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Dobré časy robia
ľudia
Bola to nevinná otázka, pri
ktorej si dvaja známi kývnu na
pozdrav a prehodia zopár krátkych viet. Keď sa ma však Ľubica opýtala, ako sa mám, spustila som súvislý päťminutový monológ a nevyzeralo to,
že tak skoro skončím. Prisadla si a pozorne počúvala
o starostiach, ktoré NOTA BENE priniesla korona.
O mojej frenetickej aktivite, o tom, že by bolo treba robiť
päť vecí naraz a z toho tri už mali byť hotové včera a že
fakt neviem, kde začať.
Upokojoval ma už len pohlad na ňu, ako tam sedela
s dlhými sivými vlasmi a sálala z nej pokojná múdrosť.
Povedala čosi v zmysle, že tomu mám dať čas. Niekedy sa
vraj veci vyvŕbia samé, aj keď nič neurobíme. Dokonca, aj
keď urobíme presný opak toho, čo by sme mali, často sa
to utrasie správnym smerom. Hovorili sme o novej knihe
Klíma: Nový príbeh, ktorú číta. Zapôsobilo na mňa, že
ako dlhoročná ochranárka, dobre informovaná o zúfalom
stave prírody a ľudskej nepoučiteľnosti, si zachovala
nádej. Nádej, že možno zmeníme postoj z koristníckeho
na rešpektujúci. Viera v prírodu, ktorá má dokonalé mechanizmy regenerácie a tak nás presahuje, že nevieme zo
svojej perspektívy neomylne predvídať, ako to dopadne.
Je šanca, že sa to zvrtne na dobré.
Z rozhovoru som si odniesla nádej a trochu pokory. Pokoru v zmysle, že ak prestanem preceňovať moju rolu a
úsudok, prinesie mi to veľký kus úľavy. Nádej v tom, že
vo vesmíre nepôsobí len entropia, ale aj sila, ktorá dáva
veci do poriadku a ktorá je na našej strane. Vďaka za to.
Ďakujeme všetkým ľuďom, čo nám v týchto časoch pomáhajú a dávajú nádej. Za pomoc pri príprave kampane
ďakujeme Michalovi Chovaňákovi, Jozefovi Kolejákovi
a ďalším ľuďom zo STUDIA ECHT, Marcelovi Pazmanovi, štúdiu PLAFTIK, Táni Pauhofovej, Janovi Brtáňovi a
mnohým ďalším, bez ktorých by sme to nedali. Za pomoc
s potravinami ďakujeme Palovi Belišovi, Danielovi Pastirčákovi a ľuďom z Kaplnky Cirkvi bratskej. Ďakujeme aj
Michalovi Plevkovi a tímu z firmy MINDWORX a ľuďom
z kníhkupectva ARTFORUM. Radosť v uliciach sme rozdávali vďaka ružiam od www.kvetyprevas.sk a koláčiky
šťastia vďaka pomoci www.kolacikystastia.sk. Nezohnateľnú nadrozmernú vetrovku predajcovi Pištovi darovala
firma MOLET LÍNIA, ďakujeme!
Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí predajcom pomáhate
kúpou časopisu a prispeli ste na zbierku www.pomahatjelahke.sk. Vyprázdnené ulice spôsobili pokles predaja
mnohým predajcom o 40 až 60 % a hrozí im, že nepokryjú
základné výdavky na prežitie. S vami to ustojíme.
Ozaj, a vedeli ste, že pod stromček môžete darovať vianočný NOTA BENE certifikát alebo krásnu knihu a kalendár?
Viac sa o tom dočítate v tomto vydaní časopisu.
Sandra Pazman Tordová, šéfredaktorka
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Je to hlavne o nás
Karol Sudor

Jozef Jakubčo

Dobré časy máme v rukách my sami. Ak sa aktívne snažíme robiť veci,
ktoré nám prinášajú pocit spokojnosti a zmysluplnosti, sme aj šťastnejší,
myslí si psychológ Aleš Bednařík. Jeho svätá trojica odporúčaní znie:
buďte s inými ľuďmi, robte s nimi zmysluplné veci a chodievajte do prírody.
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Šťastie je epizodická záležitosť.
Zrejme neexistuje nikto, kto by bol
šťastný trvale. Trvalé šťastie sľubujú
len niektoré náboženstvá a ezoterické
hnutia, je to však len ich túžba. V princípe ide o blud, lebo naša prirodzenosť
to neumožňuje. Ak niekto tvrdí, že je
trvale šťastný, buď žije v sebaklame
a potláča realitu, alebo má psychiatrickú poruchu, tvrdí Aleš Bednařík.
Šťastie je podľa neho vedľajším produktom toho, čo robíme, aké využívame zručnosti a aké máme návyky
a postoje. Jednou z tých zručností je aj
schopnosť narábať s našimi emóciami
– pozitívnymi aj negatívnymi.
Človek má rozhodne pestrú emocionalitu.
Opravil by som, že pestrú emocionalitu má zdravý človek. Okrem radosti prežíva aj sklamanie, smútok či hnev.
Užitočné sú teda pozitívne aj negatívne emócie. Obe nám totiž signalizujú,
čo sa okolo nás deje. Psychológovia definujú dve roviny šťastia. Prvá sa týka
aktuálneho prežívania. Napríklad ak
v tejto chvíli robím niečo zmysluplné
alebo som s niekým, s kým mi je dobre,
prípadne prežívam vďačnosť za to, čo
pre mňa niekto nečakane urobil a podobne. Momenty aktuálneho šťastia
prinášajú aj rôzne pôžitky – niekto si
dá kávičku, číta si obľúbenú knihu, počúva dobrú hudbu. Táto rovina šťastia
je teda o aktuálnej prítomnosti, keď
nám telo a emócie signalizujú, že sa
cítime dobre. Druhá rovina šťastia je
dlhodobejšia záležitosť. Je spojená
nielen s fyzickým a emocionálnym,
ale aj s racionálnym vyhodnotením
konkrétneho obdobia. Napríklad sa
pozriem na svoj posledný deň, týždeň,
mesiac či rok a uvedomujem si, aké
mám dobré časy. Darí sa mi v práci,
ktorá ma navyše baví, mám skvelý

partnerský život, kamarátov, koníčky,
som zdravý a tak ďalej.
Platí, že za šťastie si môže každý
sám?
To je mýtus. Platí to len v tej miere,
ako sa staviam k sebe a druhým, ako
si interpretujem udalosti. Miera nášho
šťastia je preto výrazne ovplyvnená
našimi vzťahmi. V dobrom, že máme
napríklad pocit prijatia a bezpečia
v rodine a komunite, a v zlom, že sa
trápime sociálnym porovnávaním.
V škandinávskych krajinách, ktoré sú
roky na špici najšťastnejších krajín,
síce majú vzhľadom na podnebie viac
depresií, ale celkovo sú tam ľudia oveľa
šťastnejší ako u nás. Súvisí to aj s tým,
že tamojšie štáty sú naozaj sociálne
a umožňujú relatívnu ekonomickú
rovnosť. V princípe je tam o všetkých
dobre postarané aj z hľadiska školstva,
zdravotníctva či sociálneho zabezpečenia. Porovnajme to s USA, kde sú
obrovské sociálne rozdiely, kde sú kvalitné aj nekvalitné školy, kde na adekvátnu zdravotnú pomoc množstvo
ľudí vôbec nedosiahne. Miera šťastia
tamojších ľudí je logicky nižšia ako
v Škandinávii.
Potom na mieru šťastia ľudí musí
mať vplyv aj to, že mnohí sa z chudobných regiónov sťahujú do väčších
miest či do zahraničia.
Sťahovanie z rodného regiónu
inam znamená v istej miere aj vykorenenie z pôvodnej komunity. Odchod
od rodín za prácou, zánik multigeneračných rodín pod jednou strechou, to,
že mnoho rodín má len jedno dieťa, sa
v praxi pretavuje aj do toho, že mnoho
ľudí žije osamote alebo doslova osamelo. To už je však zásadná porucha
sociálneho života, ktorá je prítomná
najmä v rozvinutých krajinách. Mô-

žete žiť vo vlastnom dvojizbovom byte,
lebo si naň viete zarobiť, ale stojí vás
to toľko energie, až nemáte čas na rodinu, deti ani kamarátov. Dobré časy
tak môžu prinášať aj silnú osamelosť.
Kdesi som čítal, že osamelosť zabíja
rovnako, ako keď niekto fajčí 20 cigariet denne. Teraz poďme do chudobnej
Afriky, kde pokope žijú multigeneračné
rodiny, kde si ľudia v komunite pomáhajú. Na jednej strane tam zabíja hlad,
chudoba, nízka hygiena, choroby či NOTA BENE
kriminalita, na druhej strane tam po12 2020
city šťastia zosilňujú práve faktory ako
Rozhovor
blízkosť ľudí v komunite, ich vzájomné vzťahy, hry, debaty, zabávanie sa.
Ľudia vedia, že ak sa niečo stane, tak
im niekto pomôže. Ak sa vám niečo
prihodí, niekto sa o vás postará, ak
sa niečo stane druhému, pomôžete
zase vy jemu. Pocity šťastia pritom
prinášajú obe veci, teda pomáhanie
aj dostávanie pomoci. Navyše výrazne zamedzujú pocitom existenčného
strachu či ohrozenia.

5

Kým v chudobe znamená existenčné ohrozenie napríklad absencia
niečoho hmotného, povedzme jedla,
u nás je to uvedomenie si samotného
faktu, že sme na všetko sami?
Samozrejme. Každý z nás si kladie
otázku, o koho sa oprie, ak bude zle.
Mám vedľa seba takú osobu? Môžeme
byť bohatí a žiť v dobrých časoch, ale
ako osamelí šťastní nebudeme. Tobôž
ak dobré časy nevyužívame na robenie
vecí, ktoré by nám to šťastie mohlo
zvýšiť.
Konkrétne?
Dobré časy môžete využívať na to,
aby ste zväčšovali svoj majetok a financie na účte, alebo aj na to, aby ste
si budovali to, čo zvyšuje šťastie vám
aj iným okolo vás. Koľkí z nás ich vyu-

žívajú na to, aby robili niečo užitočné
pre komunitu, aby sa stretávali s inými
ľuďmi a podnikali niečo spoločné?
Ako teda správe využiť dobré
časy?
Prípravou na to, že prídu aj zlé
časy. Nevravím, že sa o to ľudia vôbec
nesnažia, len to robia zle. Napríklad
tak, že posilňujú iba svoje ekonomické
zabezpečenie. Potom majú veľké domy,
drahé autá, ale nepoznajú ich vlastné
deti, lebo nemali čas sa im venovať.
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Korona mnohým priniesla pocit,
že dobré časy sa skončili.
Môže byť, ale opäť sa na to mnohí pozerajú len cez peniaze. Aj mne
korona priniesla pokles príjmov o 90
%. Žijem teda v ekonomickom strese,
na druhej strane koronu vnímam ako
dobré časy, lebo mám čas byť s rodinou,
vymýšľať a tvoriť nové veci. Chápem,
že zrazu treba niečo robiť inak, a tak
hľadám spôsoby. K šťastiu tiež prispieva napríklad vďačnosť. Vďačnosť je
uvedomenie si a ocenenie toho, čo už
máme – od teplej vody až po zdravie. Aj
v zlých časoch nám vďačnosť pomáha
uvedomiť si, že toho máme fakt veľa.
Výsledkom je väčší pocit spokojnosti
zo života.
Spomenuli ste, že téza „každý si
za svoje šťastie môže sám“ je nezmysel. Čo všetko teda do toho vstupuje?
Z 50 % je to genetika. Ak sa ráno
zobudím a som šťastný, vo veľkej miere je to dané geneticky. Iný sa zobudí
v rovnakej chvíli a v podobných podmienkach, cíti sa však mizerne. Ďalších 40 % nášho šťastia ovplyvňuje to,
čo robíme. Teda to, aké máme návyky,
prístup k sebe aj ostatným, ale aj to,
aké máme presvedčenia. Tie rozhodujú, ako vnímame svet. Zvyšných 10
% vplyvu na naše aktuálne šťastie má
okolité prostredie a udalosti, ktoré sa
v ňom dejú. Ak mi niekto teraz vynadá,
že som absolútne neschopný hlupák,
môžem sa hlboko uraziť a byť nešťastný, alebo ma to môže zaujať a spýtam
sa, prečo si to myslí, a môžem sa niečo
zaujímavé dozvedieť o sebe či o ňom.
Ide o dva radikálne odlišné prístupy,
kde prvý ma robí nahnevaným a sklamaným, druhý zase zvedavým.
Aký dopad bude mať to, že sme
museli prudko obmedziť naše sociálne kontakty, že nemôžeme dostatočne často vidieť príbuzných, najmä

ALEŠ BEDNAŘÍK (1969)

starších, aby sme ich neohrozili, že
sme prešli na prácu z domu a podobne? Keď k tomu prirátam neistotu, čo
bude ďalej s prácou, stúpajúce čísla
chorých aj mŕtvych, ľudia to asi nebudú brať ako dobré časy.
Záleží na tom, ako si s tým ľudia
poradia. Tí, čo sa budú neustále báť,
budú úzkostní a zároveň nebudú skúšať nič produktívne, aby to prekonali,
na tom budú najhoršie. Bojíme sa asi
všetci, ale ak to uchopíme z tej strany,
že niečo zmeníme, prispôsobíme sa,
nájdeme nové cesty práce a spolužitia,
tak to zvládneme v relatívnej pohode.
Predsa nemáme zákaz byť v kontakte
s inými ľuďmi. Stačí dodržiavať odstupy, nosiť rúška a môžeme spolu hovoriť. Môžeme používať videohovory,
čo kedysi nebolo možné. Možností je
teda dosť, nik sa nemusí izolovať tak,
že ostane sám.
Je to teda len o našom vnútornom
nastavení?
Situácia je naozaj náročná, ale
je to najmä o nás. Ak sa aktívne prispôsobíte situácii, budete ju znášať
lepšie než pri neustálom šomraní,
aké je to náročné. Ak ste odovzdaný
osudu a myslíte si, že nemáte pod
kontrolou nič, nieto svoj život, tak
sa budete cítiť zúfalo. Pomáha pritom už samotná snaha niečo robiť.
To, že niečo budujete, hľadáte cestičky, uľahčuje prežívanie situácie.
Takí ľudia dokonca môžu mať pocit,
že žijú v dobrých časoch, hoci sa im
veľmi nedarí. Naopak, tí, čo budú iba
nadávať na vládu, na koronu a na
všetko okolo, nikdy nebudú mať pocit
dobrých časov, lebo si ich odmietajú
vytvoriť čo i len v hlave.
Možno je problém aj v tom, že nik
z nás nevie, čo sú to skutočne zlé časy.
Nedávno som videl dva dokumentárne filmy o Sýrii. Všade číhala smrť
a tí ľudia nielenže sa neustále snažili
zachraňovať ostatných, ale sa spájali aj
v bývaní, jedení či rozprávaní. A takto
boli schopní aj v mimoriadne dramatických chvíľach zažívať autentické
pocity hlbokého šťastia a spolupatričnosti. My si tu naozaj nevieme predstaviť, čo sú to skutočne zlé časy, lebo
generácie, ktoré zažili druhú svetovú
vojnu, vymierajú. Máme sa tak dobre,
až sme prestali robiť niečo, aby sme
ostali v pohode ako ľudia. Doslova sme
zleniveli v zmysle práce na sebe, na
komunite, rodine či vzťahoch.

sa narodil v Bratislave, vyštudoval
psychológiu na Univerzite Komenského. Absolvoval výcviky v riešení
konfliktov, facilitácii, psychoterapii a koučovaní na Slovensku aj
v zahraničí. Vedie školenia na rozvoj
komunikačných zručností, vedenie
ľudí a riešenie konfliktov. Venuje sa
pozitívnej psychológii, respektíve
psychológii šťastia. Presadzuje happytariánstvo, čo je vedomý výber
presvedčení a činností, ktoré pomáhajú zvyšovať šťastie človeka. Na
tieto témy mu vyšlo niekoľko kníh.
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Čakáme, aby nás šťastnými urobili iní? Aby nám dobré časy zabezpečili
tí hore a podobne?
Áno, čakáme, že to všetko príde
zvonku. Klameme si, že keď nás povýšia v práci, budeme konečne šťastní.
Keď nám zvýšia plat, to isté. Lenže to
platí možno tri mesiace a potom sme
tam, kde sme boli. A zase budeme iba
čakať na povýšenie či vyšší plat? Ak
chce byť niekto šťastnejší v práci, nie je
to ani o povýšení, ani o plate. Peniaze
sú dôležité len do tej miery, že nám
umožňujú normálne žiť, teda mať čo
jesť, mať kde bývať, čo si obliecť a zaplatiť si svoje koníčky. Všetko ostatné
je o tom, či ma tá práca baví, či sa v nej
učím nové veci, či pomáha ostatným,
či vôbec dáva zmysel, v akom kolektíve pracujeme, či sa tam máme s kým
pozhovárať a podobne.
Blížia sa Vianoce. Všetci si to
v hlave urovnávajú do floskuly, že
to budú sviatky pokoja, lásky, oddychu, radosti... Potom tie sviatky
prídu a neraz je všetko inak. Prichádzajú spory, hádky, krik, nervozita.
Šťastie neraz absentuje. Prečo si
mnohí dobrý pocit z Vianoc pamätajú iba z detstva?

