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

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

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

4.	 Predajca	nesmie	v	styku	s	verej-
nosťou	a	s	ostatnými	predajca-
mi	používať	vulgárne	výrazy,	
nadávky	a	rasistické,	sexistické	
a	 iné	spoločensky	neprípustné	
výrazy.

5.	 Predajca	nesmie	pri	predaji	časo-
pisu	obťažovať	okoloidúcich,	zdr-
žiavať	ich	proti	ich	vôli.

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

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

8.	 Predajca	nesmie	predávať	časo-
pis	v	súkromnom	priestore	(ak	na	
to	nemá	povolenie	vlastníka).

9.	 Predajca	nesmie	páchať	krimi-
nálnu	činnosť	alebo	takejto	čin-

	 nosti	 pomáhať,	 zvlášť,	 ak	 je	
označený	preukazom	predajcu,	
alebo	ak	má	so	sebou	časopisy.

10. Predajca	nesmie	predávať	časo-
pisy	neregistrovaným	alebo	vylú-
čeným	predajcom.

11.	Predajca	nesmie	nesprávne	vy-
dávať	z	finančnej	čiastky	prijatej	
od	kupujúceho.

12.	Predajca	nesmie	od	kupujúceho
	 požadovať	sumu	inú,	ako	je	ofi-

ciálna	cena	časopisu.
13.	Predajca	 nesmie	 predávať	

časopis,	ani	sa	zdržiavať	na	pre-
dajnom	mieste,	s	dieťaťom	do	16	
rokov.

Kódex
predajcu
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DRAvEC NA RUKAvICIgEJZA DEZORZ

Principál	unikátneho	bábkového	divadla,	pre	
dospelých,	Dezorzovho	lútkového	divadla,	a	re-
žisér	prvého	slovenského	hororu	Fabrika	smr-
ti.	Sám	o	sebe	hovorí,	že	je	introvert.	Všeobec-
ne	neoplývajú	žoviálnosťou	a	dodnes	má	prob-
lémy	začleniť	sa	do	spoločnosti.	

Sokoliari	sa	so	svojimi	vtákmi	rozostavia	na	
kraji	 lúky	 a	 čakajú,	 kým	honci	 naženú	 zver.	
Orlica	Betty	je	nepokojná.	Nechce	si	dať	nasadiť	
koženú	čiapočku,	a	tak	ju	ruší	všetko	naokolo.
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O POSTUPEOSOBNOSTI 2009

Tomáš	je	papierovo	bez	šance	na	vyzdravenie	či	
spomalenie	ochorenia.	Ale	on	rieši	najmä	futbal.	
Teší	sa	z	Afriky.	Bez	futbalu	si	nevie	predstaviť	
život.	So	zatajeným	dychom	sledoval	všetky	
zápasy	našej	reprezentácie.

Výber	osobností	roka	2009	odráža	subjektívny	
pohľad	pracovníkov	Nota	bene.	 Je	notársky	
neoverený,	emocionálne	podfarbený	a	hlavne	
zúfalo	neúplný.	Kľúčové	slová:	ľudia	na	správnom	
mieste.	
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vitajte, nič nepýtajtevinyl ožíva

Je	to	malé,	čierne	a	s	dierou	uprostred.	Čo	je	
to?	Gramofónová	platňa.	Tento	starý	vtip	opäť	
ožíva,	tak	ako	po	digitálnej	dobe	CDčiek	ožívajú	
aj	samotné	platne.	Bezkonkurenčný	zvuk	vinylu	
spôsobuje,	 že	 na	 LP	 stále	 vychádzajú	 nové	
albumy	známych	interpretov	ako	Moby	či	Nick	
Cave.	

Na	rozdiel	od	iných	národných	parkov	sú	naše	
Vysoké	Tatry	stredobodom	pozornosti	staviteľov	
a	miestom	neustálych	ťahaníc	medzi	nimi	a	
rôznymi	ochranárskymi	organizáciami.	Kde	sa	
dvaja	bijú,	tretí	by	mal	vyhrávať.	Možno	by	to	
mohol	byť	návštevník	hôr.	Žiaľ,	nie	je.

