezproblémovo. 
Až na maličkosť, že keby sa, nedajbože, 
teraz niečo s Jarom stalo, Božena 
s manželom a ďalšími deťmi by ostali na 

ulici. Ale načo rozmýšľať v čiernom...
„V starom byte sme mali tesne pred 
Jarovým úrazom nanovo vykachličkovanú 
kúpeľňu, novú kuchynskú linku, zreparované 
od základov všetky rozvody. Malé, stiesnené, 
ale čisté a útulné. Tu? Každé ráno sa budím 
s plačom, zobúdzame sa síce do priestoru, 
ale neskutočnej špiny. Diery v stenách sú 
to najmenej. Tečúce radiátory, nefunkčný 
sporák, kuchyňa doslova na rozpadnutie, 
kúpeľňa v žalostnom stave. Hnusí sa ti v nej 
umyť si len ruky. Všetko dotlčené, záchod 
riadne nesplachuje. Nikto z mesta s tým 
problém nemá. Vraj chceli ste bezbariérový 
byt? Máte ho a buďte radi!
Ťažko sa počúva smutná matematika - koľko 
stojí sporák, nový záchod, stierky, maľovka, 
kuchynská linka. Keď príjem invalidnej 
rodiny ledva stačí na stravu a lieky. „Ale 
stále si hovorím, aspoň sa Jarovi polepšilo. 
Viete, čo to preňho znamená hýbať sa 
na elektrickom vozíku? Sám sa špacírovať 
pred barákom, do nemocnice to máme 
kúsok, netreba prosíkať o sanitku. Trápia ho 
strašné infekcie, je z nich už taký chudý, že 
kosti pretláčajú všetko, má ukrutné bolesti 
z večne mokvajúcich rán, ale keď sa na 
chvíľu dostane na vzduch, ožije. Je z neho 
iný človek. Vtedy si poviem, ideme ďalej, 
zdevastovaný byt nás nemôže zložiť. Ale je 
to strašne nespravodlivé, pri kolaudácii bytu 
sa nikto z mesta neunúval prísť, oni sa snáď 
ešte vo výkazoch chvália, že postihnutému 
pridelili byt,“ vylieva si dušu Božena a Jaro 
s obdivom počúva svoju mamu. Strašne rád 
by jej pomohol, nemôže však nič. Nejde to. 
A to je najväčšia bolesť. Bezbrannosť.

LUCIA LACZKÓ, AUTORKA JE 
REDAKTORKA TÝŽDENNÍKA PLUS 7 DNÍ

FOTO: ALAN HYŽA, AUTOR JE 
FOTOREPORTÉR TÝŽDENNÍKA 

PLUS 7 DNÍ

Bezbariérový byt znamená pre Jara slobodu, nech je akýkoľvek.

nb52.indd   29nb52.indd   29 23.9.2005   15:49:0323.9.2005   15:49:03



52

AHA HO!30

� Odkedy ste založili prvé vlastné divadlo 
tanca Torzo, prešlo už štrnásť rokov. Čo ste 
sa za ten čas naučili o podnikaní s umením?
– Začínam chápať, ako to v kultúre chodí. 
A mám z toho strach. 

� Čo znamená „ako to chodí“? Znie to 
tajomne.
– Narážam na to, ako funguje kultúrna 
politika, komisie na prerozdelenie 
štátnych dotácií, kultúrna tlač, sponzoring, 
reprezentácia štátu v zahraničí... Prišiel som 
na to, že karty, ktoré som mal, a pravidlá, 
o ktorých som si myslel, že fungujú, 
neplatia. A keď neviete, podľa čoho máte 

hrať, alebo, lepšie povedané, možno aj 
viete, ale takto hrať nechcete, ten zápas 
nemôžete vyhrať. 