Lebo vtedy sme Vianocami boli
prekvapovaní. Ako dospelí sme ich
strojcami. A kľúčovým problémom
sú práve naše vysoké očakávania, aké
úžasné by Vianoce mali byť, čo posilňujú médiá, biznis či reklama. Rozdiel
medzi očakávaniami a realitou je potom drastický. Druhý faktor, ktorý to
ovplyvňuje, je to, že zrazu sú spolu
doma ľudia, ktorí sa počas roka vídajú
relatívne málo. Každý chodí do práce,
do školy, robí si svoje, a zrazu sa všetci
majú stretnúť pri jednom stole a nasilu sa rozprávať a cítiť sa príjemne.
To je pre mnohých problém.
Čo s tým?
Znížiť očakávania. Vianočné
sviatky sú voľné dni ako iné. Ak niekto žiada, aby boli najúžasnejšími
v roku, tak si to pokazí. Treba to brať
tak, že zrazu môžeme robiť veci, na
ktoré doteraz nebol čas, porozprávať sa, oddychovať, variť, zapojiť do
toho deti, zdobiť s nimi stromček.
Nič viac, nič menej. Vianoce predsa
nemajú byť bezkonfliktné, dokonalé, umelé, čisté šťastie bez jedinej
škvrnky. Vianoce odrážajú presne
to, čo sa v rodine deje počas roka.
To nám však nemusí brániť sadnúť

si spolu, podebatovať, ísť na spoločnú prechádzku, pustiť si pekný film,
rozdať si darčeky, objať sa a cítiť sa
šťastne. Alebo hocijako. V podstate
je jedno, čo budete ako rodina robiť,
len si nič neprikazujte a nevytvárajte si ilúzie o dokonalom dni.
Keď si toto niekto bude čítať,
môže si povedať – samé táraniny,
mne je to nanič, nemá mi to ako
pomôcť, lebo nie sú v mojej koži,
nevedia, čím som si prešiel, aké
mám problémy a podobne. Čo mu
poradíte?
Mnohí nemajú radi univerzálne
rady, ale ony často existujú. Ak je
niekto sám, necíti sa dobre a rodinu
má ďaleko, pomáha ísť medzi ľudí.
Aj ľuďom bez domova je asi lepšie,
keď sa spolu stretnú a podebatujú si,
keď vidia, že s podobnými batohmi
starostí nie sú sami. Preto je dobré, ak osamelí ľudia idú napríklad
do kostola. Nie pre to modlenie, ale
preto, že potom si pred kostolom
podebatujú s ostatnými a cítia sa
súčasťou nejakej komunity. V každej
dedine fungujú nejaké spoločenstvá
a komunity, do ktorých ľudia môžu
prichádzať, podebatovať si a hocike-

dy odísť. Nemusí ísť práve o krčmu,
ale o rôzne spolky ľudí s podobnými
názormi či koníčkami.
A keď nefungujú?
V takom prípade ten človek môže
čosi podobné vytvoriť, zorganizovať.
Viem, že to nie je ľahké, ale funguje
to. Zavolajte si susedov, poseďte si
spolu, rozprávajte sa, vymieňajte
si skúsenosti, inšpirujte sa. Môžete
skúsiť zorganizovať partiu cez sociálne siete.
Ľahšie sa to hovorí ako realizuje.
Áno, ale v skutočnosti sú mylné
naše predstavy, že osloviť cudzieho
človeka na ulici či vo vlaku je nepatričné, že ho tým otravujeme. Výskumy
potvrdzujú, že je to inak, že ľudia to
v skutočnosti oceňujú, že väčšina
rozhovorov, ktoré z toho vznikajú, je
príjemná, konštruktívna a zaujímavá.
Hlavne teda neostávajte osamote. Dobré časy máme v rukách my sami. Ak sa
aktívne snažíme robiť veci, ktoré nám
prinášajú pocit spokojnosti a zmysluplnosti, sme šťastnejší. Moja svätá
trojica odporúčaní teda znie – buďte
s inými ľuďmi, robte zmysluplné veci
a chodievajte do prírody.
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Včelín plný vibrácií

na výbornú. Nocľaháreň pre ľudí bez
domova je doteraz našou najväčšou
školou,“ rozpráva Majo o stretnutí
spred deviatich rokov.
„Zamilovali sme sa. V tom čase
som študovala psychológiu, cvičila
jogu, cestovala a venovala sa sebarozvoju. Popri škole som pracovala
v rodinnej cukrárni. Postupne sme
s Majom začali cestovať a cez Indiu a Brazíliu sme rozširovali naše
poznanie. Urobila som si učiteľský
kurz jogy a psychológiu som túžila využiť inak. Napomáhať ľuďom
k sebapoznaniu, samoliečbe, cez
prepájanie rôznych prístupov,“ tvrdí
o sebe Danka, ktorá pochádza z rodiny, ktorej zámerom bolo vytvárať
aj iné hodnoty a pomáhať ľuďom žiť
vedomejšie. „Aj moji rodičia snívali
o vytvorení takéhoto centra. A tak
sme spojili sily.“
Napokon také miesto našli. „Na
tomto mieste sme pocítili potenciál pre našu víziu. Učarovalo nám
ticho, ovocný sad, les za chrbtom,
starý včelín a výhľad, ktorý nám
slúži ako televízor. Neustále sa nám
mení pred očami,“ hovoria manželia
Gliganičovci sediac pred presklenou
terasou otočenou do doliny.
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Korona ich neriadi

Manželia Gliganičovci sa na samote pri Novej Bani podujali
vybudovať centrum, kde cez hudbu a prácu s telom
sprevádzajú ľudí ku kontaktu so sebou samým.
Juraj Sedlák
Usadlosť, kde sa usadili, je naozaj len
na skok od niekdajšieho banského mesta,
a predsa stúpajúc k ich samote máte
pocit, že čosi rušné opúšťate a mierite
do ticha. Popri prístupovej ceste zurčí
potok, niet tu plotov, len všade veľa jabloní. Sme v jabloňovom kraji, na štáloch,
ako tu volajú kopanice, rozťahané na
kilometre všetkými smermi. V úbočí pod
lesom, v objatí ovocného sadu, stojí zrekonštruovaný dom s pôvodnou stodolou.
Pod nimi prírodné jazierko, indiánsky
stan, zeleninová záhrada a oproti domu

starý včelín. Natureza sa to tu nevolá
náhodou, v portugalčine to znamená
príroda, prirodzenosť.
„Natrvalo sme sa sem presťahovali
na zimný slnovrat dva roky dozadu,“
rozhovoria sa Danka a Majo pri šálke
domáceho čaju z bylín, ktoré rastú všade navôkol. Ich odchod z mesta urýchlila Amma, prvorodená dcéra, ktorú
chceli vidieť vyrastať v inom, prirodzenejšom prostredí. „Bolo to naše najlepšie rozhodnutie, ktoré sme pre Ammu

mohli urobiť,“ tvrdí Majo, vyštudovaný
filozof, muzikoterapeut a hudobník.

Pomáhať inak
S Dankou ich spojila túžba pomáhať. „Stretli sme sa v nocľahárni Depaul pre ľudí bez domova, kde som
pôsobil ako zástupca vedúcej. Danka
tam prišla ako dobrovoľníčka a tak
som si jej túžbu nezištne pomáhať
tajne otestoval. Dal som jej osprchovať opitú pani. Mojou skúškou prešla

„Pustili sme prácu a všetky istoty
v meste. Dieťa nám dodalo odvahu
a uľahčilo rozhodovanie. Keď sa
človek odovzdá dôvere, príležitosti
sa začnú tvoriť, kreativita sa otvorí
a nájdu sa spôsoby. Keď intuitívne
cítite, že je to správna cesta, ono sa
to vyskladá a budete vedieť, ako sa
o seba postarať,“ objasňuje Danka
pohnútky, ktoré zavážili pri rozhodnutí odísť z mesta. Nie je to návod,
ako na to. Je to o dôvere k intuícii,
ktorú musíte pocítiť v sebe.
Na starej usadlosti ich čakalo
veľa odriekania a tvrdej práce. Dom
prešiel kompletnou rekonštrukciou,
to, čo dokázali, si urobili svojpomocne. Trávili tu každý víkend, každú
voľnú chvíľu. Až keď mesto opúšťali,
uvedomovali si všetky jeho neduhy,
hluky a zvuky.
Korona, to slovo, ktoré v týchto
končinách akoby nenieslo žiadnu
váhu, im dopriala more času. V prvej

vlne tu zažili dokonalé ticho a mali
čas na dotváranie prostredia okolo
domu. Pribudol malý skleník, prebudovali prírodné jazierko. Leto, keď
sa na okamih všetko uvoľnilo, bolo
plné stretnutí, pobytov a práce pre
druhých. „Korona nás neriadi ani
na jeseň. Ideme v súlade s prírodou
a jej cyklami. Ako každú jeseň sa
stišujeme a obraciame viac do seba,“
rozpráva Danka.

Život, pohyb, dych
Majo sa počas korony pustil do
rekonštrukcie sedemdesiatročného
včelína. Má symbolické modré dvere,
typické pre tento región. Zateplil ho
a vytvoril si priestor na hudobné
terapie. Včelín bol na takéto využitie predurčený. Včely, ich vône a

vibrácie sa dajú už len domyslieť, ale
Majo pokračuje vo vytváraní vibrácií
prostredníctvom zvukov. Domček
má krásnu akustiku, pôsobí intímne
a láskavo.
Majo vo svojej práci využíva zvuk ako terapeutický nástroj.
Hudba je v jeho živote prítomná
od detstva. Hrá na viacerých hudobných nástrojoch, ako je klavír,
organ, harmónium, píšťaly či netradičné nástroje z rôznych kútov
sveta. Venuje sa hudobnej improvizácii, muzikoterapii a sprevádza
iných umelcov. Pracuje s dospelými,
ale aj s deťmi so špeciálnymi potrebami. „Hudba pre mňa znamená
život, pohyb, dych, rytmus, tlkot
srdca, no najmä cestu k najskrytejším miestam duše.“

INZERCIA
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Včelín sa stal jeho mužskou jaskyňou, pracoviskom a útočiskom. Sem
sa utieka do ticha, ale aj k tvorbe.
Tu pri terapiách odovzdáva hudbu
zo seba deťom a dospelým, ktorí ju
potrebujú.

sa do hladiny, ktorá sa dá prirovnať
k meditácii. Dochádza k lepšiemu
prekrveniu orgánov a tkanív, vylučujú sa škodlivé stresové hormóny,
v tele dochádza k homeostáze,“ objasňuje Majo podstatu terapie zvukom.

„Používam viacero vibroakustických nástrojov, ako sú spievajúce
misky, gongy, metalofóny, bubny a
ďalšie harmonické nástroje. Pracujem s fyzikálnymi vlastnosťami zvuku. Telo klienta uvoľním a vystavujem ho rôznym vibráciám a zvukom,“
prezrádza o vibroakustickej masáži
a hudobnom kúpeli Majo, ktorý je
inštruktorom ruskej medzinárodnej
školy spievajúcich mís. Jeho misky
majú rôzne frekvencie a sú zo špeciálnej zliatiny.

Zo včelína ľudia odchádzajú uvoľnení, často bez slov. „Obraciam ich
pozornosť viac dovnútra, stretnú sa
so svojimi pocitmi, zavše i bolesťami,
hudba im napomáha zbaviť sa stresu
a úzkosti.“ Majo nerád používa a nezneužíva slovo liečiť. „Hudba dokáže
sprevádzať, ošetrovať, napomáhať a
prispieť k samoliečeniu.“

Niektoré zvuky nepočujeme
uchom, ale cítime telom. Naše telo
je zo 60 až 75 percent tvorené z vody.
Bunky komunikujú medzi sebou prostredníctvom bunkových membrán,
ktoré sú citlivé na vibrácie. Ľudské
telo má schopnosť nalaďovať sa na
vibrácie a tie ho dokážu harmonizovať, ale aj vystresovať.
„Pri muzikoterapii sa vďaka vibráciám a cyklickým rytmom znižuje
mozgová frekvencia a dostávame

Žiť láskavo
„Zámerom našej práce je rozvíjať
lásku a harmóniu. Pracujeme holisticky, celostne, pretože veríme, že
všetko so všetkým súvisí. To, kde žijeme, ako sa stravujeme, ako myslíme,
ako sa hýbeme... Cez jogu, psychologické techniky, muzikoterapiu a meditáciu upevňujeme fyzické a duševné zdravie. Okrem toho prinášame
inšpirácie v oblasti zdravej stravy,
podporujeme láskavý vzťah k prírode
cez ekológiu a permakultúru. Vytvárame komunitu, z ktorej sa môžeme
učiť a podporovať sa navzájom,“ približuje Danka.

Pri prírodnom jazierku stojí aj
potná chyža, indiánska sauna. Temascal je špeciálny druh rituálnej
sauny. Nie je to klasická sauna fungujúca na princípe vypnúť, zapnúť.
Je to pologuľa z prútia liesky, ktorá
sa zakryje dekami, celtou a plachtami. „Sedí sa na zemi, prichádzame do kontaktu s vodou cez paru,
s ohňom v horúcich kameňoch a vo
vzduchu nastáva spojenie všetkého.
Priestor temascalu symbolizuje maternicu, znovuzrodenie, očistenie.
Kamene polievame vodou z vylúhovaných bylín rastúcich okolo nás
ako šalvia, mäta, medovka a levanduľa. Samotné zotrvanie v tomto
priestore je prácou samého so sebou. Je to o sebapoznávaní, zvládnutí záťaže.“ Odmenou je hlboký
pocit uvoľnenia.
1 Sedemdesiatročný včelín si Majo prerobil
na domček plný vibrácií.
2 Manželka Danka vedie v Natureze
pravidelné hodiny jogy, ženské kruhy a psychologické sedenia. Občas si aj ona dopraje
vibroakustickú masáž od manžela.
3 Spoločníčku a asistentku pri hudobných
terapiách robí Majovi často jeho trojročná
dcéra Amma. A to najmä keď pracuje s deťmi
so špeciálnymi potrebami.
4 Gliganičovci a ich centrum pre návrat do
seba. Majo, Amma, Danka a pes Luna.

Aj napriek zlým správam a neľahkým situáciám počas
tohtoročnej pandémie mnohým z nás pomáhal – vtip.
„Milujem smiech, je to pre mňa základná surovina na
prežitie čohokoľvek,“ hovorí herečka Petra Polnišová,
ktorá spolu s kamarátkou a stand-up komičkou Evou
Kramerovou nahráva vtipný podcast.
Petra Nagyová
Na Slovensku sa málo otvorene
hovorí o vzťahoch a o všetkých peripetiách, ktoré so sebou prinášajú, konštatujú herečky. „Napriek tomu nám
vzťahy zaberajú veľkú a podstatnú časť
nášho života. Sama som cítila potrebu
hovoriť o niektorých veciach zo života
otvorene. Najprv som niečo podobné
hľadala ako poslucháčka, a keď som
to nenašla, jednoducho som to vytvorila,“ hovorí stand-up komička Eva
Kramerová. Myšlienka prinášať vtipný
podcast jej napadla, keď sama zažila
skúsenosť vzťahu, ktorý nedopadol
dobre. „Vtedy som mala pocit, že som
jediný človek na svete, ktorý má veľmi
zlomené srdce. No napokon sa ukázalo,
že nie som,“ smeje sa.

Ako pri káve
Evelyn oslovila svoju kamarátku
a herečku Petru Polnišovú, s ktorou
už majú za sebou niekoľko spoluprác.
„Pravdou je, že vo svete podcastov vôbec nie som doma. Eve som veľmi ľahkovážne prisľúbila, že do toho pôjdem
s ňou, a tak sme do toho rovno vhupli.
Ani som presne nevedela, ako som sa
v tom celom ocitla,“ smeje sa herečka. Svoj prvý podcast nahrávali kdesi
v bare v bratislavskom Starom meste.

jauuu, PS: to bolelo

Archív P. P.
poslucháčky mohli prispievať svojimi
skúsenosťami. Nesmierne im vďačíme
za to, že sú ochotné sa otvoriť a zdieľať s nami svoje intímne a neraz aj
bizarné príbehy,“ dopĺňa Petra. Pri nahrávaní podcastu im pomáha, že majú
podobný zmysel pre humor a istú
neštandardnú „uletenosť“. Vôbec sa
nepotrebujú zlaďovať. „Jednoducho
to ide. Eva pôsobí vystrelenejšie ako
ja, ale zdanie klame. Som predsa len
mama dvoch detí, snažím sa udržať
dekórum, ale ide mi to čoraz ťažšie,“
smeje sa Petra Polnišová.
Podľa Evelyn spočíva úspech ich
podcastu aj v tom, že sú k sebe pravdivé. „Nie je to pozlátko o tom, ako všetko fantasticky zvládame.Je to aj o tom,
ako veľa vecí nezvládame a aj napriek
tomu dokážeme riešiť náročné témy
s nadhľadom a s humorom. Našim
poslucháčkam to imponuje, pretože
sa s tým vedia stotožniť. Samy to tiež
zažívajú.“

Umenie potrebujeme

„Prišiel aj Martin Fenčák s kolegom
Paľom, ktorého som videla prvýkrát.
Eva mi povedala, že budeme robiť na
ich podcastovej platforme. Chalani priniesli mikrofóny, aparát a išli sme na
to. Bola som v strašnom strese, pretože som vôbec netušila, čo mám hovoriť.
Náš prvý podcast bol o rozchodoch.
Pamätám si, že sme sa asi hodinu a pol
iba tak rozprávali ako pri káve a smiali
sme sa. Jediný rozdiel bol v tom, že
sme mali zapnuté mikrofóny,“ opisuje
Petra. O dva dni neskôr bol vonku ich
prvý podcast. A zafungoval.

Tohtoročná pandémia značne zasiahla aj do sveta kultúry a mnohým
umelcom dala stopku. „Presvedčenie,
že umelci sa majú dobre a prehrabávajú peniaze vidlami, je trocha povrchné,“ hovorí Petra Polnišová. Reaguje
tak trochu aj na jarnú situáciu, keď sa
v spoločnosti otvorila diskusia o tom,
či vôbec potrebujeme umenie. „Nebudem nikoho presviedčať, že väčšina
umelcov naozaj momentálne nemá
z čoho žiť. Samozrejme, treba rozlišovať, čo je umenie a čo je šoubiznis,
lebo ten druhý zatiaľ ide. Je však tiež
otázne dokedy. Vďaka umeniu nám pookrieva duša, či už cez smiech, alebo
prostredníctvom iných emócií. Keby
nebolo umenia, kultúry a zábavy, mali
by sme veľmi smutný život,“ konštatuje.

Pri nahrávaní nepoužívajú žiadny scenár. „Jediné, čo si povieme dopredu, je téma, aby nám do nej naše

Pandémia u každého zanechala istý
príbeh. Každý ju prežíval inak. „Tento
rok sa nedalo len tak ľahko utiecť od
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na mňa akýsi terapeutický účinok.
Povedala som si, že ak chcem, aby bol
tento projekt úspešný, musím v ňom
byť sama sebou. Občas je to pre mňa
na hrane, pretože som ako otvorená
kniha, čím človek veľakrát ukazuje
svoju zraniteľnosť. A to nie je vždy
ľahké. Nerobím to však za každú cenu
a nasilu, vyplýva to vždy z našich tém.
Veľakrát sa mi pri nahrávaní objaví
niečo, čo som mala dávno vytesnené,
a zistím, že: aha, ono to tam tá boliestka stále je,“ opisuje Eva Kramerová. Poslucháčky im už neraz písali
správy, ako im daný podcast pomohol pri ťažkom rozchode, v toxickom
vzťahu alebo pri traumatických situáciách, ktoré zažili s mužmi. „Vtedy je
to pre mňa pocit zadosťučinenia, že
to nie je len zábavka, ale že si vieme
na základe zdieľania pomôcť. Sú aj
ženy, ktoré nám píšu príbehy, ktoré
ešte nikdy nikomu nepovedali. Jednoducho nám dôverujú, a to si veľmi
vážim,“ dodáva.
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problémov do práce alebo kamkoľvek
inde. Človek bol zrazu nútený byť
doma so sebou, a to bolo náročné pre
mnohých,“ myslí si Eva Kramerová.
Aj pre ňu samotnú boli najmä prvé
mesiace ťažké, je však za ne vďačná.
„Vnútorne ma to veľmi obohatilo, aj
keď sa niekedy dostavil pocit neistoty,
či už finančnej, alebo pracovnej. No
v našom povolaní je to bežné. Veľa
vecí mi padlo, ale veľa sa aj vydarilo.
Asi by som povedala, že to bolo tak
päťdesiat na päťdesiat. Každopádne
si vážim všetky príležitosti, ktoré
som získala. Na tie sa vždy snažím
v živote sústrediť,“ dodáva.
Petra s Evou sa väčšinou snažia stretnúť raz za dva týždne, aby
nahrali nový podcast. No ani to sa
niekedy nepodarí. „Pred pandémiou
sme nahrávali v kaviarňach, kde bol
pokoj a dobrá atmosféra. Teraz väčšinou u nás doma. Jednoducho, je
to punkový štýl, ale práve to ma na
tom s Evelyn baví. Neokliešťujú nás
žiadne pravidlá. Najviac si užívam,
keď sa doťahujeme, a keď si robíme
srandu z našich slabostí. Je to nes-

mierne oslobodzujúce,“ vraví Petra
Polnišová. Človek zrazu zistí, že nemusí byť dokonalý. Navyše im prichádza veľa správ od poslucháčov, a tak
majú nekonečne veľa inšpirácie, keď
si herečky čítajú aj ich príbehy, lebo
sú skutočné.

Neuchopiteľná záležitosť
„Základ nášho úspechu je v tom,
že sme pravdivé. Ľudia sa stotožňujú s príbehmi iných. Jednoducho
v tých našich očakávaniach a vzťahových zlyhaniach nie sme sami. Tých
príkladov je okolo nás viac než dosť.
Vzťahy sa budú riešiť vždy, lebo je to
neuchopiteľná záležitosť. Ťažko sa na
ne dajú nastaviť nejaké pravidlá. Hrajú v nich významnú rolu naše emócie,
podvedomie, minulosť. Aj preto sa dá
o nich hovoriť dookola. Na fungujúci
vzťah sa každý snaží nájsť správny
kľúč, ale ten sa naozaj hľadá mimoriadne ťažko,“ konštatujú.
Evelyn pri samotnom nahrávaní
podcastu zažíva veľa „aha“ momentov. „Musím povedať, že veľakrát má

Humor je práve to, čo aj náročné
témy odľahčuje. „Smiech naozaj oslobodzuje. Aj preto rada rozosmievam
ľudí. A ešte radšej som rozosmievaná,“ hovorí Petra Polnišová, ktorá sa
tento rok konečne mohla na chvíľu
aj zastaviť. „Istým spôsobom to malo
svoje čaro. Mnohí však dnes bojujú
existenčne, a to mi je ľúto. No čo ma
trápi viac, je to, ako sa polarizuje spoločnosť. Ako sa chaos stáva živnou
pôdou pre radikálne živly. Toho sa naozaj bojím. Mnohí ľudia stratili svoje
istoty a spoločnosť sa začína radikalizovať. Keď sa pozriete do histórie,
kríza vždy priniesla občianske nepokoje a vojny. Tomu by som sa veľmi
rada vyhla a dúfam, že naši politici
to majú pod rukou. Zatiaľ sa to tak,
žiaľ, príliš nejaví. Hádajú sa medzi
sebou ako päťroční chlapci na ihrisku, kým čelíme vážnejším témam,“
dodáva herečka, ktorá si sama vypočuje niektoré podcasty, ako napríklad
Vedátorský podcast, Dve baby o vede
či Dejepis inak. Najlepšie sú vraj tie,
ktoré sú adresné a idú do hĺbky.
Vo voľnom čase zase číta veľa vzťahovej literatúry a psychologických
kníh. Keď na nejakú tému s Evelyn
nestačia, volajú odborníkovi. „Dôležité však je, aby sme mohli v našom
podcaste všetko odľahčiť a obrátiť
to na humor. Veď čo iné nám zostáva, než sa dobre zasmiať?“

Aj ty si umenie
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Umelcov a kultúru celkovo pandémia koronavírusu mohla doslova položiť
na lopatky. Hercov či spevákov mnohí posielali k lopatám, nech si radšej
manuálne zarobia. No práve umelci nám vnášajú do života krásu,
ktorá nám pomáha prekonávať toto ťažké obdobie.
Juraj Sedlák, Jana Čavojská
Na Heinole, v okrajovej piešťanskej
štvrti, ktorá nesie meno po meste vo
Fínsku, uprostred Fínskej ulice medzi
rodinnými domami sa v jednom z nich
nachádzajú dvere do domácej galérie.
Aj preto sa nazýva „flat“, z anglického označenia pre byt. Všetky ostatné
významy slova „flat“ na ňu neplatia
ani náhodou, keďže „flat“ môže znamenať aj nudná, nezaujímavá, všedná
a otrepaná. Kdeže, tu ide o to, že táto
galéria je doma, v dome, v súkromnom
priestore, ktorý sa netradičná rodina rozhodla zasvätiť kultúre, umeniu,
vzdelávaniu, dišpute a dobrým časom.
To všetko sa tu sústreďuje.
Momentálne sa na stenách nevšednej galérie nachádza čieno-biele publikum, ktoré sem v pohnutých časoch
korony prišlo povedať svoje viditeľné
ÁNO kultúre, umeniu a súdržnosti.

Vladimír Kampf, Jana Čavojská

Unikát a originál
„Je to naša výpoveď o ľuďoch, ktorým chýba umenie, ale neprestávajú
ho vidieť a cítiť všade vôkol seba. My
sme z ľudí, ktorí nás už rok navštevujú, alebo sa o nás dopočuli, urobili
umenie a dali im symbolické miesto
na stenách našej galérie,“ formulujú
Juro a Kata Sedlák odkaz aktuálnej
výstavy Biela stena, sediac obklopení
155 čierno-bielymi portrétmi zväčša
usmievavých ľudí. Je to silné, toľko
tvári, všetky tie pohľady.
„Ako sa menili obmedzenia, prispôsobovali sme sa aj my. Keď bolo na
stene 50 ľudí, prišli nové nariadenia
a stretávať sa mohlo odrazu z 50 už
len 6 ľudí. A tak sme začali predstavovať iné formy umenia na pozadí
pribúdajúceho publika, ktoré sa reál-

ne a naživo už stretnúť nemohlo. Dali
sme priestor rôznorodým hudobníkom a hudobníčkam, spisovateľom
a spisovateľkám, nakrúcali ich na videá a ponúkali ich verejnosti online.
Bolo nás tu menej ako 6 a predsa vždy
viac ako 50,“ opisuje Juro ďalší rozmer
projektu. Ako zvukár sa doňho zapojil aj sused Roman „Ander“ Androvič,
ktorý tiež prišiel o možnosť pracovať. Nakoniec v priestoroch galérie
odznela poézia, literatúra, ľudovky,
vážna a vážená hudba barokových
huslí a violončela, piešťanská hudobná legenda, opera SND a rôznorodé
hudobné projekty.

Galéria doma
Juro a Kata majú rovnaké priezvisko Sedlák, no nie sú manželia ani brat
a sestra. Je to náhoda, sila, ktorá ich
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pritiahla k sebe ako magnety – láska.
Obaja fotografovali svoje deti dávno
predtým, ako sa stretli. Kata má tri:
Stellu, Olivera a Alana. Juro syna Lukáša, ktorý žije v Indonézii na tropickom
ostrove Bali a galériu zatiaľ videl len
na fotkách.
Aj aktuálna výstava Biela stena, ktorá je k videniu na Fínskej 21 v maximálnom počte štyroch vydezinfikovaných
návštevníkov v povinných rúškach,
vznikla za pochodu a na kolene. Podľa výstavného harmonogramu bola na
október v pláne prvá kolektívna sochárska výstavu s názvom Naturistov
majestát. Sochárske práce mali zaplniť
nielen interiér galérie, ale aj priľahlú
záhradu. Nestalo sa, lebo korona.

NOTA BENE
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„Za normálnych okolností by sme
mali vernisáž, popíjali by sme vínko
a do pokročilej nočnej hodiny viedli
siahodlhé a inšpiratívne rozhovory
s priateľmi naživo. Vernisáž online
ešte odskúšanú nemáme a ani ju neplánujeme. Bez kultúry nie sme, a preto
sme museli niečo vyhútať,“ deklaruje
Juro, ktorý sa nerád sťažuje. Krízový
plán skrsol v hlave Katy, ktorá preventívne maľuje čerta na stenu a je
vždy vyzbrojená najhorším možným
scenárom.
Chcelo to nápad. „Ten prišiel po
otázkach, čo vieme, čo máme a čo
všetko dokážeme, aby sme prežili.
Aby steny našej galérie nezostali biele,
prázdne a tiché. Vieme fotiť. Portréty
sme tlačili postupne a neustále ich dopĺňali, čím sa výstava stala interaktívnou. A bolo!“ sumarizuje Kata.
„Dobré časy vo mne evokujú detstvo, lebo detstvá sú viac-menej bez
výrazných starostí,“ vyslovuje Kata.
A jedným dychom dodáva: „Ľudia sa
utiekajú k rôznym dogmách, predstavám, vieram, pseudoosobnostiam,
a pritom pravdu majú rovno pred nosom. Svet je vlastne veľmi jednoduchý, len my si ho komplikujeme. Čím
viac možností dostávame, tým menej
reálneho sveta vidíme. Musíme byť
pripravení prispôsobiť sa, je to súčasť
života. Samozrejme, sú a budú dni,
keď sa nedarí. Ako píše básnik Ivan
Štrpka: sú dni Áno a dni Nie. Tie Nie
sú tu na to, aby nás niečo naučili, a tie
Áno sú rovnako krehké. Dobré časy sú
o hľadaní rovnováhy. Biela stena je
toho dôkazom.“

Na skúšku
Musela predať auto aj synťák. Nerobí
si však z toho ťažkú hlavu. „Sú to len
veci. Mám ich strašne veľa. Aj dvojmo.
Mala som dva identické synťáky. Tak
som jeden predala. Ešte stále mi zostáva
ten druhý, ešte stále mi zostáva živé pianíno, ešte stále mi zostáva elektrický klavír,“ hovorí hudobníčka Dorota Nvotová
o situácii, v ktorej sa pre koronakrízu
ocitla. „Myslím si, že ak má mať to, čo
nás postihlo, nejaký vyšší význam než
ten, aby sme trpeli, tak to je vybočenie zo
zabehnutých koľají. Ja vymýšľam nové
cestičky. A celkom ma to baví.“
Na úvod vymyslela predaj pesničiek. Hocikto si mohol kúpiť pieseň
na jej novom albume. Išlo to výborne,
predalo sa viac pesničiek než zložila.
Záujemcov musela odmietať. „Ale nezarátala som si do ceny zisk, takže pokrýva len náklady,“ konštatuje. „Práca
však nie je len to, čo máme zaplatené.
Takže teraz veľa nahrávam v štúdiu.
Vnútorne ma to napĺňa. Pracujem veľa.
Len za to nemám peniaze.“
Potom vymyslela spolu so svojim
bubeníkom Mariánom Slávkom projekt Na skúšku. Autentický zážitok pre
dvadsať ľudí na skúškach kapely. Prídeš do prázdneho kulturáku, sadneš si
pod klavír alebo k bubnom a počúvaš
živú hudbu bez omáčok, pompéznych
svetiel a dymostrojov. Aj po tomto nápade jej fanúšikovia skočili. Lenže kvôli
novým protiepidemickým opatreniam
a limitu kontaktu maximálne šiestich
ľudí sa návštevy v skúšobni musia
odložiť. Ale lisujú sa vinyly. „Myslím,
že tu také ešte nebolo,“ teší sa Dorota
zo svojho nápadu. „Je to super počin.
Singlový vinyl, transparentný, ručne
robený na Slovensku. Chuťovka. Limitka, tridsať kusov, očíslované. Podpísané autormi – Milanom Lasicom
a mnou. Predali sa za dva dni.“
Okrem koncertov prišla Dorota aj
o cestovkové aktivity. Tým doba koronová už úplne nepraje. Zorganizovala
aspoň Trabant tour po Slovensku. Urobila dva zájazdy na štyroch trabantoch
a bolo to super. Potom vymyslela Otrasnú dovolenku. Cestovanie v socialistickom štýle. „Záujem bol enormný.
Tri zájazdy by sme vypredali, nie jeden. Otrasná dovolenka sa však, žiaľ,
z novembra musela presunúť, lebo za
protiepidemických opatrení ju nie je

možné zrealizovať.“ Medzitým sa Dorota stihla pozrieť do Nepálu, za deťmi,
ktoré tam podporuje, a chcela aj zistiť,
či by bolo možné prepašovať tam pár
zájazdov. „Ale nebolo. Zatiaľ nie. Aj ja
som prešla len na základe známostí.
Mala som to vymodlené. Turizmus asi
v nepále začne až v Marci.“

vlny zatvorený. Na predaj kníh rozbehli ich cyklodonášku v rámci Liptova.
A prešli do online sveta. „Nepokračovali sme v nastavenej dramaturgii.
Témami sme sa snažili prispôsobiť situácii. Priniesli sme témy ako osamelosť, závislosť na videohrách či staroba
a izolácia.“

A aby toho nebolo málo, študuje
Dorota dve vysoké školy. Klavír na džezovej univerzite vo Viedni a sociálnu
prácu na Vysokej škole svätej Alžbety
profesora Krčméryho. „Sociálnu prácu
robím celý život,“ vysvetľuje. „Chcem
byť jednoducho lepšia. Okrem toho
sa chcem tejto oblasti viac venovať.
Myslím si, že o desať rokov sa už
nebude dať uživiť cestovkou. Takže
som rozmýšľala, ako byť stále vonku,
v rozvojových krajinách, a robiť to, čo
ma najviac baví. A zistila som, že ma
najviac baví krízový manažment. Situácie, keď sa veci kazia, treba to riešiť a nakoniec všetko dobre dopadne.“
Preto Dorota uvažuje, že by pracovala
napríklad v utečeneckom tábore. Na
manažérskej pozícii a zmysluplne. Na
takúto pozíciu potrebuje vysokoškolský diplom. „Štúdium ma baví. Keď
som vyšla zo strednej, mala som pocit,
že chcem hlavne produkovať, vydávať zo seba. Teraz mám zas pocit, že
chcem prijímať.“

Tím Diery do sveta vymyslel počas
šiestich rokov existencie kultúrneho
centra niekoľko konceptov originálnych festivalov. Napríklad feministický
Artwife alebo multižánrový Mobilis.
Každý z nich pripravujú niekoľko mesiacov. Artwife však museli zrušiť len
dva dni pred termínom. „Najprv sme
ho preložili z mája na prvý októbrový
víkend. No práve v tom týždni sa tak
chaoticky upravovali pravidlá, že sme
nevedeli, či ľudia môžu prísť, alebo nie.“

Dorota uzatvára, že nechce vyplakávať ani v tejto situácii. Necíti smútok,
pesimizmus ani depku. „Ako môžem
byť depresívna, kým mám doma klavír? Predsa vždy môžem ujsť do hudby.“

Diera do sveta
Prvá vlna pandémie zatvorila aj
kultúrne centrá. Jana Mikuš Hanzelová z Diery do sveta v Liptovskom Mikuláši hovorí, že odvtedy je najťažší permanentný tlak na kreativitu. „Budíš
sa s tým, že zas musíš niečo kreatívne
vymyslieť, aby si prilákala ľudí. Lebo
v súčasnej situácii prežijú iba tí kreatívni. Tí, ktorí toho toľko nevymyslia či
nevedia tak rýchlo a novátorsky reagovať alebo nie sú schopní svoje nápady
technicky zabezpečiť, to majú ťažšie.
Ja mám štastie na kolektív, v ktorom
sa nachádzam a vzájomne sme sa podržali, teda spoločne sme viac-menej
vedeli reagovať“
Diera do sveta má aj bar a obchod
s knihami. Bar zostával počas prvej

Zrušiť museli aj Mobilis, ktorý mal
byť na Dušičky. Zatiaľ plánujú jeho
okresanú verziu v priebehu decembra
a online. „Pôvodne naplánovanú tému
presunieme na budúci rok. Teraz budeme vychádzať z tém, ktoré priniesla
korona. Zameriame sa na nové vzťahy.
Na to, ako sa formuje blízkosť, keď sme
si fyzicky vzdialení.“
Ako ostatné kultúrne centrá, aj Dieru do sveta doslova zachránil Fond na
podporu umenia. Umožnil presunúť
financie, schválené na podujatia, na
nákup materiálového vybavenia, a posunul deadliny na realizáciu a vyúčtovanie projektov. Bar Diery do sveta si však na seba musí zarobiť sám.
Predajom kníh a nápojov cez okienko.
Pomohla aj akcia Čiernych dier a typografa a dizajnéra Ondra Jóba, ktorí
pre Dieru do sveta vydražili grafiku
za päťtisíc eur. Peniaze išli na nájom.
Najnovšie funguje v Diere do sveta aj
celoslovenský eshop na knihy.
„Pri projektoch na budúci rok
sa snažíme rozmýšľať tak, aby nás podobná situácia už nezaskočila,“ hovorí
Jana. „Viac akcií budeme robiť vonku
vo verejnom priestore a online so zahraničnými hosťami. Už teraz tvoríme
záložný plán.“
1 (str. 18) Juraj Sedlák a Kata Sedlák vo
svojej Flatgallery.
2 Dorota Nvotová hovorí, že ju baví stále
vymýšľať nové cestičky.
3 Jana Mikuš Hanzelová v kultúrnom centre
Diera do sveta.
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z autoriek projektu. A tak sa tvorcovia napokon rozhodli, že zo všetkých
dostupných príbehov vyberú štrnásť.
„Je to taký optimálny počet. Ak napríklad idete na dvojtýždňovú dovolenku, každý večer si môžete prečítať
jeden príbeh a otvoriť otázky na hlbší rozhovor s dieťaťom,“ dodáva jej
priateľka Mária Sztarovics.

Splnený sen
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však začal už oveľa skôr. „Na jeseň
v roku 2018 sme s Máriou sedeli na
záhrade v Semiloch po tom, čo sme
dopozerali seriál OA na Netflixe.
Hlavnú úlohu v ňom hrá Brit Marling, ktorá pôvodne chcela byť herečkou, no začala písať scenáre, pretože počas štúdia herectva zistila, že
scenáre filmov väčšinou nezahŕňajú
silné ženské postavy. S Máriou sme
sa rozprávali o tom, že ak nám niečo
chýba, mali by sme urobiť niečo preto, aby to vzniklo,“ spomína si Lucia
Pašková. Obe majú deti a Máriu nadchla predstava, aby sa inšpirovali
skvelými ľuďmi na Slovensku, ktorí
menia svet okolo seba k lepšiemu, a
stali sa v budúcnosti tým, kým chcú.