� V tomto roku ste založili v poradí už tretie 
vlastné divadelné zoskupenie a začali ste 
ho financovať miliónom z vlastného vrecka. 
Našli ste už naň mecenášov? Začalo si samé 
na seba zarábať?
– Ešte stále ho financujem sám. 
Mecenáši zatiaľ neprišli, lebo ich to 
nezaujíma. Nikoho nezaujíma, že ste 
urobili najhranejšie tanečné predstavenie 
v tohtoročnej sezóne, že ste reprezentovali 
štát v zahraničí...

� Čo je pre vás hybnou silou snažiť sa 
ďalej?
– Nutnosť tvoriť. Nie som básnik, ktorý 
by napísal niečo objavné, hoci aj na 
zdrap papiera. My, režiséri a choreografi, 
potrebujeme na svoju prácu hercov, 
tanečníkov a technikov, takže sme odkázaní 
na to, aby sme mali zázemie. 

� Maliarom sa v hlave vytvára obraz, 
hudobníkom skladba. Ako vyzerá váš tvorivý 
proces? Tancuje vám to v hlave?
– Ja sa cítim divadelník, nie ako tanečník. 
Pre mňa je divadlo to hlavné. Preto aj 
v poslednom čase viac režírujem ako 
choreografujem. Je to tak, ako hovoríte, 
ale neznamená to, že začujem hudbu 
a už tancujem. Jednoducho vidím dobrý 
divadelný text a začnem si predstavovať, 
ako by sa dal stvárniť.

� Umelci, ktorí s vami spolupracovali, 
hovoria, že ste veľmi prísny a dokážete 
z nich dostať maximum. Určite poznáte aj 

Ako workoholik Ján Ďurovčík prežíva premiéry a bezsenné noci?

Dobe sa nebránim
Je nielen talentovaný, ale aj nesmierne pracovitý. Ako to už býva, doma ho 

hania a vo svete velebia. Nutnosť tvoriť mu však dáva nezlomnú silu aj v boji 
s neprajníkmi. Kráča až na hranice svojich síl a žiada ich vydolovať aj od 

svojich spolupracovníkov. Práve úspešne odpremiéroval Na skle maľované na 
Novej scéne. Choreograf a režisér Ján Ďurovčík.

Po premiére. Napätie opadlo. 
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hranicu svojich síl. Stáva sa vám, že ju pri 
práci prekročíte?
– Keď som robil Rómea a Júliu, bolo to 
veľmi vyčerpávajúce. Boli tam tri paralelné 
deje, javisko, scéna... Okrem toho, že 
sme robili divadlo, museli sme ešte aj 
natočiť film, a vtedy sme išli na hranicu 
psychických aj fyzických síl. Pri všetkých 
predstaveniach, ktoré mám vo vlastnej 
produkcii, ako Bolero, či Napľujem na vaše 
hroby, sa dostávam pri práci s hercami až 
ku kritickým situáciám, pretože režisér je 
ten, kto ich musí vyprovokovať k výkonu, 
ktorý nebude divadelným klišé. Vtedy treba 
ísť na dno síl.

� Akú má vaše vyčerpanie podobu? 
Nemôžete spať, alebo...
– Presne tak. Ja nemôžem spať skoro 
vôbec. Hlavne pred premiérou vôbec 
nespím. A potom, keď si prečítam 
v novinách, čo o mne napísali, tak nespím 
ďalšie dva týždne. 

� Čo robíte, keď nespíte?
– Nespím.

� Prepínate televíziu?
– Áno, zdvihnem sa z postele a idem 
štikať, lebo musím dostať iné myšlienky. 
Ale aj tak sa to nepodarí. V kritických 
okamihoch, keď zrátam, že za päť dní 
som spal dokopy len osem hodín, si dám 
Rohypnol. Čo iné mi zostáva?

� Vaši rodičia rešpektujú vašu životnú cestu?
– Rodičia sú mojou oporou už roky. 
A nielen oporou, aj najväčším kritikom. 
Rodičia sú pre mňa základom. Oni mi od 
začiatku vštepovali spôsob bytia, vnímania 
krásna, vnímania spravodlivosti a pravdy, 
a v tom som na nich veľmi hrdý. Lebo 
pravda a spravodlivosť sa úplne vytratili 
z nášho života a postrádajú ju hlavne tí, 
ktorí o nej hovoria a hlásajú ju. Moji rodičia 
majú až prehnaný zmysel pre spravodlivosť 
a férovú hru.