O tom, ktoré príbehy sa napokon
dostanú do finálneho výberu knihy,
rozhodovali mnohí. Medzi nimi aj
Sandra Pazman Tordová, šéfredaktorka pouličného časopisu NOTA
BENE, ktorá sama prišla s nápadom
na vydanie prvej knihy. „Ihneď sme
sa pre ňu nadchli, aj keď času na jej
O čom treba hovoriť
vydanie bolo málo. Uvedomovali
sme si, čo to všetko prináša. Vždy
Hoci žijú stovky kilometrov od
sme však mali sen, že príbehy vyjdú seba a nestretávajú sa tak často, sú
aj knižne. Príležitosť vydať knihu
si veľmi blízke. Prešlo len pár mea spojiť ju s pomocou pre ľudí bez
siacov a priateľky aj so svojimi dcédomova, ktorí môžu profitovať z jej
rami už rozvíjali spoločný projekt.
predaja, nám robí veľkú radosť,“ ho- „S našimi deťmi sme brainstormovali
voria autorky projektu. Príbehy sú a tak vznikol názov Svetlo pod pe- NOTA BENE
podľa nich nádherné a inšpiratívne, rinou,“ hovorí Lucia. Čoskoro dali
12 2020
aj preto ich odporúčajú do každej dokopy tím ľudí, samostatný web
Proti
prúdu
rodiny. Kniha je výborný darček a zoznam autorov a ilustrátorov, ale
pre každé dieťa i dospelého, ktorý aj osobností na vyrozprávanie ich
chce dieťaťu venovať svoj čas a po- vlastného príbehu.
zornosť.
„Veľa príbehov vníma verejnosť
V knihe sú príbehy s ilustráciami pozitívne. Niektoré sú však kono životoch rovnakého počtu mužov troverzné. Napríklad príbeh našej
a žien. Sú starší i mladší, žijúci aj už prezidentky alebo drum'n'bassovej
nežijúci. Zastupujú témy ako šport, dídžejky Matie, ktorá prijala svoju
srdce, aktivizmus, racio, umenie, li- inakosť. Každý príbeh však otvára
teratúra či vzdelanie. Každý z nich
témy, ktoré je potrebné počuť, aby
má svojho vlastného autora, pričom sme boli voči sebe vnímavejší a posa na ilustráciách podieľali rôzni vý- chopili, že aj keď nie sme rovnakí,
tvarníci a grafici. Vizuálnu podobu prežívame veľa vecí v živote podobknihy pripravovala Zuzana Liptáko- ne a máme spoločného viac, ako si
vá a obálku knihy zasa zabezpečilo myslíme,“ hovoria Lucia Pašková
Milk Studio.
a Mária Sztarovics. Sú vďačné, že
si tieto príbehy odteraz budú môcť
Tvorivé priateľky
rodičia čítať s deťmi aj pod skutočnou perinou.
„Hrdinami nášho projektu Svetlo
Ku knihe navyše vznikla aj omapod perinou sú ľudia, ktorých obdivujeme a máme ich radi. Ale aj tí, ľovanka, ktorá sa dá dokúpiť s časoktorí ich píšu a ilustrujú a pomá- pisom. Obsahuje ilustrácie k príbehajú nám tvoriť samotný projekt,“ hom. Deti si ich môžu samé dotvoriť.
konštatujú jeho autorky. Zároveň „Je nádherné sa rozprávať s deťmi a
veria, že to nie je posledné vydanie vidieť, ako pracujú so svojou fantáa že všetky príbehy sa raz napokon ziou. Už dnes vieme, že omaľovanocitnú v knihe.
ka pomôže predajcom, aby si našli
medzi svojimi zákazníkmi malých
Samotný srdcový projekt Lucie
kamarátov,“ dodávajú autorky proPaškovej a Márie Sztarovicsovej sa
jektu Svetlo pod perinou.
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Kniha pod perinu
Ukážte deťom, že si môžu vybrať, čím chcú byť. Aj k tomu nabáda
dospelých online projekt Svetlo pod perinou, ktorý je plný skutočných
príbehov inšpiratívnych ľudí. Štrnásť z nich sa stalo súčasťou najnovšej knižky,
ktorú si môžete kúpiť aj ako darček k Vianociam spolu s novým číslom NOTA BENE.

srdcia iných. Rómka Janette Motlová už ako dievčatko zažila výsmech
za to, že má tmavú farbu pleti. Heňa
Farkašová síce nevidí ako väčšina
z nás, ale ani zrakový hendikep jej
nebránil v tom, aby sa stala paralympijskou športovkyňou. Michal
Handzuš zasa vždy sníval o čarovnej
hokejke. Príbeh Zuzany Čaputovej
vznikol ešte predtým, než sa stala
prvou slovenskou prezidentkou.
Tých príbehov je v peknej knihe
oveľa viac.

Spomínate si ešte, ako sa vás
dospelí od útleho veku pýtali, čím
chcete byť? Každé dieťa má sny
o svojom budúcom povolaní, ktoré sa
z času na čas menia. Knižka Svetlo
pod perinou sa snaží vďaka pekným
príbehom ľudí, ktorí menia svet okolo

„Pôvodne sme uvažovali vydať
všetkých 57 príbehov, ktoré sme
uverejnili na našom webe Svetlo
pod perinou. Bola by to však veľmi
hrubá kniha s mnohými stranami a
pre predajcov by bola náročná na nosenie,“ hovorí Lucia Pašková, jedna

Petra Nagyová

Jana Čavojská

seba k lepšiemu, deti motivovať a spolu s ich rodičmi sa nad nimi zamyslieť.

Príbehy, ktoré inšpirujú
Skutočné príbehy ľudí môžu byť
napísané tak, aby zaujali a inšpiro-

vali detskú dušu. Michaela Musilová
je mladá žena, ktorá sa zúčastnila simulovanej misie na Mars a vždy snívala o tom, ako raz poletí do vesmíru. Viliam Dobiáš je zasa záchranár
so srdcom, ktorý zachránil nejeden
ľudský život a dokáže rozpumpovať

aby to nebola nuda. Kniha Babička mi
však pripadala ako krásny historický
portrét storočia a života tej doby.“
Pri práci premýšľala, že pre mnohých predajcov časopisu boli knižky
útočiskom, kam sa utiekali pred svetom. „Akoby v knihách našli bezpečie,
pochopenie a inšpiráciu, ktoré im
v živote chýbalo.“
So Sashinými dielami sa stretávate
na obálkach časopisu NOTA BENE. Je
autorkou aj minuloročného kalendára Pouličný sprievodca svetom, ktorý
sa rekordne rýchlo vypredal. Sasha
sa drží zásady – čo kalendár, to iná
technika. Tentokrát použila originálnu
techniku – šablóny, špongiu a farby
na pečiatky s následnou digitálnou
postprodukciou. „Vďaka kalendáru
som túto techniku skúsila prvýkrát a
odvtedy s ňou stále pracujem. Dá sa povedať, že sa mi otvorila nová výtvarná
kapitola mojej ilustrátorskej kariéry.“
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Darujme si dobré časy

Keď sa stretne

NOTA BENE

Vinnetou, Tarzan a Babička
Sandra Pazman Tordová

Aj tento rok sme pre vás v NOTA
BENE pripravili nástenný kalendár
na rok 2021 s čarokrásnymi ilustráciami, ktorých autorkou je výtvarníčka Sasha Chagina. Témou sú
Kultové knihy z detstva. Na malý
výlet do sveta knižných hrdinov
z detstva vás vezme niekoľko predajcov NOTA BENE, ale aj pracovníkov
nášho združenia Proti prúdu, ktoré
časopis vydáva.

Červený brat
Hrdinský Vinnetou si získal srdcia
miliónov ľudí a uchvátil aj bratislavského predajcu Ivana. „Bránil svojich
a zároveň rešpektoval aj ostatných.
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Archív S. Ch. Kresby: Sasha Chagina

Nechajte sa uniesť do sveta detských hrdinov v novom kalendári NOTA
BENE. Svoje knižné idoly v ňom predstavia predajcovia,
ale aj pracovníci časopisu. Kúpou kalendára pod stromček
potešíte blízkych a pomôžete svojmu predajcovi.
Pre nás, Rómov, bol hrdinom,“ hovorí.
Sfilmovaný príbeh o múdrom a spravodlivom náčelníkovi Apačov, ktorý
túžil priniesť mier medzi indiánov a
biele tváre, s Ivanom zakaždým sledovala celá rodina. Keď Vinnetou umrel,
plakali. Aj Ivan vo svojom reálnom
živote čelí neľahkej výzve. Po vážnej
dopravnej nehode, ktorú spôsobil nezodpovedný vodič, zostal pripútaný
na vozík. Nešťastná udalosť ukončila
jeho kariéru hudobníka. Teraz však
ponúka lekcie hry na klarinete.
Predajkyňa Alena z Bratislavy
v detstve rada čítala knižku Babička
od Boženy Němcovej. Postavu Babičky
si obľúbila pre jej múdrosť a pokojnú

vyrovnanosť. Ako malá si doma veľa
pokoja nezažila. Knižná Babička jej
pomáhala vyrovnávať sa s krikom a
hádkami a vnášala jej do života pocit
bezpečia. Alena je v súčasnosti sama
láskyplnou babičkou krásneho vnuka.
Fredy, ktorý tiež predáva v Bratislave, ako dieťa miloval kultovú knihu
Chlapci z Pavlovskej ulice. Rád sa ponáral do knižného príbehu z Budapešti z konca 19. storočia, v ktorom
bojujú dve partie chlapcov o voľný
pľac na hranie futbalu. Fredy v súčasnosti bojuje so štúdijnými osnovami.
Pracuje na tom, aby sa stal súdnym
prekladateľom. Počas prvej vlny koronakrízy prekladal knihu a šil rúška
pre kolegov – predajcov časopisu.

Keby si Sasha mala vybrať na
12 2020
opustený ostrov len jedinú knihu,
Proti
prúdu
bol by to Pán prsteňov od Tolkiena.
„Je to poriadne hrubá knižka – keď ju
dočítaš, zabudneš, čo bolo na začiatku a môžeš začať odznova. Ale hlavne
je veľmi múdra a je v nej veľa nádeje
a sily pre ťažké časy. Bola napísaná
počas druhej svetovej vojny a je to
cítiť.“ Najradšej má pasáž, v ktorej
Frodo hovorí Gandalfovi, že radšej by
sa narodil do iných časov, na čo mu
Gandalf odpovedá, že si nemôžeme
ku, s ktorou sa ako dieťa zúčastnila vybrať časy ani situácie, ale iba to,
recitačnej súťaže.
ako s nimi naložíme.

Košice v kalendári reprezentuje
predajkyňa Vierka. Hoci ako malé
dievča milovala rozprávku Soľ nad
zlato, kto ju pozná, vie, že najviac
obľubuje sladké maškrty. Z detstva
jej ostal užitočný zvyk relaxovať pri
antistresových omaľovánkach. Piešťanský predajca Pavel ako dieťa na
svojom knižnom idole, ktorým bol
Tarzan z rodu opíc, najviac obdivoval jeho mužnú silu. Tak ako mnohí
filmoví predstavitelia Tarzana, aj
Pavel sa v mladosti aktívne venoval
kulturistike. Knihy nielen čítal, ale
jednu aj sám napísal. Dnes športuje
už len rekreačne.
Maja v kalendári predstaví kultovú knihu Záhrada od Jiřího Trnku,
ktorá bola jej prvou knižkou. Predajkyňa Zuzana sa zas podelí o rozpráv-

Udalosť roka

Darujme si dobré časy. Kúpou
NOTA BENE kalendára potešíte pria„Práca na kalendári bola pre mňa teľov krásnym darčekom pod stromudalosťou roka,“ hovorí autorka ilustrá- ček a predajcovi doprajete krajšie
cií Sasha Chagina. „V lete sme vymysleli a pokojnejšie Vianoce. A Pipi Dlhá
koncept a vytvorili ilustrácie, na jeseň Pančucha, 20 000 míľ pod morom,
sa kalendár vytlačil a teraz s ním ukon- Ostrov pokladov a ďalšie knihy vás
čujeme rok a dávame ho ako darček na budú sprevádzať po celý rok a vnášať
Vianoce. Zároveň však bude slúžiť celý čaro a pohodu do vašich domovov.
nasledujúci rok. To ma fascinuje.“
Za spoluprácu ďakujeme kníhkuSasha sa na prácu na kalendári pectvu ARTFORUM, ktoré dvanástim
poctivo pripravovala a počúvala au- predajcom časopisu z NOTA BENE
dioknihy. Mnohé z kníh už poznala, kalendára venuje ich obľúbenú knihu
s niektorými sa len zoznamovala. Asi z detstva.
najviac jej k srdcu prirástla Babička od
Boženy Němcovej. „Je to taká česká kla- Sasha Chagina nakreslila NOTA BENE
sika, a pri klasike sa vždy trochu bojím, kalendár 2021.

Láska v čase korony
Lucie Römer

Lukáš Bída

Česká dokumentaristka Tereza Hronová skúsila prekonať osobnú krízu
knihou o vzťahoch počas pandémie.
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Česko sa nachádza hlboko
v druhej vlne koronavírusovej epidémie, platí nočný zákaz vychádzania a stretávanie ľudí je obmedzené.
Ako vyzerá vaša dnešná nedeľa?
Vzhľadom na to, že prvú vlnu som
strávila sama v byte a mám pocit,
že druhý raz by som niečo podobné
nezvládla, dohodli sme sa s kamarátkami a odišli sme spolu do dediny
za Prahou. Sme kúsok od lesa a vždy,
keď na nás príde kríza, ideme von. Aj
dnes sme boli na dlhej prechádzke.
Niekedy, keď jedna z nás troch ráno
vstane a vyzerá, že sa chce zabiť, ostatné sa jej opýtajú: Je ti niečo konkrétne alebo iba pandémia?
V čom vám prišlo lepšie vyraziť
preč z hlavného mesta?
Hlavne v tom, že som tu s kamarátkami. Verím, že čím prísnejšie obmedzíme kontakty, tým kratšiu dobu
celý ten „průšvih“ potrvá, takže sa
snažím s nikým veľmi nestretávať. Ale
všeobecne som veľmi sociálny človek
a mám pocit, že mi niekto ukradol
môj normálny život, v ktorom som
bola zvyknutá stretávať sa s ľuďmi,
chodiť von do divadla a na koncerty
a stretávať sa s kamarátmi. Stále mám
trochu problém byť sama so sebou. Tu
sme tri a dá sa ísť do tej prírody.
Na jar vám pomohla prekonať
izoláciu práca na vašej knihe Láska
v čase korony a rozhlasový dokument s rovnakým námetom. Ako
ten nápad vznikol?
Celé to začalo tým, že som mala
za sebou šialený rozchod po trinástich rokoch, z ktorého som bola ešte
zrútená. Mala som pocit, že vzťahy
sú tou najdôležitejšou vecou na svete
a potrebovala som sa o tom rozprávať.
Zrazu som zistila, že to okolo mňa
rieši veľmi veľa ľudí, že s koronou
sa partnerské vzťahy stali stredobodom všetkých tém. A tak mi napadlo
spracovať tému vzťahov počas koronavírusovej pandémie. Na mojich
profiloch na sociálnych sieťach som
začala hľadať ľudí, ktorí by do toho
išli, a prihlásilo sa mi ich asi tridsať.
So všetkými som si písala, povedali
mi svoje príbehy a postupne sa z toho
vykryštalizovalo jedenásť ľudí, ktorí boli ochotní so mnou svoj príbeh
zdieľať. Keďže bol lockdown a nemohla som sa s nimi stretnúť, mala
som jedinú možnosť: komunikovať
s nimi elektronicky.

Zvolili ste si formu audiodenníkov, ktoré vám respondenti posielali mailom, cez WhatsApp alebo
Messenger. Prečo ste s nimi radšej
neviedli rozhovory?
Podľa mňa umožnili audiodenníky intímnejšiu spoveď. Tým, že
tí ľudia sedeli niekde u seba doma
a nahlas hovorili, čo sa im preháňalo
hlavou, hovorili často veci, ktoré by
asi nevyslovili, keby som tam sedela
s nimi s mikrofónom. Ja som potom
počúvala ich nahrávky a často som
mala pocit, že to hovoria skôr sami
sebe než mne.
Chránila ste ich nejako, aby pri
tej impulzívnosti neprezradili niečo,
čo by ich spätne mrzelo?
Najprv som sa pýtala sama seba,
či by mne osobne prekážalo zverejniť
niečo také o sebe. Druhé kritérium
bolo, že som už v priebehu projektu zverejňovala časti ich výpovedí
na mojich profiloch na sociálnych
sieťach a testovala som, ako respondenti zareagujú, keď to uvidia naživo
aj s reakciami ostatných. Dopadlo to NOTA BENE
tak, že s tým nemal ani jeden z nich
12 2020
problém. Naopak. Mala som pocit, že
Rozhovor
boli radi, že mali možnosť tie veci
povedať a že ich niekto zaznamenal.
Že teraz sú niekde uložené svedectvá o tom, ako sa počas izolácie jednotlivé dni zlievajú, podobajú jeden
na druhý a človek často nevie, čo sa
presne kedy stalo. Toto mi opisovali
úplne všetci respondenti. Mám pocit,
že je to dobrý dokumentačný materiál aj pre nich samotných. Možno sa
k nemu po pár rokoch vrátia a pripomenú si, aké to bolo.
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Podľa akého kľúča ste spomedzi
respondentov vybrali tú finálnu zostavu, ktorá sa objavila v rozhlasovom dokumente a v knihe?
Snažila som sa, aby boli tie príbehy pestré, aby to neboli napríklad len ľudia, ktorí majú vzťah na
diaľku. Takže čitatelia a poslucháči
môžu sledovať príbehy ľudí, ktorí
sú single, ktorí sa nedávno rozišli a
napríklad aj rodinu s malým dieťaťom, ktorá sa náhle ocitla na home
office a z ich bytu sa stala jedáleň,
kancelária, škôlka a kino. Potom
tam vystupujú ľudia so vzťahom na
diaľku. Alebo napríklad chlapec, ktorý bol pred lockdownom na jednom
rande a potom celú dobu riešil, ako
to s ním a s tou slečnou teda bude.

Alebo pár, ktorý sa dal dokopy tesne
pred koronou. Ešte si ani nepovedali,
že spolu chodia, a už sa rozhodli,
že karanténu strávia spolu a začali
spolu rovno bývať. Preskočili všetky
normálne fázy vzťahu a rovno riešili,
kto operie, kto bude variť a kto pôjde
von so psom.
Kde ste sa formátom audiodenníka inšpirovali?
Nemyslím si, že som ten formát
vymyslela. Určite ho skúšal už niekto skôr, ale pre mňa to bola vlastne
jediná cesta, ako to celé urobiť. Porušovať vládne opatrenia a stretávať
sa s respondentmi som nechcela, navyše mnohí boli v zahraničí.
Naša interakcia bola priebežná, všeličo som sa ich
potrebovala ešte dopýtať.
Pre rozhlasový dokument
som potrebovala, aby nahrali aj rôzne zvuky, napríklad keď varili večeru alebo
išli behať.
NOTA BENE
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Bolo niečo, čo všetkým vašim respondentom
v tom šialenom období
pomáhalo jarnú izoláciu
zvládnuť?
Hovoriť o tom. Často
neboli veľmi v kontakte
s inými ľuďmi, občas si
len krátko volali s rodinou.
Myslím, že mnohým z nich
pomáhalo povedať, že im
je fakt hrozne, majú strach.
Priznať si, že sa napríklad
boja ísť von. V podstate aj
ten dokument mal byť do
istej miery autoterapeutický. A všetci si pochvaľovali,
keď sa im podarilo nejako
sa zabaviť. Chodiť von, variť, nájsť
si nejakú činnosť a dodržiavať istý
režim. S tým režimom som niekedy
mala aj ja celkom veľký problém, ale
snažila som sa oň.
Využívali niektorí z vašich respondentov počas lockdownu aj terapiu?
Nechcem hovoriť za nich, ale aj
ja som mala cez lockdown niekoľko
online terapií s mojou terapeutkou
a určite mi to pomohlo. Ak sa niekto
cíti naozaj zle a má pocit, že strach
alebo úzkosť prestáva zvládať, je
úplne prirodzené vyhľadať pomoc.
Vrelo to odporúčam. V Česku sa te-

raz, počas druhej vlny, snažia rôzne
organizácie propagovať, aby sa ľudia
nebáli požiadať o pomoc. Dobrý je
napríklad projekt Nevypusť dušu.
Vo vašom rozhlasovom dokumente vystupujú len respondenti,
v knihe je aj váš vlastný príbeh.
Určite jej dodáva na sile. Ale fungovala by aj bez neho. Prečo ste išli
s kožou na trh?
Chcela som, aby sa kniha odlišovala od rozhlasového dokumentu.
A mala som potrebu sa z toho rozchodu a lockdownu vypísať. Naozaj
mi to pomáhalo. To bola aj jedna
z motivácií, prečo som sa do pro-

super. Začali sme skoro až hystericky vandrovať. Vytvorili sme skupinu
desiatich, pätnástich ľudí, ktorí by
za normálnych okolností cestovali
po svete, ale keďže sa to nemohlo
a všetko bolo zložitejšie, brali sme
skoro každý víkend batohy a spacáky
a išli sme niekam do prírody. Cez leto
sme prešli skoro všetky české hory.
To by som asi nerobila, keby nebola
pandémia. Pravdepodobne by som
odišla na nejakú exotickú dovolenku,
chodila v horách niekde úplne inde
a hovorila si – tak ako som si to zvykla pred pandémiou hovorievať – že na
Česko budem mať čas, keď budem na
dôchodku.
Vo svojej knihe píšete:
„Keď vláda vyhlásila núdzový stav a povinnú izoláciu,
úplne som sa vydesila. Predstavila som si, ako som niekoľko mesiacov zatvorená
sama v byte. A musela som
niečo robiť.“ Čo robíte teraz,
počas druhej vlny izolácie?
Zatiaľ to netrvá až tak
veľmi dlho. Takže nemám
pocit, že by som musela zrealizovať podobný nápad, ako
bola kniha alebo dokument.
Ale mám potrebu niečo nové
skúšať a robiť, pretože mám
pocit, že keď netvorím niečo
kreatívne, prepadám úzkostiam. Zdá sa mi lepšie venovať tú energiu niečomu, čo je
aspoň trochu užitočné.

jektu vôbec pustila. Keby som bola
úplne spokojná, asi by Láska v čase
korony nikdy nevznikla. Zároveň
mi prišlo fér, že keď už zverejňujem
vnútorné pocity ostatných, tak to
urobím aj so svojimi.
Priniesla vám jarná izolácia
okrem úspešnej knihy ešte niečo
dobré?
Pamätám si, ako som sa ohromne tešila na Veľkú noc, čo bol úplne
prvý víkend, keď sa už mohlo ísť von.
Veľmi mi chýbala príroda. To zbaliť
sa a odísť niekam von. 1. mája sme
boli s kamarátmi na prvom vandri na
Kokorínsku. Čítali sme Mácha a bolo

Čo napríklad skúšate?
Veľa si s kamarátkami
varíme, chodíme zbierať do
lesa huby a učíme sa spoznávať nové druhy, cvičíme jogu
a púšťame šarkany. Premýšľam nad
ďalšími rozhlasovými dokumentmi
aj nad tým, že by som vymyslela svoju značku oblečenia.
Pracujete v humanitárnej organizácii Člověk v tísni. Študovali
ste však mediálne štúdiá a dlhodobo robíte rozhlasové dokumenty.
Prečo ste nezostali pri finančne
lukratívnejšej práci v televízii?
V Člověku v tísni som od roku
2011 a tá práca ma stále veľmi baví.
Vyhovuje mi robiť veci, ktoré nie sú
motivované finančne, ale inými hodnotami. Vidím, že má dopad na osudy
konkrétnych ľudí, ktorým organizá-
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cia pomáha. Je fajn pocit používať to,
čo viem, na užitočné ciele. Tá organizácia mi je blízka aj hodnotami. Mám
tam veľa kamarátov. Aj teraz druhý
lockdown trávim s dvomi najbližšími
kamarátkami – kolegyňami. Fungujeme spolu výborne, čo rozhodne nie
je automatické.
Čo presne v Člověku v tísni robíte?
Tvorím obsah pre sociálne siete,
webstránky a do médií. Keď kolegovia v teréne niečo nafotia a natočia,
dostane sa to ku mne a ja z toho
urobím niečo, čo môžem byť zaujímavé pre české alebo medzinárodné publikum. Pracujem aj ako komunikačná poradkyňa pre kolegov
v niektorých východoeurópskych
krajinách. A podieľam sa na rôznych kampaniach, napríklad teraz
budem pracovať na kampani o dopade klimatickej zmeny na rozvojové krajiny. Kým to pred koronou
bolo možné, cestovala som aj na
misie a fotila som tam a nakrúcala
aktivity našej organizácie. Videá
sme potom ukazovali ľuďom, ktorí
nám prispievajú, ale aj veľkým donorom, ktorí chcú vidieť, čo s ich
peniazmi robíme.

Čo je podľa vás dnes najdôležitejšie pre fungujúce PR humanitárnej organizácie?
Byť pravdivý. Dobre fungujú aj príbehy konkrétnych ľudí. Každý sa logicky pýta: A čo teda s tými peniazmi
robíte? Podľa mňa je vždy najjednoduchšie ukázať to na príklade nejakej
konkrétnej ženy, povedzme niekde
v Zambii, ktorá dostala školenie na
pestovanie zeleniny. Prídem za ňou
s foťákom a ona mi ukazuje baklažány, ktoré vypestovala. A potom sa dostaneme napríklad k tomu, že vďaka
tomu, že pestuje zeleninu, nie sú jej
deti podvyživené. To podľa mňa funguje lepšie než tvrdé čísla a štatistiky.
Prácu pre Člověka v tísni kombinujete s tvorbou dokumentov na
veľmi pestré témy od hatespeech
na internete cez rozprávanie o vašom otcovi po posledný dokument
o láske. Ako tie témy vznikajú?
Vždy ide o veci, ktoré sa ma nejako osobne dotýkajú, o ktorých
aktuálne premýšľam, ktoré súvisia
s mojím emocionálnym stavom. Film
o mojom otcovi je zameraný na to, že
je entomológ. Po veľmi dlhom čase
sme spolu kvôli nakrúcaniu vyrazili

Tereza Hronová (35)

Dokumentaristka, mediálna koordinátorka v Rozvojovej a humanitárnej
sekcii organizácie Člověk v tísni. Nakrúca audiodokumenty pre Český rozhlas a televízne reportáže pre reláciu
Objektív Českej televízie. Vyštudovala
mediálne štúdiá a sociálnu prácu. Práve vydala knihu Láska v čase korony,
v ktorej zachytila vzťahy niekoľkých
ľudí a párov v období koronavírusovej
izolácie.
na výlet zbierať chrobáky. Bolo to pre
mňa dôležité. Dokument Nenávisť
nie je názor spočíval v tom, že som
sa stretávala so svojimi hejtermi na
sociálnych sieťach. Tiež sa ma to teda
týkalo. V rozhlasovom dokumente
Cesty za šťastím som sa ľudí vo svete
pýtala, čo ich robí šťastnými. A to je
téma, ktorú tiež riešim.
Aký námet nosíte v hlave teraz?
Mala som v pláne dokument
s pracovným názvom Povedz, kde
sú tie ženy. Chcela som chodiť do
rýdzo mužských prostredí a hovoriť
s mužmi o tom, prečo tam podľa nich
nepracujú žiadne ženy. To však musí
počkať, kým skončí lockdown.

Rozhovor
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Deväť životov
Jana Čavojská

Aténske mačky bez domova majú svojich
kamarátov. Dobrovoľníci každý deň nakŕmia
štyristopäťdesiat týchto prítulných stvorení.
Mnohé z nich poznajú po mene. A dúfajú, že sa pre
ne nájdu adoptívni majitelia.
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Hovorí sa, že mačky Grékov chránia pred zemetrasením. Presnejšie,
dokážu ich svojím správaním včas varovať, keď sa blíži katastrofa. Preto
ich je tam tak veľa. Aktivisti z organizácie Nine Lives, teda Deväť životov,
si myslia, že je to skôr pre ľahostajnosť úradov. Rozbehli kastračné aj
adopčné programy. A ich dobrovoľníci
vyrážajú denno-denne do ulíc Atén
v okolí Akropoly a Plaky, aby pouličné mačky nakŕmili. Len za minulý
rok kastrovali 1 700 mačiek a denne
dajú jesť asi 450. Keď treba, zaplatia
im aj veterinárnu starostlivosť. Počet aténskych mačiek chcú znižovať
prirodzeným, humánnym spôsobom
– kastráciou tých, ktoré už na ulici sú,
aby ich pribúdalo menej.

Prosba o lásku
O šiestej podvečer prichádza
pred Múzeum Akropoly Zoey. Drobná Číňanka zo Singapuru ťahá so
sebou veľké ťažké tašky plné granúl,
mačacích konzerv a fľašiek s vodou.
Zoey je skutočná milovníčka mačiek telom aj dušou. Doma má dve,
Miaumiau a Blackie, a veľmi ich
rozmaznáva. Obe si zobrala z ulice,
jednu ešte v Singapure, druhú tu,
v Aténach. Berie ich na prechádzky
aj na pláž – ale len v špeciálnom
mačacom vozíku objednanom
z Nemecka. Vraj to zbožňujú. „Mačky sú veľmi návykové. Máš jednu
a niečo ťa začne nútiť zaobstarať si
ešte druhú. A potom ďalšiu. Postupne zistíš, že v každom rohu tvojho
domu alebo bytu je priestor pre jednu mačku.“ Okrem mačiek má ešte
aj sučku Baby.
Zoey sa do Grécka prisťahovala
za manželom. Popri práci v jeho fir-

me si párkrát do týždňa nájde čas na
kŕmenie mačiek. „Najprv som im len
chcela dať najesť, aby netrpeli hladom.
Postupne som zistila, že každá mačka
má inú povahu a iné potreby. Niektoré
sú silné povahy, iné potrebujú viac
podpory. Zakaždým, keď ma vidia, veľmi živo ma vítajú,“ smeje sa.
Onedlho sa presvedčím, že je to
naozaj tak. Mačky sa okolo Zoey zbiehajú, obtierajú sa jej o nohy, pradú
a prosia o láskavý dotyk. Užívajú si
stretnutie a na kuse cesty ju odprevadia. Až tam, kde končí ich teritórium a začína teritórium inej mačacej
skupiny.

Premenovaný Skeleton
„Pri mačkách sa vždy usmievam,“
pokračuje Zoey, ako prechádzame ďalšími miestami, kde treba kŕmiť tie
prítulné chlpaté zvieratká. „Lebo je
nemožné byť s mačkami a neusmievať sa.“ Mnohé z mačiek na ulici už
majú svoje meno. Stretávame Pantera,
Mahulu, Batmana. Zoey ich už pozná
a dokáže bez problémov rozoznať. Vie,
kto sa rád pomazná a kto ju uhryzne
do ponožky, ak mu nedá pochúťku.
Nebojí sa ich dotýkať. „Poskytujeme
im aj veterinárnu starostlivosť. Dobrovoľník, ktorý ich kŕmi, zároveň sleduje, či sú v poriadku. Ak vidí nejaký
zdravotný problém, vezmeme mačku
k veterinárovi. Takže som si istá, že
sú zdravé.“
Zoey si svoje mačky vycvičila na
mená. Miaumiau sa pôvodne volala
Twinkie, ale na toto meno nereagovala. Pri Miaumiau však vždy otočila
hlavu a pribehla k majiteľke. Blackie
je hluchá. Tak ju Zoey naučila poslúchať na znakové signály.
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Pod Akropolou postupne kŕmime
so Zoey asi osemdesiat mačiek. Bývalo
ich viac, aj vyše sto. Niektoré šli na
adopciu, dokonca do Spojeného kráľovstva, odtiaľ je spoluzakladateľka
Deviatich životov. A ďalšie zomreli.
Na ulici nedokážu obvykle prežiť viac
ako rok. Samozrejme, okrem starých
harcovníkov a bitkárov. Takým bitkárom je Max s natrhnutým ňufákom.
Stretla som ho v Plake s iným dobrovoľníkom, Thomasom. Vraj ho nikto
nemá rád. A starý harcovník je Skeleton. Žije v parku neďaleko úzkych
strmých uličiek Plaky. Je vychudnutý
na kosť, zrejme je to však viac vekom
ako životom na ulici. Zoey mi dovolila
vymyslieť mu nové meno. Lebo Skeleton nie je zlaté a očividne sa jeho
nositeľovi nepáči – nikdy naň vraj
nereagoval. Navrhla so Viggo. Zoey
ho hneď vyskúšala. „Aha, okamžite
sa otočil a ide ku mne,“ smiala sa.
„S novým menom sa hneď stotožnil.“
Pri reštaurácii, ktorej majitelia
a personál má mačky rád a nikdy ich
neodháňa, sa v partii mačiek objavilo
nové mačiatko. Zoey sa snaží získať si
jeho dôveru. Pomaličky sype mačacie
granule čoraz bližšie k nemu, aby ho
prilákala. Mačiatko sa postupne osmelí. Podobne v parku dekoruje schody.
„Chcem, aby to jedlo pekne vyzeralo,“
opäť sa usmieva. Pokračuje, že je za-

ujímavé, že v rámci Deviatich životov
dobrovoľníčia väčšinou ľudia, ktorí
do Atén prišli zo zahraničia. „Nemôžem povedať, že by sa Gréci správali
k mačkám zle. Neubližujú im. Ale ani
ich veľmi nekŕmia. Aspoň tu v Aténach nie.“

Výnimka z lockdownu

konečne nebol nátresk. Napriek tomu,
že turistov bolo málo, pristavilo sa pri
Thomasovi dosť ľudí. Vypytovali sa,
čo to robí, fotili si ho a fotili aj seba
s mačkami. Kŕmenie pouličných zvierat im prišlo neskutočne milé.
Adopcia mačky sa niekedy nevydarí. Zoey rozpráva o sivej mačke, ktorá jediná prežila útok psov na svoju
skupinu. „Po tom zážitku sme jej veľmi chceli nájsť nový domov. Aj sa to
podarilo. Ale nevedela si tam zvyknúť. Nahlas mňaukala, škriabala po
stenách. Nedalo sa nič robiť. Musela
sa vrátiť na ulicu,“ porozprávala mi
ešte Zoey.

Thomas je tiež cudzinec. Do Atén
prišiel pôvodne na pár týždňov z francúzskeho Nice ako dobrovoľník. Pracuje v hosteli pre utečencov, učí tam
angličtinu. A kŕmi mačky. Nakoniec
zostal v Grécku pol roka a domov sa
zatiaľ nechystá. „Dobrovoľníčenie
pre Deväť životov bolo obrovskou
výhodou počas jarného lockdownu,“
Keď pouličná mačka zomrie, ľuozrejmil mi. „Dostal som špeciálnu ďom z Deviatich životov to nedá. Uropriepustku, dovolenie vychádzať bia je hrobček. Hoci je to nelegálne.
z domu každé ráno na dve hodiny kvô- Mŕtve telíčko by vraj mali vyhodiť do
li kŕmeniu pouličných mačiek. Ľudia kontajnera.
boli zatvorení doma. Ja som sa mohol
prechádzať ulicami. Celé mesto som 1 (str. 24-25) Aténske mačky sú plaché, za
mal pre seba.“ Thomas sa do mačiek jedlom však prídu.
zamiloval postupne. Cení si ich cha- 2 (str. 24-25) Každá mačka má unikátny charakrakter. To, že nevisia na človeku. Že ter a osobnosť.
sú nezávislé. A bojovníci.
3 (str. 24-25) Dobrovoľníčka Zoey a muž a
Čo sa týka turistov, Atény toto leto
nepraskali vo švíkoch. Hoci sa Grécko
cestovnému ruchu ako jedna z mála
krajín otvorilo, ľudia cestovali oveľa
menej než po iné roky. V pamiatkach

mačka, ktorí nemajú domov.
4 Thomas prišiel pomáhať utečencom. Našiel si
však aj mačky.
5 Pozdrav?
6 Dobrovoľníci z organizácie Deväť životov
nakŕmia každý deň 450 mačiek.

Pruská odysea
Elena Akácsová
Boli by sme omnoho duševne a duchovne chudobnejší, keby sa z času na čas nenašli ľudia, ktorí stav
tohto sveta opisujú deň po dni, trpezlivo, dôsledne,
zblízka aj z diaľky, pravdivo do svojich osobných
denníkov, a tie sa potom, našťastie, ocitajú v podobe
knižných vydaní medzi nami. Vrchovato to platí aj
o Východopruskom denníku. Jeho autor Hans Graf
von Lehndorff sa narodil v roku 1910, v čase druhej
svetovej vojny bol civilným lekárom vo vtedajšom
Königsbergu, dnešnom Kaliningrade. On ani jeho
rodina nestáli na strane nacistov, bratranec Heinrich
sa dokonca priamo zúčastnil na jednom z atentátov
na Hitlera.
Východopruský denník bol prvý raz publikovaný
ako dodatok k správe nemeckého Spolkového ministerstva pre vysídlené osoby, utečencov a obete
vojny v roku 1960. Onedlho vyšiel aj knižne a odvtedy
mnoho ráz a v rôznych jazykoch. Jeho slovenské vydanie (Artforum 2020, preložila Andrea Platznerová)
je skrášlené dobovými fotografiami a mapami, ktoré
prehlbujú čitateľský zážitok.
Hans Lehndorff začína svoje rozprávanie denníkovým zápisom z 13. januára 1945, končí májom
o dva roky neskôr. Sústreďuje sa na opis života civil-

Barbora Bohušová
ného obyvateľstva na danom území – najmä na jeho
ženskú časť; na brutálne praktiky víťaznej sovietskej
armády, zvlčilých mužov bez vnútorného kompasu;
na hrôzostrašné malé zmätky s fatálnymi pointami;
na neutíchajúcu snahu lekársky pomáhať či na silu
viery uprostred sveta navonok akoby zbaveného Božieho pôsobenia. Lehndorffov hlas v čomsi zastupuje
chór dvoch miliónov východných Prusov odsunutých
z domoviny do západných častí Nemecka, podrobne,
a do istej miery aj prekvapivo, nám nasvecuje dejiny
z pomerne neznámeho uhla. Z lekára s rozbehnutou
kariérou v slávnom a bohatom meste sa stáva figúrka
v rukách nových zemepánov, posúvajú ju po rozbitej
krajine sem a tam, občas využijú jej zručnosti, potom
ju zavrú do tmavej pivnice, dajú jej jesť a potom ju
dlho nechávajú hladovať až na pokraj síl... Ale treba
prežiť, treba pochovať mŕtvych, snažiť sa chrániť
ženy, neupadať na duchu, pomáhať, utekať správnym
smerom – tým západným...
V kratučkom predslove autor píše: „Kiežby nasledujúce strany prispeli k pochopeniu časti našej minulosti a poslúžili životu kladúcemu pred nás každý
deň nové výzvy.“ Kiežby.
Autorka je publicistka.
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centrum Stanica Záhreb. Nemá zatiaľ
žiadne vlastné sídlo, využíva napríklad priestory divadla Ticho a spol.,
knižnice na Záhrebskej či Pisztoryho
palác. Organizujú v ňom medzigeneračné kvízy, bookkluby a pohybové
aktivity. A práve toto všetko sa počas
pandémie a lockdownov presunulo do
online prostredia.

Tancovačka cez internet
Online organizujú dokonca tancovačky. „Robí ich DJ-ka Miša Trizuljaková, má 69 rokov a systém Tanca
5rytmov jej samej veľmi pomohol, keď
mala pred pár rokmi problémy s pohybom,“ vysvetľuje Dušan. „Ide vlastne o tanečnú meditáciu. Nevyžaduje
sa nijaký talent ani schopnosti, stačí
počúvať hudbu a vlastné telo.“ Každý
tancuje u seba doma a prostredníctvom internetu a kamery je prepojený
s ostatnými.