� Vybavíte si konkrétnu situáciu, ktorou vás 
naučili niečo dôležité?
– Veľmi vo mne zarezonovala takáto 
skúsenosť: Bol som na strednej škole, 
mal som pätnásť rokov a spolužiačka 
ma poprosila, aby som jej zobral do 
Michaloviec do opravy zlatú obrúčku. Po 
ceste ma však preukázateľne okradli. A moji 

rodičia zobrali darček, ktorý mi kúpili na 
Vianoce - boli to lyže - a predali ich, aby 
som vrátil peniaze za obrúčku. Vtedy som 
to nechápal. Otec mi ale povedal: Synček, 
keď si zobral na seba takú zodpovednosť, 
nemôžeš čakať, že teraz to za teba niekto 
vyrieši, aj keď ťa okradli. Až neskôr som ho 
pochopil. Dnes má každý na všetko nárok. 
Nárok na prácu, nárok na chleba, nárok na 
auto... A všetci sme pozabudli, že máme 
hlavne povinnosti a zodpovednosť. To 
nejde, mať nárok a nemať zodpovednosť. 

� Čím vo vás rodičia cibrili vnímanie krásna?
– Detailmi. Znovu poviem príklad. Boli 
časy, keď v každej rodine na východnom 
Slovensku mali vo vitríne vystavený krištáľ. 
Ale u nás bol odložený v komore a vo 
vitríne bolo liate a fúkané sklo. Ani na 
vianočný stromček sme nevešali množstvo 
gýčových bombúľ. Moja mama urobila 
napríklad žltý stromček so slamenými 
ozdobami, bez akýchkoľvek trblietok. 
A to ma formovalo. Všetci mali trblietavý 
stromček. Keď mama prvýkrát stromček 
urobila inak, čudoval som sa. Ale potom, 
keď na budúci rok spravila zase inak 
originálny stromček, odlišný od tých, ktoré 
som videl v iných rodinách, tak som sa 
tešil. 

� Ako do vás zasahuje konzumná doba, 
v ktorej žijeme? Máte tak pevné základy, že 
sa jej dokážete brániť, alebo sa ňou necháte 
aj strhnúť?
– Nebránim sa dobe. Nepatrím k tým, čo 
sa rozčuľujú nad reality šou v televízii. 
Hovorím im: Tak prepni. Ak nás zmôžu dve 
televízie tým, že spustia reality šou, potom 
nie sme kultúrny národ. Bojovať sa nedá 
tým, že ich vypnete, ale tým, že na druhom 
programe bude vysielaný kvalitný kultúrny 
program, na ktorý môžete prepnúť. 

� Čím sa zaoberáte, keď práve nemáte 
program nabitý prácou? Ako relaxujete?
– Mám dvojaký relax. Relaxujem tým, že 
striedam žánre. Baví ma režírovať Na skle 
maľované v divadle a popri tom pripravovať 
TOM-a. Tak ako niekoho baví lietať na 
rogale, mňa baví, keď sa presúvam 
medzi žánrami - z divadla do televízie. 
A najväčším relaxom je pre mňa šport. 
Futbal, lyžovanie, tenis.

� Čo prosté vás ešte na živote teší?

- Všetko ma teší, ale som negativistický 
typ. Niekto múdry povedal, že byť šťastný 
je nadanie, nie odraz reálneho života. Keď 
sa mi z desiatich vecí dve nepodaria, 
som nešťastný. Keď sa niekomu inému 
z desiatich vecí dve podaria, je šťastný. 
Byť šťastný je vec nadania. Mňa dokážu 
zožierať obyčajné ľudské konflikty, nad 
ktorými iní kývnu rukou, aj týždne.

� Fajčíte cigary a vraj počas premiéry pijete 
v zákulisí becherovku.
– Becherovku s kolou. 