Zrejme spolu
Jana Čavojská

Archív OZ Zrejme

Zaklopať niekomu na dvere je tá najjednoduchšia a zároveň najťažšia vec –
to vie každý, kto má susedov. Ale skúste to urobiť. Odmena je väčšinou bohatá.
Základom zlepšenia medzigeneračných vzťahov je prejavenie záujmu.
Občianske združenie Zrejme vzniklo pred štyrmi rokmi ako pokračovanie
neformálnych stretnutí v stacionári
pre seniorov na Záhrebskej ulici v Bratislave. Počas zložitého obdobia pandémie a lockdownov sa stalo platformou
pre aspoň virtuálne stretávanie seniorov s priateľmi mladších ročníkov.

Káva a koláče
Celé to vzniklo vďaka Susedom na
dvore, iniciatíve, za ktorou stojí Dušan

Martinčok. Vo vnútrobloku, kde býval,
prepojil ľudí, ktorí sa dovtedy ledva
pozdravili. Keď si potom organizovali rôzne spoločné aktivity – koncerty,
knižné kluby, divadielka – registrovali
na malom dvorčeku v rámci svojho
vnútrobloku starších ľudí, ktorí tam
sedeli a popíjali čaj. „Jedného dňa
sme si povedali: Nie je to škoda, že nie
sme v kontakte? A urobili sme tú najbanálnejšiu vec – a zároveň najťažšiu
vec na svete: išli sme tam a zaklopali
sme na dvere,“ spomína Dušan. „Oni

tie dvere otvorili a už sa nás nezbavili.
A my ich,“ dodáva Dušan so smiechom.
Každý pondelok prichádzali do stacionára s koláčmi s jediným cieľom:
hodinku si s jeho klientmi poklebetiť,
vypiť kávu, smiať sa, spievať pesničky.
Pred štyrmi rokmi sa však bratislavské Staré mesto rozhodlo stacionár na Záhrebskej zrušiť. Po
dvadsiatich rokoch boli jeho klienti
a zamestnankyne na seba zvyknutí
a táto správa bola pre nich veľmi zlá.

„Snažili sme sa to zvrátiť, spísali sme
petíciu, demonštrovali pred radnicou,
išli do telky,“ pokračuje Dušan. „Ale
nezabralo to. Čo s celou tou energiou?
Tak sme založili občianske združenie.“
Názov Zrejme nie je náhodný. Sú
to vlastne dve odlišné slová. Zrejme
– je zrejmé, že potrebujeme v našej
spoločnosti budovať viac medzigeneračných vzťahov. A druhé Zrejme od
slova zrieť. Zrejme, buďme hrdí na
to, že zrejeme, a skúsme zrieť spolu,
možno nám to niečo prinesie.
Spolu s Táňou Sedlákovou a
priateľmi rozbehli v rámci Zrejme
niekoľko aktivít. Koncept medzigeneračného festivalu OLD´s COOL
prevzali od českej proseniorskej organizácie Elpida. V Pisztoryho paláci
v spolupráci s Elpidou usporiadali
už tri ročníky tohto podujatia. Ako
ideové pokračovanie stacionára na
Záhrebskej slúži nomádske kultúrne

Priatelia, hoci fyzicky v izolácii, zostávajú prepojení aj prostredníctvom
rozhovorov. „Pýtali sme sa našich
starších členov, ako to celé prežívajú. Vyšlo z toho, že im veľmi chýbal
ľudský kontakt, hlavne v prvej vlne,
keď sa o víruse vedelo menej a netušili
sme, aký kontakt je bezpečný a aký nie.
Teraz sú hranice oveľa viac posunuté.
Stretávanie je komfortnejšie. Väčšina
respondentov nám však povedala, že
v lockdowne nachádza aj pozitíva. Napríklad si púšťajú staré platne, ktoré
už dlho nepočuli, robia si poriadok
v zbierke známok, čítajú knihy, na
ktoré nemali predtým čas. Nepočul
som sťažovanie alebo umáranie sa,“
konštatuje Dušan. „Neboli to príbehy
bezmocných ľudí, ale ľudí, ktorí sú
v rámci možností, čo majú, akční.“
Naopak, seniorom sa nepáči, ako
s nimi zástupcovia štátu komunikujú.
Ako keby ľudia nad 65 rokov boli nesvojprávni. „Veď nový prezident USA
má 77 rokov. Povedzte mu, že nesmie
ísť o ôsmej do obchodu! My sme sa
naučili, že je veľmi dôležité pristupovať k ľuďom, ktorých voláme seniori
a seniorky, individuálne,“ vysvetľuje
Dušan. „Sú to rôznorodí ľudia. Niekto
počúva Led Zeppelin a začne si ťukať
prstom po hlave, keď mu pustíš Senzus. Spôsob komunikovania pravidiel,
ktoré ich majú chrániť, mnohí vnímali ako zásah do svojej dôstojnosti.
Ústav etnológie a sociálnej antropo-

lógie Slovenskej akadémie vied robil
výskum, ako prežívajú pandémiu rodiny so staršími členmi. Zistili, že voči
seniorom používali ich príbuzní veľmi
paternalistický jazyk. Nesmieš toto,
musíš tamto, pekne krásne zostaneš
doma. Je to nadradený, mocenský prístup. Každému je jasné, že zámerom
je starších zraniteľných ľudí chrániť.
Ale nikto nemá rád, keď sa s ním jedná z pozície moci.“

Ako rozprávať príbeh
Ďalšou online aktivitou sú storytellingové stretnutia. Každé má svoju
tému a lektorka Martina Jánošíková
jednotlivým rozprávačom radí, ako
vyrozprávať svoj príbeh pútavou formou. Ako ho vystavať, ako pracovať
s hlasom a podobne. „Veľmi silné
stretnutie bolo na Dušičky,“ spomína
Dušan. „Dali sme si tému duchárčina,
duchárske príbehy, scary stuff. Niektorí priniesli príbehy, ktoré sa v ich
rodinách tradujú. Môj bol napríklad
o tom, ako moja prababička zistila,
že pod divánom sa skrýva muž, ktorý NOTA BENE
predtým niekoho zabil. Iní rozprávali
12 2020
o tom, ako im zomrel niekto blízky, čo
Fenomén
nevysvetliteľné sa potom dialo a ako
svoj smútok spracovali. Hovorili to
s dojatím. Vieš, že je tu autentické,
silné pre rozprávača aj poslucháčov.
Na cintoríny sa vtedy nesmelo ísť, ale
tá hodina pri počítači mi prišla oveľa
zmysluplnejšia.“
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Počas vzájomných rozhovorov Dušan zistil, ako sa jeho starší priatelia
tešia, že sú stále užitoční. Jedna pani
diktovala cez telefón vnukovi diktáty,
keď už jeho rodičia nezvládali popri
home office učiť dieťa. Druhá neustále
niečo piekla a varila pre ostatných členov rodiny, ktorí nestíhali. Mnohí šili
rúška. A našli sa aj takí, ktorí si trochu
oddýchli – lebo starých rodičov ich
rodina niekedy automaticky vníma
ako au-pair pre ich vnukov a vnučky.
Do spoločenstva priateľov všetkých generácií je pozvaný každý, kto
má záujem. Stačí vyhľadať Zrejme na
webe či sociálnych sieťach. Pokojne
kontakt sprostredkujte pre vašich
starších priateľov, rodičov, starých
rodičov. „Keď naberiete odvahu a zaklopete na tie dvere, odmena býva
bohatá,“ uzatvára Dušan.
Festival OLD´s COOL v Pisztoryho paláci.

Naprieč Amerikou
Michal Knitl

Pacific Crest Trail, alebo po slovensky Pacifická hrebeňovka, je 4 265-kilometrová
túra, ktorá vedie od hraníc Mexika do Kanady. V októbri 2018 som počul príbeh
Mila Daníška, ktorý ju prešiel. Znelo to úžasne. Začal som o nej rozmýšľať aj ja.

gin. Je prvým človekom na PCT, o ktorom viem, že ide bez variča. Cestoviny,
kus kus, ovsené vločky a všetko jedlo,
ktoré sa varí, si na niekoľko hodín
namáča v malej nádobe od zmrzliny.
A nosí so sebou olivový olej. Tiež ho
pridávam do svojej výbavy. Má veľa
kalórií a dá sa dať do všetkého.

Od Kennedy Meadows ideme
v skupinách. Kráčame po snehu. Scenéria je ako z rozprávky. Vstávame
ešte pred východom slnka. Väčšina
ľudí má tenšie spacáky ako ja a tak
chcú šliapať už počas najväčšej zimy,
pred svitaním. Dosiahneme sedlo Foresterpass, najvyšší bod na PCT.

V Južnej Kalifornii je niekoľko
miest, kde nie je zdroj vody až 40 kilometrov. Vďaka aplikácii v telefóne
a tiež vďaka waterreport, teda správe o vode, presne vieme, ktorý potok
má koľko vody a či na miestach, kam
dobrovoľníci nosia veľké bandasky
s vodou, je práve voda.

Až neskôr v meste sa dozvedám,
že Alexia z Francúzska, ktorá prešla
Foresterpass deň pred nami, dostala
omrzliny prstov na nohách. Takmer
všetci máme pre váhu a rýchlejšie
sušenie obuté tenisky. Jej prsty to nevydržali. Našťastie to nebolo až také
vážne a po dvoch týždňoch oddychu
pokračovala ďalej.

AKO Z ROZPRÁVKY
Jedným z najpriateľskejších miest
na trase je mestečko Wrightwood. Na
čerpacej stanici má každý hiker jeden
párok v rožku zadarmo. V kaviarni
jednu kávu a v outdoorovom obchode
dostávame odznak. V obchode majú
zoznam trail anjelov, ktorí prijímajú
hostí. A tak končím u Kathy. Spolu
so Zerom z Južnej Kórei spím v izbe
jej dcéry, dvaja ďalší hikeri sú v karavane pred domom. Ďalší deň idem
na horu Baden Powel. Je zamračené.
Na vrchole je to však ako z rozprávky. Nachádzam miesto pre stan na
snehu medzi stromami a užívam si
západ i východ slnka s oblakmi pod
nohami.
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Trasa Pacific Crest Trail (PCT) vedie cez množstvo národných parkov
a pre ochranu prírody vydávajú iba
50 povolení na deň. Registrácia prvých 35 povolení sa spúšťa na jeseň
a zvyšných 15 povolení na každý deň
udeľujú v januári. Práve v januárový
termín sa mi podarilo získať povolenie na 11. apríla. Ročne začne PCT
viac ako štyritisíc ľudí. Dokončí ho
zlomok z nich.

ANJELI
Po príchode do San Diega spím
dve noci u Scouta a Froda. Sú trail

angels – anjeli, ktorí už 15 rokov
pomáhajú PCT hikerom. Počas
dvoch mesiacov každý deň hostia
a kŕmia aj 20 turistov. Prichádzajú
ďalší, ktorí prešli PCT v minulosti,
a radia nám, čo si zobrať. Alebo skôr
čo vyhodiť z výbavy. Najlepšie je ísť
naľahko.
Skoro ráno nás berú ďalší anjeli
na začiatok túry k mexickej hranici.
Fotíme sa a pomaly začíname kráčať. Je teplo. Cez deň minimálne 25
stupňov. Každý ide svojím tempom.
Prvý deň prejdem 22 míľ. Rovnako
aj druhý deň. Som milo prekvapený,

aký hornatý terén a výhľad mám na
druhý večer.
V San Diegu i prvé dni na túre som
takmer všetkých prehováral na akrojogu. Keď sme tretí deň pod mostom
stretli „trail angelov“, dievča menom
Olive Oil mi dala „trail name“. Prezývku na túre. Spýtala sa ma, či by som
sa rád volal Fly. Súhlasil som. Je oveľa
ľahšie si zapamätať ľudí podľa prezývky než podľa normálneho mena. Ona
dostala svoje pred dvoma rokmi na
Apalačantraile, tritisíckilometrovej
túre na východe USA. Ako s vtipom
povedala, nechcela sa volať Extra Vir-

V 25. deň prichádzam do Hiker Heaven. Miesta, kde tiež hostia hikerov.
Je nás tu vyše dvadsať. Zostávam na
dve noci a robím si deň voľna. Niektorí si sem poslali balíky s jedlom
a triedia, čo si zoberú ďalej. Je tu tiež
hiker box, kam ľudia dávajú veci, ktoré nepotrebujú. Nachádzam v ňom
cestoviny s krevetami a ďalšie dobroty.
O kúsok ďalej je Casa de Luna. Miesto
s čarovným lesom za domom, kde každý môže niečo namaľovať na kameň.
Po piatich týždňoch prichádzam
do Kennedy Meadows, míľa 702. Je
to miesto, odkiaľ sa stúpa do Sierry.
Do hôr, ktoré ma najviac priťahovali.
Deň pred príchodom som však dostal
zápal svalu na ľavom predkolení. Dávam si štyri dni voľna. Sneží. Všetci si
dokupujeme malé mačky na topánky,
čakany a kanistre na jedlo proti medveďom. Tie sú najbližších päťsto míľ
povinné.

CEZ RIEKU
V snehu sa orientujeme podľa
stôp a podľa GPS v telefóne. Najťažším bol prechod sedla Matherpass.
Najskôr ideme strmo hore a neskôr
nás čaká strmé klesanie. Tenká ľa-

dová škrupina sa láme. Noha sa mi
zabára do prašanu a holeň naráža
na ľad na povrchu. Nie je to vôbec
príjemné.
Keď sa sneh začal topiť, prekračovanie riek bolo ešte náročnejšie.
Neraz kráčame niekoľko míľ proti prúdu rieky, kým nachádzame
vhodné miesto. Niekedy bolo vody
po pás. Brodili sme sa v topánkach.
Tie som mal počas piatich týždňov
takmer stále mokré. V niektorých
riekach kráčame vedľa seba a máme
zaháknuté predlaktia. Raz ideme aj
spôsobom, že vyšší stojí pred nižším
a naraz robíme kroky na druhý breh.
Dobieham Zera a Tea-Time, chalanov, s ktorými som začal šliapať
v Sierre, a pridávam sa k nim. Topiaci sa sneh robí i z malého potôčika
riadnu divočinu. Každý deň brodíme
niekoľko riek. V najťažšom brode šiel
prvý do vody Tea-Time. Prešiel takmer
celú rieku. Až tesne pred koncom ho
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schytil prúd. Dokázal sa zachytiť
o breh. Idem ako druhý. Stane sa mi
presne to isté. Našťastie ma chytil
Tea-Time. Potom sme začali robiť
vláčik a chytali sme ďalších. Neviem
si predstaviť v týchto podmienkach
šliapať sám. Rozrástli sme sa na skupinu deviatich ľudí.
Koncom júna sme v oblasti pri
Lake Tahoe. Miestne noviny píšu
o takmer 5 000 % viac snehu, ako je
priemer. O pár dní neskôr stretávam
Ondreja. Bratranca z druhého kolena.
Prišiel za mnou zo San José do Truckee. Vykrmuje ma ako hus. Vyzdvihujem si balíček na pošte a dávam mu
zimné veci, ktoré už nebudem potrebovať – čakan, mačky a kanister na
jedlo. Dávam mu aj stan, ktorý mením za celtový stan. Je to taká malá
sranda, ktorá drží na jednej turistickej
paličke a chráni ma proti dažďu. Má
iba 300 gramov a budem v nej spať až
do konca. Na váhe som ušetril aspoň
3 kilá.
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Sneh ešte nejaký ten týždeň pokračuje, ale už to nie je nič vážne. Cestou
stretávam Alexiu, ktorá po odpuchnutí omrzlín dáva okolo 30 míľ denne.
Od jedného kamoša sa dozvedám
o hudobnom festivale High Sierra
Music Festival v Quincy. Týždeň pred
akciou im píšem, či by ma zobrali ako
dobrovoľníka. Pomáhal som 16 hodín
na parkovisku a za to som mal vstup
na štvordňový festival so vstupným
cez 300 dolárov. Nepoznal som žiadnu
kapelu, ale bolo to úžasné. Najlepšie
miesto na oddych, aké som si mohol
predstaviť.

V DERAVÝCH TENISKÁCH
Presne po troch mesiacoch, 10.
júla, som v polovici PCT. A o dva dni
sa to zlomilo. Po Sierre, keď skončil
sneh, sme sa všetci roztrúsili. Každý
išiel svojím tempom. Ľudí na traile
bolo málo. Topánky sa mi rozpadali.
Komáre štípali. Bolo teplo. Horúčava.
Už niekoľko dní som šliapal sám. Iba
večer som občas stanoval na rovnakom mieste ako niekto, kto išiel smerom na juh. Po Sierre v snehu som
mal dosť.
Dvanásteho júla šliapem od skorého rána do obeda. Ešte som to chcel
pár dní potiahnuť, ale keď sa zaroz-

právam s domácou, ktorá ide autom
lesnou cestou do mesta, idem s ňou.
So šťastím stopujem z Chesteru na
diaľnicu 5. Tam po hodine a pol stopnem Mariu. Mexičanku, idúcu do Kanady, ktorá nedávno strávila mesiac
na Zaježovej pri Zvolene. Nechápem.
Maria plánuje spať v aute priamo pod Mt. Shasta. Najvyššou horou
v okolí s výškou 4 322 metrov, na ktorú sa človek z PCT mesiac iba pozerá.
Auto parkujeme o jedenástej večer.
Ráno o šiestej začínam šliapať. Z parkoviska vo výške okolo 2 000 metrov
si beriem všetko. Vo výškovom tábore
okolo 3 000 metrov nechávam nepotrebné veci. Spacák s karimatkou si
však beriem. Tie sú príliš dôležité.
Všetci majú celé topánky, mačky a
čakan. Ja idem v deravých teniskách
a s paličkami. Som plne aklimatizovaný, a tak kráčam ako raketa. Pred
pol jednou som na vrchole. Výhľad
je úžasný. Okolité hory, po ktorých
vedie trasa PCT, majú maximálne
2 200 metrov.
Je mi jasné, že z PCT si vyberiem
už len tie najkrajšie úseky. K tomu
pridám hory, ktoré sú blízko, ale nie
sú priamo na PCT.
Deň a pol pokračujem po traile.
Keď prejdem najvyššie sedlo, schádzam dole a stopujem cez Ashland až
po Crater Lake v Oregone. Je to jedno
z najkrajších jazier, aké som kedy
videl. Stanovať pri jazere je zakázané.
Ale čo by človek neurobil pre krásny
východ slnka?
Stopom preskakujem ďalšie míle
a idem do oblasti Sisters. Vrchol South Sister je iba pár míľ od PCT. Výhľad na Middle Sister a North Sister
je úžasný. Trasa PCT vedie nížinou.
Takmer celý Oregon cez lesy plné
komárov. Na najvyššie hory sa iba
pozeráte.
Späť na traile počujem detský
plač. Najskôr sa mi tomu nechce veriť. Ale naozaj. Nemecký pár s pätnásťmesačnou dcérou sa vybral na
mesačnú túru. Žena nesie na chrbte
dcérku a muž všetko ostatné.

SEZÓNA ČUČORIEDOK
Cez lávové polia a zhorený les sa
dostávam na cestu, odkiaľ opäť sto-

pujem ďalej. Tentokrát až pod Mount
Hood. Kým PCT obchádza horu zo
západu, z východu vedie chodník na
vyhliadku popri ľadovci.
Stopom sa dostávam do štátu
Washington pod Mt. Adams. Z juhu
mi to príde ako pohodová prechádzka
po kopci v snehu. Je to opäť 2 000
metrov prevýšenia, ktoré zdolávam
v teniskách. Bežní ľudia idú na vrchol
dva až tri dni. S mačkami i cepínom.
Potom kráčam cez Goat Rocks.
Nádherný úsek, ktorý niektorí považujú za jeden z najkrajších na celom
PCT. Má iba niekoľko míľ a väčšina
ľudí ho prejde za jeden deň.
Ďalšou zastávkou je Mt. Rainier.
Táto mohutná hora je úžasná. PCT ju
obchádza veľa míľ východne. Keď už
som však bol blízko, bola by škoda sa
nepozrieť. Dole pod horou je ľudí ako
na Václaváku. Na konci malého okruhu odbáčam smerom do základného
tábora. Bivakujem uprostred stúpania. Západ i východ slnka s výhľadom
na ľadovce a Mt. Adams sú úžasné.
Kráčam ďalej a ďalej. Neustále stúpam a klesám cez hory, okolo malých
i veľkých jazier. Začína sezóna čučoriedok a tak mám často prsty celkom
modré. Mňam.
Späť na PCT naposledy stretávam
Alexiu. Posledných sto míľ v Oregone
prešla za tri dni. Držím s ňou krok
iba jeden deň. Kým ja prejdem za deň
52 kilometrov, ona ešte viac.
9. augusta, po necelých štyroch
mesiacoch, som prišiel na hranicu
s Kanadou. Nedokončiť každú míľu
neľutujem. Bol by som viac zničený,
videl by som menej rôznorodých hôr
a tiež by som si to menej užil.

GENERAL SHERMAN
Do USA sa vraciam 29. augusta.
Od bratranca v San José si beriem
kanister na jedlo proti medveďom
a pokračujem do národného parku
Sequoia. Tri dni idem po High Sierra Traile až na miesto, kde sa spája
s PCT a John Muir Trail. Následne
pôjdem pár míľ na juh, vystúpim na
Mt. Whitney a potom budem pokračovať na sever, do Yosemitov. Prvou veľkou sekvojou, ktorú vidím, je General
Sherman. Má viac ako 2 300 rokov

a je najväčším žijúcim stromom na
svete. Meria 84 metrov a jej odhadovaná váha je 1,9 milióna kilogramov.
Niekoľko kilometrov kráčam cez les.
Normálne stromy popri sekvojách
vyzerajú ako špáradlá.
Stúpam popri niekoľkých jazerách. Na tretí deň dorazím po mesiaci opäť na trasu PCT. Bez snehu
ide všetko rýchlejšie. Stanujem
pred sedlom Foresterpass. Zásoby
dopĺňam v Bishope. Spím u couchsuferky, ktorá ma berie na výlet pár
míľ východne do White Mountains.
Rastie tam Bristleconepine, jeden
z najstarších stromov na svete. V nehostinných podmienkach rastú stromy veľmi pomaly a ich kôra je úplne
zatočená.
Späť na PCT stretávam Lupine
z amerického štátu Maine. Ideme spolu niekoľko dní. Stretávame hikerov
na John Muir Traile. Ich túra je dlhá
211 míľ a vedie od Mt. Whitney po Yosemity. Rozoznáme ich už z diaľky. PCT
hikeri v Sierre majú už čo to za sebou,
a tak idú rýchlejšie a majú oveľa menšie ruksaky. Sme väčší „hiker trash“
ako JMT hikeri, ktorých oblečenie ešte
vonia avivážou.
Lupine niekde vyčítala, že na ranči Muir, iba pár sto metrov od hlavného chodníka, je plno jedla. Je mi
to zvláštne, keďže iba za dopravu na
ranč na koni sa platí 70 dolárov. Ale
JMT hikeri si radi doprajú a nie všetko,
čo si poslali, si aj zoberú. Aj tak bolo.
15 vedier plných dobrôt. Našiel som
tu najlepšie jedlo, aké som na túre
mal. A hneď vedľa sú horúce pramene.
Som na úplnom severozápade
Yosemitského národného parku.
V Tuolumne Meadows som dostal
povolenie na sedemdňovú turistiku
a spanie kdekoľvek v parku. Stúpam
okolo jazera Tenaya na Clouds Rest.
Nádherné.

1 (str. 32-33) Na niekoľko tisíc kilometrov
dlhú pešiu cestu si treba zbaliť čo najľahší
batoh.
2 Keďže Michal každého prehováral na jogu,
vymysleli mu prezývku Fly.
3 Nemecký pár s pätnásťmesačnou dcérkou
sa vybrali na mesačný trek.
4 Michal medzi sekvojami.
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Svet sa mení

na varenie používať plynovú bombu,
ich deti môžu chodiť do školy. I keď
stačí choroba, na ktorú potrebujú
drahé lieky, a znovu sa môžu ocitnúť na úrovni 1. Ľudia, ktorí žijú na
úrovni 3, majú síce dve práce, ale už
majú doma prívod vody aj elektriny, môžu jazdiť dopravou alebo na
vlastnom motocykli, ich deti môžu
študovať a je šanca, že sa dostanú
o úroveň vyššie ako ich rodičia.
„Celé ľudstvo začalo svoju históriu na úrovni 1. Viac ako 100 000
rokov sa nikto nepohol vyššie a väčšina detí neprežila, aby sa mohla
stať rodičmi. Len pred 200 rokmi sa
85 % svetovej populácie nachádzalo
na úrovni 1, čiže v extrémnej chudobe. Dnes je drvivá väčšina ľudí
niekde v strede na úrovniach 2 a 3
a majú podobný životný štandard,
ako mali ľudia v západnej Európe
a Severnej Amerike v 50. rokoch
20. storočia. A tak je to už mnoho
rokov,“ hovorí Hans Rosling v Moci
faktov a dodáva, že za posledných
20 rokov sa podiel svetového obyvateľstva žijúceho v extrémnej chudobe znížil na polovicu.
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Hlad a zdravie

Človek je jediný živočích na svete, ktorý sa vymanil z tvrdých podmienok
divočiny. Porazil mnohé choroby, predĺžil si život a dal mu mnohé kvality.
Veľká časť nášho pokroku sa však deje na úkor prírody. A tá nám teraz
kruto pripomína, že stále sme jej súčasťou.
Michal Poľana
Keď pred dvomi rokmi vyšla
v angličtine kniha Moc faktov: Desať dôvodov, prečo máme o svete
mylné predstavy – a prečo sme na
tom lepšie, ako si myslíme (v slovenčine ju prinieslo Vydavateľstvo
Tatran v roku 2019), stala sa bestsellerom sprevádzaným najpriaznivejšími hodnoteniami významných
svetových periodík aj osobností.
Hans Rosling, jej autor, švédsky
lekár a popularizátor štatistík, ju
na knižný trh vyprevadil so slovami: „Je to posledná bitka v mojom
celoživotnom boji s ničivou nevedomosťou.“

Shutterstock

Chudobných je menej
Hans Rosling v Moci faktov upozorňuje na to, že ľudia delia svet
na rozvojové a rozvinuté krajiny.
Lenže to je obraz sveta z roku 1965.
Vtedy mali ženy v rozvojových krajinách v priemere päť detí, a vyše
5 % z nich sa nedožilo piatych narodenín. Kým v rozvinutých krajinách mala žena v priemere 3,5
dieťaťa a 90 % sa dožilo dospelosti. Dnes väčšina ľudí, až 75 % žije
v krajinách so stredným príjmom,
nie sú teda ani chudobné ani bohaté.

Rosling preto ponúka rozdelenie do štyroch príjmových skupín:
miliarda ľudí musí vyžiť z denného
príjmu 2 $ (1,70 €), tri miliardy ľudí
majú na deň 8 $ (6,80 €),dve miliardy ľudí zarobia 32 $ (27 €) na deň.
Ešte vyšší zárobok má miliarda na
celej planéte. Ľudia v najnižšej príjmovej skupine, Rosling ju nazýva
úroveň 1, pijú vodu z bahnitej jamy,
chodia bosí, kúria drevom, ktoré si
musia sami nazbierať a ich dennou
potravou je kaša. Dostať sa z tejto
úrovne vyššie je najťažšie. Ľudia
z príjmovej úrovne 2 sa už môžu
stravovať pestrejšie, piť čistú vodu,

Organizácia spojených národov
(OSN) si v roku 2015 dala za cieľ zamedziť hladovaniu. Bolo to rok potom,
čo po desaťročia klesajúci počet hladujúcich začal opäť stúpať. Dôvody
súvisia so spomalením hospodárstva,
ale aj s klimatickou krízou. Na splnení tohto cieľa pracuje organizácia
OSN Svetový potravinový program
(WFP). Tento rok získala Nobelovu
cenu za mier. Práve WFP teraz bije
na poplach. Nielen preto, že počet
hladujúcich už niekoľko rokov narastá – v roku 2019 na svete hladovalo
690 miliónov ľudí, o 60 miliónov viac
ako v roku 2014. Posledný rok rapídne
pribúda počet hladujúcich pre pandémiu spôsobenú novým koronavírusom a Latinská Amerika má v počte
nakazených svetové prvenstvo (k 1.
novembru 11,2 miliónov).
OSN predpokladá, že 83 až 132
miliónov ľudí na svete môže v roku
2020 hladovať v dôsledku hospodárskej recesie spôsobenej Covid-19 a
do roku 2030 bude domovom pre
viac ako polovicu chronicky hladných ľudí na svete Afrika. Ak ráta-

me s dolnou odhadovanou hranicou,
v roku 2020 bude vo svete trpieť
hladom len o milión menej ľudí ako
v roku 2014. Akoby sme sa v tomto
smere vrátili o šesť rokov dozadu.
Vo všeobecnosti chudoba zvyšuje riziko straty zdravia. „Tak ako
si my kúpime chladničku a mobil,
hneď ako si to môžeme dovoliť, iné
krajiny sa pri prvej príležitosti rozhodnú investovať do primárneho
vzdelávania a očkovania. Dnes je
na svete 80 % detí do jedného roka
zaočkovaných proti nejakej chorobe,“ hovorí Rosling vo Svete faktov.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) celkový počet úmrtí
detí do 5 rokov na svete klesol z 12,6
milióna v roku 1990 na 5,2 milióna
v roku 2019. To znamená, že kým
v roku 1990 zomrelo pred dosiahnutím piateho roku života 1 z 11 detí,
v roku 2019 už iba 1 z 27 detí.

Žijeme dlhšie
Choroby najviac zdôrazňujú, akí
sme krehkí a aké šťastie je narodiť
sa v krajine s relatívne fungujúcim
zdravotníckym systémom. Vek
dožitia na svete dnes predstavuje
73 rokov a neustále rastie. Podľa
ourworldindata.org v roku 2018
počet ľudí starších ako 64 rokov
prvýkrát v histórii prevýšil počet
detí vo veku do 5 rokov. Kým Európa
v roku 1950 mala približne 44 miliónov obyvateľov vo veku 65+, v roku
2020 je to už 143 miliónov. Ľudia
majú šancu dlhšie si užívať život,
no mnohým to sťažujú civilizačné
ochorenia ako Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, rakovina,
srdcovo-cievne choroby... No keďže neustály pokrok v medicíne ich
liečbu zlepšuje, podľa predpokladov spejeme k svetu, v ktorom bude
viac šesťdesiatnikov ako jasličkárov.
Neznamená to, že sa nám bude žiť
lepšie alebo horšie. Znamená to,
že čoraz viac ľudí sa bude musieť
okrem množstva pozitív dlhého života vysporiadať aj s množstvom
jeho negatív.
Rosling hovorí, že vyšší príjem
ide ruka v ruke s dlhším vzdelávaním a tým, že ženy sa potom vydávajú neskôr. Na úrovni 1 sa blíži
počet žien, ktoré vedia písať a čítať,
0 %, kým na 4. úrovni 100 %. Prí-

stup ľudí k vzdelaniu v globále sa
zlepšuje. Kým v roku 1800 bolo gramotných iba 10 % detí do 15 rokov,
v roku 2016 až 86 %. Nezabúdajme,
že ešte nie tak dávno sa ženy dostali
k vzdelaniu len výnimočne, lebo ich
hlavnou životnou rolou bolo vydať
sa a starať sa o rodinu. Kým ešte
v roku 1970 rodičia zapísali do základnej školy len 65 % dievčat, v roku
2015 už 90 %.
Podľa portálu ourworldindata.
org sa za posledné desaťročia na
svete zvyšuje počet stredoškolsky
aj vysokoškolsky vzdelaných ľudí.
Napríklad v roku 1970 bolo v Európe 33 % vysokoškolákov a v roku
2014 už 62 %. Dáta v Severnej Afrike
z týchto rokov ukazujú 6 % a 36 %,
čo je až šesťnásobný nárast. No keď
sa pozriete na jednotlivé africké
krajiny, uvidíte aj také, ktoré zďaleka nedosahujú priemer. Napríklad
v afrických štátoch Nigéria a Mali
chodia deti do školy v priemere dva
roky. Kým na Slovensku, Rakúsku
či vo Veľkej Británii v priemere
12 rokov.

Najväčšia výzva
Mení sa svet k lepšiemu? Áno,
ale platí to len pre svet ľudí. Pokrok priniesol nových démonov –
rozpad rodiny, život v osamelosti,
nárast duševných chorôb, epidémiu
obezity... Ale aj s nimi už ľudia usilovne bojujú. Najväčším negatívom
ľudského pokroku je globálne otepľovanie spôsobené priemyselnou
revolúciou a s ňou spojenou vyššou produkciou CO₂. Od jej začiatku
v roku 1870 sa zemeguľa oteplila
o približne o 1,1 °C a už dnes vidíme,
aké to má dôsledky – obrovské lesné
požiare, topenie ľadovcov, ohrozenie živočíchov. Vedci aj ochranári
hovoria, že ak budeme pokračovať
v súčasnom životnom trende, otepľovanie sa nám len ťažko podarí
udržať pod hraničným oteplenímo
1,5 °C, pri ktorom dôjde k ešte drsnejšiemu narušenie ekosystémov,
k vymieraniu živočíchov a rastlín,
záplavám a nedostatku jedla aj pitnej vody. Príroda má svoje pravidlá
a je silnejšia než človek. Mali by sme
to akceptovať a prestať jej škodiť.
Len potom si budeme môcť povedať, že život na svete je stále lepší.
Verím, že sa nám to podarí.

NOTA BENE
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Vykradnuté Vianoce
Lucia Bucheňová

Alan Hyža

Jej život nebol prechádzkou ružovou záhradou, napriek doslova až šialeným
situáciám sa však Paťa dokázala vzchopiť a ísť ďalej. Už nechce rozoberať
minulosť, vracať sa do boľavých spomienok.
Vie, že deťom ideálneho otca ani zďaleka nevybrala,
na druhej strane je to práve jej deväťročná Saška a čerstvo sedemročný Miško, ktorí dávajú Pati zmysel života.
„Sú mojím najväčším bohatstvom,“ povie.

Lapal po dychu
Vlastnú strechu nad hlavou deťom zabezpečiť nedokáže, z prenájmu do prenájmu sa sympatická trojica
sťahovala už päťkrát. Donedávna bola Paťa presvedčená,
že posledný byt bude nadlho ich domovom, po dvoch
rokoch si však nečakane museli zbaliť svoje veci a momentálne ich prichýlili známi. „Bol to prízemný byt, to
jediné mi prekážalo a asi aj vďaka tomu sme zas na bode
nula, respektíve až v suteréne.“ Nedávno ich vykradli.
„Nie som bohatá, ale chýba všetko, čo nám vzali. Notebook, synovi playstation, dcére tablet, a čo je najhoršie,
aj hotovosť. Pre mňa závratnú sumu, ktorú som získala
z jednej nadácie na Miškove terapie. Tisícštyristo eur som
mala schovaných v knižnici, chcela som ich na druhý deň
odniesť kamarátovi do jeho trezoru. Do banky som ich
nemohla dať, exekútor by ich stiahol.“

NOTA BENE
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Siná trojka: Paťa a jej poklady Saška a Miško. Vykradnutý byt je pre nich stále nočnou morou.

Paťa je mamou na dvesto percent. Zákon jej dovoľuje
popri opatrovateľskom čiastočne pracovať, žiadnej roboty
sa neštíti, teraz pracuje v mäsiarstve. „Lepím služby, ako
sa dá, pretože pre pandémiu deti nechodia do školy. Miško
je prváčik, musím sa s ním učiť. Sašenka je už samostatná
jednotka, školu bravúrne zvláda.“ Počas prvej vlny bola
dva mesiace bez práce, obchod bol zavretý, preto o to viac
po nociach šila, aby do rodinného rozpočtu nejaké euro
pribudlo. A robí to dodnes, najnovšie k detským tepláčikom, tričkám či bábätkovským dekám pribudla výroba
vianočných ozdôb. „Som vďačná každému, kto si u mňa
niečo objedná. Najnovšie musím našetriť na baterky na
kyslíkový koncentrátor. Poisťovňa ich neprepláca, napriek
Miškovmu stavu. A stoja 270 eur. Do toho sme stratili nabíjačku na kyslík do auta, tú sa už ani neodvažujem zháňať,
a tak vždy, keď niekam ideme, hľadám miesta, kde nám
dovolia dať kábel do zástrčky, aby sme dobili kyslík.“

NOTA BENE
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Ukradnutých tisícštyristo eur bolo na Miškove rehabilitácie, hipoterapiu a cvičenie metódou Bobath v špeciálnom Medzi nami
centre. Miško totiž pre nedostatočne okysličený mozog
hocikedy znenazdajky spadne, je v sekunde unavený, má
zmeny nálad. „Terapie potrebuje ako soľ.“