� Čo vám vtedy chodí hlavou?
– Strach. Strach, či som urobil svoju 
inscenáciu dobre, strach, či aj keď som 
ju urobil dobre, ju diváci pochopia. Ide 
o to, či výpoveď bude divákovi zvestovaná. 
Či ju prijme, alebo neprijme, je pre mňa 
sekundárne. Ale je dôležité, aby pochopil, 
čo som chcel povedať. Nenávidím názor, 
že divák si má zobrať z predstavenia, 
čo chce. To by mohlo znamenať, že ja 
namaľujem čiernu stenu, on sa pred ňu 
postaví a povie: To je pekná biela stena. 
Hovorím, samozrejme, v metaforách, ale 
predstavenie musí navodiť jasný pocit. 
Výstup musí byť zrozumiteľný a nie taký, že 
jeden sa na tom bude smiať a druhý bude 
plakať.

� Keď ste vzadu, doliehajú k vám zvuky 
z javiska?
– Áno, to potrebujem počuť, preto som 
vzadu. Potrebujem počuť, či ide inscenácia, 
či diváci reagujú...

� A keď inscenácia skončí a pokloníte sa, čo 
prežívate?
– Potom to napätie na takých pätnásť minút 
opadne. 

� A potom?
– Potom už myslím na to, čo si zajtra 
o sebe prečítam v novinách a že to uvidia 
aj rodičia. Viete, to nie je dvakrát príjemné. 
Musí to taký týždeň prebolieť a bolí ma to 
hlavne kvôli mojim spolupracovníkom, ktorí 
sa v tom vezú, nechtiac, so mnou. A potom 
znovu zbieram silu na ďalšiu inscenáciu.

TEXT: GALINA LIŠHÁKOVÁ, AUTORKA JE 
REDAKTORKA DENNÍKA 24HODÍN

FOTO: DAGMAR CANISOVÁ, AUTORKA 
RADA CHODÍ NA NUDAPLÁŽE

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Tel.: 041 / 763 33 67
fax: 041 / 764 11 11
www.frontinus.sk
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H U D B A

Björk: Army of Me Remixes 
and Covers 
(One Little Indian / Wegart 2005)
www.indian.co.uk / www.wegart.sk

Famózna Islanďanka 
už svetu ponúkla 
množstvo originálnych 
piesní a stala sa 
nepísanou prvou dámou 
progresívnej elektronickej 
hudby a celosvetovou 
ikonou. Teraz prichádza 
s kolekciou dvadsiatich podôb piesne Army 
of Me z albumu Post spred desiatich rokov. 
So svojimi projektmi sa Björk prihlásilo 600 
tvorcov, z ktorých dvadsať najšťastnejších 
je súčasťou výberovky. Nejde však „len“ 
o remixy, ale o veľkolepé nové diela na míle 
vzdialené od pôvodnej verzie. O tom vás 
presvedčí už úvodný metalový výkop od 
kanadských Interzone, po ktorom nasleduje 
nádherná elektro-šansónová verzia od 
francúzskeho dua Grisbi. Vynikajú i dánski 
experimentátori Atoi, pre ktorých bolo CD 
vlastne debutovou príležitosťou. Je tu veselá 
country verzia (The Messengers of God), 
smutná minimalistická pesnička (Peter 
Baker) i bláznivá elektronická zábava od 
sedemnásťročného Švéda (Tor Bruce). Už 
tak vysoký kredit albumu zvyšuje fakt, že 
výťažok z neho putuje cez UNICEF pre 
deti postihnuté nedávnymi vlnami cunami 
v juhovýchodnej Ázii. Kompilácia doslova 
nabitá dobrými nápadmi!

MATEJ LAUKO, www.wegart.sk

Bratislava Kozia 20

Žilina Bottova 2

Košice Mlynská 6

Banská Bystrica Dolná 8

www.artforum.sk

artphone 02/5441 1898
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K N I H Y

Jazyk a poznanie 
State a prednášky 
z rokov 1901 – 1924
Kalligram
Preklad Marián Zouhar
Nositeľ Nobelovej ceny 
za literatúru Walesan 
Bertrand Russell je 
jednou zo zakladajúcich 
osobností modernej 
logiky a patrí medzi 
najvplyvnejších mysliteľov 
20. storočia. Preslávil sa nielen prenikavým 
intelektom, ale aj spoločenskou a politickou 
angažovanosťou. Táto kniha pozostáva 
z dvoch desiatok statí a prednášok, 
ktoré spadajú do Russellovho filozoficky 
najplodnejšieho obdobia, do rokov 1901 
– 1924. V tomto období vznikli jeho 
najvýznamnejšie objavy na poli logiky 
a vytvoril aj svoje najznámejšie filozofické 
teórie, čo dokazuje i tento výnimočný súbor 
v slovenskom preklade.

Zápisky starého prasáka
Argo
Nový preklad provokatívnej 
knihy amerického prozaika 
a básnika. Zápisky starého 
prasáka sú výberom zo 
stĺpčekov, ktoré Bukowski 
písal pre losangeleské 
hipisácke  noviny Open 
City v rokoch 1967 – 
1969. V žánrovo pestrých 
textoch sa surové príbehy 
a štylizované spomienky prelínajú so 
svojráznymi úvahami a trefnými aforizmami. 
Bukowski píše o bitkách a pitkách, bizarnom 
sexe, písaní, túlaní, dostihoch a stávkach, 
o Ginsbergovi a revolúciách, o samote, 
láske a smrti, šialenstve a samovražde. 
S iróniou a šokujúcou nevšímavosťou 
voči zavedeným pravopisným, štylistickým 
i mravným normám, ale aj s prekvapujúcou 
poetickosťou a nehou podáva obraz 
o vtedajšom svete.

 Charles Bukowski:  Bertrand Russell:

Sametoví vrazi
Témou českého filmu Sametoví vrazi sa 
stali udalosti fascinujúce objemom zla, 
ktoré obsahujú. V rokoch 1991-1993 sa 
odohrala séria zločinov označovaná ako 
„Orlické vraždy“. Jej výsledky sa našli 
na dne Orlickej priehrady – jedna obeť 
skončila obalená pletivom a dve ďalšie 
v plechových sudoch so žieravinou. 
Dôvody trojice vrahov, ich životy, problémy 
a pohnútky zaujímali režiséra a scenáristu 
Jiřího Svobodu už niekoľko rokov, až sa mu 
konečne podarilo nájsť tie správne cestičky 
a nakrútil o tom všetkom film. 
Ako to už pri podobných filmových 
adaptáciách chodí, Svoboda sa nechal 
skutočným prípadom len inšpirovať (aj keď 
samotný film a záverečná bilancia trestov 
a rozsudkov skutočných páchateľov hovorí 
o niečom inom) a zmenil mená hlavných 
protagonistov. V príbehu sa tak stretávame sa 
Karolom Hrubešom (Michal Dlouhý), bývalým 
príslušníkom elitného policajného oddielu 
URNA a vyznávačom čiernych kšeftov 
s priekupníkmi so zbraňami a pašerákmi. 
Rad príde aj na jeho bývalého kolegu Vľaďu 
Rejseka (Dušan Urban), ktorý napriek faktu, 
že sa na vraždách podieľal len ako „Viktor 
čistič“, má za ušami aj pokus o likvidáciu 
vlastnej matky, majiteľky sadomasochistického 
salóna. To najhoršie v zmysle duševnej 
zvrátenosti a extrémnej chladnokrvnosti však 
predstavuje Ludvík Křížek (Jan Dolanský). 
Milujúci manžel a otec, sympatický mladý 
muž schopný zabiť za 200 tisíc kohokoľvek 