Zlodeji vošli cez okno, rodina, chvalabohu, doma nebola. „Ďalším šťastím bolo, že som prišla do bytu sama.
Vianoce? Paťa o nich nebásni, tie tohtoročné budú troBez detí. Miško by skolaboval. Keď som im to následne chu pošramotené. „Neviem, v akom byte budeme, darčeky
povedala, obaja prepadli tak neuveriteľnému strachu pre moje poklady budú veľmi veľmi skromné, už ich na to
a zúfalému plaču, že sa nedali utíšiť. Miška som musela pripravujem. Saška to chápe, na svoj vek je neuveriteľne
okamžite napojiť na kyslík, lapal do dychu. Objímali ma rozumná, dáva pozor na svojho bračeka. Je mojou veľkou
a prosili, aby sme sa do toho bytu už nevrátili. Takže pomocníčkou.“ Pritom ani malá baletka, ktorá sníva, že raz
teraz žijeme v provizóriu, hľadám nový prenájom, ale bude slávnou primabalerínou, to nemá najjednoduchšie.
šanca na akýkoľvek depozit je u mňa nulová. Pretože Nedávno jej zistili histamínovú a laktózovú intoleranciu,
vo vykradnutom byte som majiteľke musela nechať aj musí dodržiavať prísnu diétu, navyše teraz si nahmatala
mesačnú zálohu, keďže sme byt opustili mesiac pred „čudnú hrčku“ na hrudníku, čaká ju kolotoč vyšetrení.
skončením zmluvy. Navyše odo mňa majiteľka žiadala „Nám nie je dopriaty bezstarostný život asi,“ trpko sa pokúpiť farbu na steny a novú sieťku na okno, keďže zlodeji usmeje mladá mama, ktorá je vďačná za akúkoľvek pomoc.
ju zničili. Ďalších šesťdesiat eur som tak minula. Pre Nie pre ňu, pre jej deti.
niekoho drobnosť, pre mňa veľký peniaz.“
Časopis Nota bene poskytuje priestor OZ Medzi nami, aby
pomohlo sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým
Kyslík pri postieľke
členom. Ide o ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej
Rozvedená Paťa je na opatrovateľskom s Miškom, situácii. Možno sa nájde niekto, koho príbeh Pate s deťmi
chlapček má niekoľko diagnóz, prekonal Kawasakiho osloví. Aj váš príspevok sa použije na kúpu bateriek a nabíjačky
syndróm, má centrálne spánkové apnoe, epilepsiu, po- na prenosný kyslík a terapie pre Miška.
ruchu dýchania neznámeho pôvodu a najnovšie aj vážne Číslo účtu: 4 040 218 205/3100 (Prima banka). IBAN: SK85
podozrenie na autizmus. O to väčší je hyenizmus zlodejov 3100 0000 0040 4021 8205, SWIFT: LUBA SKBX. Pripíšte
– vykrádali byt, pričom im do očí musel udrieť kyslíkový poznámku – Paťa.
koncentrátor pri detskej posteli, po stenách milión fotiek, Kontakt na OZ medzi nami: 0905 910 827 alebo 0905 240 389
na ktorých má Miško v nošteku hadičky. „Samozrejme, že (medzinami@zoznam.sk).
som si vydýchla, že kyslík neukradli, ten by som naozaj Uverejňované príbehy nie sú príbehmi predajcov Nota bene
synovi kúpiť nedokázala.“
a prípadné otázky, prosím, adresujte OZ Medzi nami.
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Z rozprávky
do rozprávky
Život nie je rozprávka. Tak som to počul kedysi hovoriť kohosi múdreho a malo to čosi
do seba. Zaujímavý zážitok nastane, ak sa
človeku náhodou dostane do rúk rozprávková
kniha, ktorú mal pred desaťročiami v rukách
ako dieťa. Aj keď si nepamätáte detaily, vynárajú sa vám fragmenty príhod, povedomé sú
tvary veľkých ozdobných písmen či ilustrácie,
pri ktorých si spomínate na presnú polohu
na strane.
Tak sa mi nedávno dostal do rúk výber
Z rozprávky do rozprávky, ktorý u nás vyšiel
od vojny postupne vo viacerých vydaniach.
Medzi nimi sú rozprávky severských národov
aj z horúcej Afriky, amazonské príbehy aj ten
o prvom rozprávkarovi. Z detstva som si pamätal zvláštnu egyptskú rozprávku a napokon
sa mi ju podarilo nájsť.
NOTA BENE
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Zlodej sa pokúsil vniknúť do domu, mreža na okne sa však zlomila, on spadol dnu
a dochrámal sa. Šiel sa sťažovať vysokému
úradníkovi a pred súd pohnali za takú zbabranú robotu výrobcu mreže. Ten na otázku,
prečo urobil takú nekvalitnú mrežu, odvetil,
že to kvôli tomu, lebo okolo šla krásna žena
v červených šatách, nevedel odtrhnúť zrak a
asi niečo zanedbal. Pohnali pred súd ženu, tá
však vysvetlila, že šaty vyrobil farbiar, ona za
nič nemôže. Farbiar pred súdom...

Na vidieku
neďaleko Londýna
Zuzana Mojžišová

Príbeh by tak mohol vlastne pokračovať
donekonečna. Ale sudca potom rozhodol
farbiara obesiť. A keďže bol príliš vysoký na
šibenicu, vzali rovno z ulice iného farbiara a
napriek protestom, že vôbec netuší, čo s ním
chcú, odvisol.

„Mŕtvy tatko Zubovník sa postojačky zobudí z driemot širokých štyri
kilometre a oškriabe si karpiny živice, v ktorej sa lesknú zachytené zrazeniny smetia. Ľahne si, aby si vypočul spevy zeme (žiadne sa neozývajú,
tak si hmká), potom sa scvrkne, prereže si ústa hrdzavým očkom z plechovky a nasaje mokrý povlak kyslastého mulču a ovocných hniložravcov.
Rozštiepi sa a zakníše, rozdelí a znova poskladá, vykašle umelohmotný
pohár a skamenený kondóm, na chvíľku sa zarazí ako rozbitá sklolaminátová vaňa, zatacká sa a strhne si masku, ohmatá si tvár a zistí, že je
z dávno zakopaných fliaš od kyseliny trieslovej. Viktoriánsky odpad.“ Tak
sa začína nádherná knižka britského spisovateľa Maxa Portera Lanny
(Inaque 2020, skvelý preklad Lucie Halovej). Pomenovaná je podľa mena
hlavného hrdinu a patrila medzi nominantky na BookerPrize. Prečítať
si ju je naozaj zážitok. Porterova štylistika je formálne veľmi zaujímavá,
graficky netradičná, text zaujme svojou architektonickou výstavbou,
žánrovou hybridnosťou, surrealistickými líniami, básnivosťou, ale najmä nezvyčajnou schopnosťou byť na niektorých miestach v rovnakom
okamihu poetická a zároveň napínavá ako thriller.

Keď dnes človek vidí tú záľahu špiny, ktorá
sa na nás valí, keď policajti sledujú novinárov
na pokyn mafie a sudcovia na štránkoch plnia
jej túžby, keď komunisti s fašistami svorne
ziapu o slobode a politici miesto práce, za
ktorú ich platíme, pripomínajú viac decká na
pieskovisku – keď človek vidí túto záľahu, ale
aj záľahu hlúpych výhovoriek, ktoré nám tu
všetci predkladajú, neubráni sa pocitu, že veru
aj tá najbláznivejšia rozprávka je slabý odvar.

Lanny je malý chlapec, líši sa od ostatných, no nič si z toho nerobí.
Má svoje cestičky, projekty, nápady, kamienky, mušličky... Má mamu,
čo píše čierno-čierne detektívky, a otca ajtičkára v neďalekej metropole.
V starnúcom výtvarníkovi Petovi, ktorý má najslávnejšie roky už za
sebou, nájde Lanny priateľa. Peta chlapcov pohľad na svet nevyrušuje,
naopak, je ním nadšený. Susedia a spolužiaci – to je trochu iná šálka kávy
– možno okrem babky Peggy opierajúcej sa o bráničku v plote. No a ešte
Zubovník, postava neopísateľná v skratke, treba sa s ňou stretnúť priamo
v Porterovej knihe, pripomína moderné starodávne pohanské prírodné
božstvo, je premenlivý, všetečný, nenásytný, vzbudzujúci úžas i úsmev.

Rozprávky sú, tak ako život, často plné
schválností – no kým v rozprávkach sa dookola omieľajú tri voľby či tri možnosti, tak
v živote občas je len jediná, niekedy ani to nie.
Len ju nezmeškať.

Nech sa deje vonku čokoľvek, niekde v našom okolí sa potuluje niekto ako Lanny. Ak dokážeme vnímavo spozorovať a s láskou oceniť jeho
inakosť, ak poznáme niekoho, ako je Lannyho mama či jeho maliarsky
kamarát Pete, ak uprostred lesa zacítime jemný závan prítomnosti Mŕtveho tatka Zubovníka – žijeme v dobrých časoch.

Daniel Pastirčák

Sandra Pazman Tordová

Aký čas je dobrý?

Rozdali sme radosť

„Dobre už bolo,“ vravievame s úškrnom. Pri
pohári vína spomíname na staré dobré časy. Ako
to, že spomíname na to, čo už nie je, odkiaľ sa
dívame na skutočnosť, ktorá pominula? „Ako
si človek uvedomuje čas a jeho plynutie?“ pýta
sa Augustín. „Ako ináč, ak nie v duchu?“ Odpovedá: Duch očakáva,
pozoruje a spomína si; tak, aby očakávanie prešlo pozorovaním na
spomínanie. Kto poprie, že budúce ešte nejestvuje? V duchu je však
napriek tomu očakávanie budúceho! Kto poprie, že minulé už nie
je? V duchu je napriek tomu spomienka na minulé! Kto poprie, že
prítomný čas nemá trvania, lebo sa míňa v okamihu? A predsa trvá
pozorovanie, ktorým budúce prechádza do minulého. O čase viem,
lebo ho nahliadam v duchu. O čase viem, lebo mám v mysli večnosť,
z ktorej na plynutie času hľadím. Medzi časom tela a večnosťou v mysli
vládne napätie. V duchu je vedomie i slobodná vôľa, v čase vládne kauzalita príčiny a následku. V duchu žiari idea dokonalosti spravodlivosti
a dobra, čas nám predkladá sled faktov, ľahostajných k spravodlivosti
i k dobru. Čas telu prináša zmysluplné okamihy, no vzápätí mu ich
berie. Akú nádej na dobro má človek podriadený času, v ktorom všetko
iba vzniká a zaniká? Nádej je založená na skúsenosti, napísal Jean-Yves Leloup. Na skúsenosti bezhranična v samotnom jadre našich
ohraničení. Na skúsenosti bezčasovosti v samotnom strede času. Na
skúsenosti toho, čo sa v minulých storočiach nazývalo Večný Život,
ktorý je v samotnom jadre toho, čo dnes voláme smrteľným životom.

V týchto dňoch marazmu všetci potrebujeme radosť
ako soľ. Krízovú zbierku na pomoc predajcom NOTA
BENE sme preto odštartovali poďakovaním ľuďom,
ktorí nám pomáhajú ustáť pandémiu – najmä zdravotníkom, predavačkám/predavačom, lekárničkám/
lekárnikom, ale aj mnohým ďalším. Predajcovia časopisu počas troch novembrových dní rozdali v uliciach
symbolických 250 ruží, za každý deň pandémie jednu.

„Milujem kvety, veľmi ma to potešilo,“ hovorí
rozosmiata Adriana, ktorá pracuje ako predavačka
v potravinách. Ružu jej daroval predajca Roman.
V potravinách je vždy vítaný, zohriať sa, alebo len
tak na kus reči. „Zdravotníci, ale aj ľudia pracujúci
v potravinách a lekárňach zabezpečujú, aby sme
mohli ako tak normálne fungovať. Každý deň znášajú
riziko nákazy. Zaslúžia si poďakovanie,“ skonštatoval
Roman. Joshua daroval kvet pani z pekárne, ktorá
ho pri predaji zásobuje teplým čajom a maškrtka sa
vždy ujde aj psíkom Tare a Benymu. Peter z Hodžovho
námestia potešil pracovníčky a pracovníkov lekárne
v neďalekej pasáži. Žiadne rozpaky, aj muži radi prijali
kvety ako ocenenie svojej práce. Predajkyni Eve kvety,
ktoré mala pri sebe, skoro nestačili. Radostne vbehla
do predajne potravín pri svojom predajnom mieste,
kde ju dobre poznajú, so slovami: „Kde ste kto? RozZuzana Uličianska
dávame ruže ako poďakovanie za vašu prácu.“ Nevynechala ani neďalekú Kaviareň pod lampou. Záplavy
kvetov od predajcov sa dostali aj k obľúbeným stálym
Každý deň chodím okolo nového bulváru, kto- zákazníkom, ktorí ich podporujú kúpou časopisu
rého vyzývavá opustenosť pôsobí ako z katastro- NOTA BENE, knihy alebo kalendára. Ďakujeme!
fických filmov. Vysvietené nákupné centrum
Veľké kytice sme v mene združenia Proti prúdu
v jeho blízkosti by označili za poloprázdne len
a predajcov NOTA BENE odovzdali aj trošku dojatým
optimisti.
zdravotníkom združenia EQUITA za ich obetavú práObchodný ruch síce navonok ustal, ale úzke ulice bývajú pod- cu. Vďaka nim majú prístup k testovaniu, ošetreniu
chvíľou neprejazdné kvôli dodávkam donáškových spoločností. Pred a zdravotnej starostlivosti stovky ľudí bez domova.
každým väčším úradom mrznú ľudia bez kabátov, čakajúci na kurié- Sme neskutočne vďační za to, že ich máme po svojom
ra. Pod povrchom spoločnosti to šuští, ako keď si plch sťahuje pod boku a že dávajú ľuďom bez domova v uliciach pocit,
podlahou oriešky do svojho pelechu. Potrebuje váš nájomník nejaký že na nich záleží a nemajú to vzdať. Za spoluprácu
gauč? Prečo by ste kupovali nový, internetové trhy sa predsa len tak pri tejto akcii ďakujeme kvetinárstvu KVETY PRE VÁS,
hmýria zachovanými kúskami.
www.kvetyprevas.sk.

Ako za starých čias

Najspoľahlivejším príznakom ťažkej doby je nárast susedskej
pomoci. Keď sa pred rokmi začalo hovoriť, že svojpomocný barter sa
ešte vráti, zdalo sa mi to priveľmi „slniečkarske“. Ale došlo aj na ten.
Štatistický úrad možno ani netuší, ako čulo sa rozfrčali neoficiálne
výmenné obchody. Použité veci sa svižne posúvajú z domácnosti do
domácnosti a nikomu sa nemáli prísť si po starý vešiak či po kôš na
bielizeň. „Pre moju tetu,“ tvrdia mladí chalani odnášajúci si za 5 euro
čosi prudko „zánovné“.

Keď sa človek prestane zaoberať problémami
a popremýšľa, komu v okolí by najradšej poďakoval
a koho potešil, nájde okolo seba veľa dobra. Aj atmosféra vo výdajni časopisov na pár dní zaviala pozitívnou
energiou. Predajcovia na chvíľu zabudli na svoje trable
a premýšľali nad tým, komu ešte urobia dnes radosť.
Vyprázdnené ulice totiž spôsobili u mnohých predajcov pokles predaja o 40 až 60 % a s tým prišli aj starosti
o základné živobytie.

Vedeli ste, že sa dá predať aj budík, ktorý nezvoní? Odkedy som
vypomáhala pri likvidovaní bytu po známej, ktorá sa vysťahovala do
Zbierku organizujeme, aby sme im v tomto ťažzahraničia, už viem, že áno. „Na dekoráciu,“ vysvetľuje elegantná baba kom čase pomohli udržať si strechu nad hlavou
a berie si za euro kus spornej funkčnosti. Kedysi by sme taký kúsok a zabezpečiť si základné potreby. Ak môžete, DARUJTE
zniesli alibisticky do pivnice, aby sa to pri najbližšom sťahovaní hodilo AJ VY na www.pomahatjelahke.sk.
s množstvom ďalších „džadov“ do kontajnera. Z tejto novej vlny mateĎakujeme. S vami to ustojíme.
riálnej skromnosti mám vlastne dobrý pocit. Ako za starých zlých čias!
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Ak som dovidel ďalej ako ostatní, tak preto, [...]. ISAAC NEWTON
Vylúštenie z minulého čísla: Všetci sa rodíme ako umelci. Problém [je ostať umelcom, keď vyrastieme]. PICASSO
Troch úspešných lúštiteľov, ktorí do konca mesiaca pošlú tajničku na krizovka@notabene.sk, odmeníme knihou.

Kódex predajcu

1,40 €

POLOVICA PRE PREDAJCU

ČIERNOBIELE

NOTA BENE

1. Predajca nosí preukaz so svojím registračným číslom
a fotografiou pri predaji na viditeľnom mieste.
2. Predajca predáva časopisy označené číslom zhodným
s registračným číslom uvedeným na preukaze.
3. Predajca predáva časopisy na určenom predajnom
mieste uvedenom na jeho preukaze.
4. Predajca predáva časopisy za oficiálnu cenu uvedenú na
titulnej strane časopisu.
5. Predajca predáva časopisy spôsobom, ktorý neobťažuje
okoloidúcich (je triezvy, čistý, upravený, slušný).
6. Predajca sa zdržuje na predajnom mieste bez detí do
16 rokov.
7. Predajca aktívne pracuje na zlepšení svojej sociálnej situácie a riadi sa pokynmi sociálneho pracovníka.
8. Predajca v Bratislave je povinný nosiť aj oficiálnu vestu
s logom Nota bene. Začiatočník vestu nemá, iba špeciálny
preukaz platný v daný mesiac.

Kódex kupujúceho
zostavil predajca Nota bene Peter Patrónsky

KÚPITE LEN U VÁŠHO PREDAJCU

KRÍŽOVKY

1. Preverte si preukaz predajcu, na ktorom je uvedené registračné číslo, fotka.
2. Kupujte časopisy označené číslom zhodným s registračným číslom uvedenom na preukaze predajcu.
3. Predajcu si starostlivo vyberte.
4. Neplaťte viac, ako je uvedené na časopise, pokiaľ sa
tak sami nerozhodnete.
5. Zoberte si svoj zaplatený časopis.
6. Časopis po prečítaní darujte alebo znehodnoťte tak,
aby sa nedal znova predať.

Pouličný časopis Nota bene začal vychádzať v septembri 2001. Vydáva ho občianske združenie Proti prúdu
ako svoj hlavný projekt na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli
bez domova alebo im hrozí strata ubytovania z finančných dôvodov. Cieľom je aktivizovať ľudí bez domova,
pomôcť im získať sebaúctu, dôstojný príjem, pracovné
návyky a sociálne kontakty. Úlohou Nota bene je tiež
kampaň na pomoc ľuďom bez domova.
Predajca časopisu musí byť registrovaný v OZ Proti
prúdu alebo partnerskej organizácii mimo Bratislavy. Pri regi-strácii dostane 3 kusy časopisov zdarma,
všetky ostatné si kupuje za 1,20 € a predáva za plnú

sumu 2,40 €. Je povinný nosiť preukaz, v Bratislave aj
oficiálnu vestu a dodržiavať kódex predajcu (pozri str.
42). Ak zistíte, že niektorý predajca porušuje pravidlá,
prosím informujte nás alebo partnerskú organizáciu.

lieky, internet, PC a telefón zadarmo pre vybavovanie
práce, bývania a úradných záležitostí,úschovu peňazí
a úradných listín a možnosť využívať korešpondenčnú
adresu o. z. na zasielanie osobnej pošty.

OZ Proti prúdu v rámci integračného projektu Nota
bene poskytuje predajcom ďalšie služby: základné
a špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, podporu streetworkera na predajnom mieste, právne poradenstvo partnerskej advokátskej kancelárie, tréningy,
skupinové stretnutia a workshopy, prístup do kupónového motivačného sociálneho obchodu, príspevky na

OZ Proti prúdu od roku 2001 realizuje pilotné projekty v oblasti riešenia bezdomovectva, iniciuje
systematické  a legislatívne zmeny na národnej
úrovni, vydáva knihy z pera ľudí  bez domova, organizuje odborné  konferencie a vydáva odborné 
publikácie. Je členom siete pouličných časopisov
INSP, organizácie FEANTSA a Slovenskej siete proti
chudobe. Viac na www.notabene.sk.
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Darčeky, ktoré
potešia a pomôžu

Kupujte od svojh

o p re d a

jcu NOTA BENE.

Potešte priateľov krásnou knihou a kalendárom
a predajcom tak doprajete krajšie a pokojnejšie Vianoce.