a kdekoľvek. Vrah, ktorý stojí za každou 
z obetí Orlických vrážd.
Sametoví vrazi sa celkom jasne 
vymykajú z českej filmovej produkcie 
posledných rokov. Nielen zvolením žánru 
psychologického krimi-thrilleru, ale aj využitím 
nápaditej formálnej stránky. Napriek tomu, 
že od posledného celovečerného filmu Jiřího 
Svobodu (Jen o rodinných záležitostech) 
ubehlo už pätnásť rokov, pôsobí jeho 
najnovší film režisérsky ostrieľane 
a moderne. Vsadil totiž na tie najdôležitejšie 
tromfy. Na rozdiel od Brabcovej snahy 
o spracovanie kauzy Cervanová – Bolero, 
venoval veľa času scenáristickej práci 
a psychologizácii postáv. Tým docielil 
oveľa väčšiu realistickosť rozprávania 
podtrhnutú sugestívnou kamerou Martina 
Šáchu a atmosférovo kreatívnym strihom 
Adama Dvořáka. Až pod nechty sa vám 
bude snažiť dostať hudobná stopa Jiřího 
Chlumeckého (Čas sluhů). Nemožno 
vynechať ani skvelé herecké výkony 
a obsadenie.

Sametoví vrazi (ČR, 2005, 130 min.)
Réžia: Jiří Svoboda. Scenár: Jiří Svoboda. 
Kamera: Martin Šácha. Hudba: Jiří 
Chlumecký. Hrajú: Michal Dlouhý, Jan 
Dolanský, Richard Krajčo, Alice Veselá, Lucie 
Benešová, Dušan Urban, Pavel Řezníček, 
Luboš Veselý, Jan Vondráček, Dušan Škubal, 
Petr Motloch, Zuzana Kocúriková.  

PETER KONEČNÝ
Šéfredaktor Kinema.sk

F I L M
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Časopis Nota bene začal vychádzať v septembri 2001, vydáva ho občianske združenie Proti prúdu. Pomáha ľuďom, ktorí 
sa ocitli bez domova alebo im hrozí strata ubytovania z finančných dôvodov. Cieľom časopisu je umožniť predajcom 
získať dôstojný príjem, sebaúctu a nezávislosť. Úlohou Nota bene je tiež kampaň na pomoc ľuďom bez domova. Predajca 
časopisu musí byť registrovaný v niektorej z ôsmich distribučných pobočiek Nota bene. Pri registrácii získa 3 časopisy 
zdarma, ostatné si kupuje za 15 Sk a predáva za stanovenú cenu časopisu. Predajca pri registrácii podpisuje prehlásenie 

o dodržiavaní kódexu predajcu. Ak zistíte, že niektorý z predajcov porušuje kódex, prosím, informujte nás na tu uvedených číslach. Redakcia časopisu uvíta akékoľvek 
pripomienky a príspevky. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. Prosím, neposielajte originály. Názory a postoje v uverejnených článkoch nemusia zodpovedať 
názoru redakcie. Časopis Nota bene je registrovaný na Ministerstve kultúry SR pod číslom: 2606/2001 ISSN 1335-9169. Časopis Nota bene je členom International Network 
of Streetpapers a medzinárodnej organizácie FEANTSA. Redakcia využíva spravodajský servis agentúry SITA.

Po vylúštení krížovky budú traja z vás odmenení knihami z vydavateľstva Aspekt. Správne odpovede nám zasielajte do 20. dňa v mesiaci na inzercia@notabene.sk.
Pripojte tel. č., aby sme sa vami v prípade výhry mohli skontaktovať. Knihy z vydavateľstva Aspekt za vylúštenie krížovky z minulého čísla (Spomienky sú vždy 
dobrým meradlom hodnoty života, nikdy sa totiž nemýlia.): Majka Noskovičová - Pezinok, Ladislav Búci - Hliník nad Hronom, Adriana Adamkovičová - Prešov. 
Srdečne blahoželáme! 
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ANDREJ BÁN, AUTOR JE REPORTÉR, FOTOGRAF 
A PREDSEDA HUMANITÁRNEJ ORGANIZÁCIE ČLOVEK V OHROZENÍ
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