šPIóN

som na seba tvRdý

Devätnásť Diagnóz
Koľkokrát si hovorím, že sa na to vykašlem. Lepšie by mi bolo na druhom 
svete. Ale potom si poviem, že sa ešte podržím. Lebo stále pevne dúfam, že 
sa ešte niečo zmení, pevne dúfam, že takto nezostanem navždy.

Jozef	(45)	inokedy	hovorí	potichu,	ale	teraz	
takmer	kričí.	Beznádej,	choroba,	bolesti,	
ktoré	neustále	prežíva,	 vedomie,	 že	ho	
blízki	odkopli,	to	všetko	sa	snaží	prehlušiť	
prosbou	o	ďalšiu	šancu.	„Chcem	sa	pohnúť.	
Najprv	aspoň	na	ubytovňu	a	ďalej	sa	uvidí.	
Brzdí	ma	choroba.	V	takomto	stave	ma	
nikto	nezamestná.“	S	vyučeným	elektro-
montérom	sa	život	nemaznal.	Ako	malý	
chlapec	namiesto	detských	hier	pomáhal	
rodičom	v	Kvetoslavove	na	poli,	po	škole,	
cez	víkendy	aj	cez	prázdniny.	Keď	sa	odišiel	
učiť	do	Záhorskej	Bystrice,	konečne	si	vy-
dýchol.	Potom	sa	oženil,	narodili	sa	mu	tri	
deti,	všetko	vraj	šlo	ako	po	masle.	Iba	jednu	
„maličkosť“	si	dlho	nevšimol.	Keď	nechal	
manželke	nejaké	peniaze,	aby	zaplatila	
šeky,	peniaze	nikde	a	šeky	neboli	vyplatené.	
Pred	tromi	 rokmi,	keď	sa	vrátil	 z	práce,	
čakal	ho	šok.	Dom,	ženine	dedičstvo,	bol	
predaný.	Manželka	s	deťmi	odišla,	 vraj	
na	ubytovňu	do	Šamorína.	Zostal	na	ulici.	
Pretĺkal	sa,	ako	sa	dalo.	Robil	na	bitúnku,	
potom	na	farme,	kde	sa	staral	o	sto	býkov.	
Že	v	priebehu	dvoch	mesiacov	schudol	
skoro	30	kíl,	si	nestihol	všimnúť...	Na	konci	
mája	2007	sa	s	kolegami	naobedovali,	vypili	
si	kávičku	a	vstávali	od	stola,	aby	sa	pobrali	
za	robotou,	keď	sa	zrazu	Jozef	nedokázal	
ani	pohnúť.	„Prebral	som	sa	v	nemocnici	
v	Dunajskej	Strede.	V	krvi	som	mal	vyše	
dvadsaťosem	jednotiek	cukru.	Skrytá	cuk-

rovka.	Udrela	mi	hlavne	na	nohy	a	na	oči.	
V	tom	momente	mi	preblyslo	hlavou,	že	
všetky	plány	môžem	zahodiť	za	hlavu.“

Potrebuje pokoj
Jozef	zavolal	najmladšej	dcére	a	v	nedeľu	
prišla	na	návštevu	celá	rodina.	„Niekto	z	vás	
ma	musí	prichýliť,	povedal	som	im.	Nikto	
ma	však	neprijal.	 Sociálna	pracovníčka	
teda	 zháňala	 niečo	 iné,	 na	 obci	 aj	 na	
okrese,	ale	nič	sa	nepodarilo.	Po	čase	som	
už	v	nemocnici	zostať	nemohol.	Sanitka	
ma	odviezla	do	Kvetoslavova	pred	obecný	
úrad,	vraj,	nech	sa	starosta	postará.	Ten	ma	
naložil	do	auta	a	odviezol	do	Bratislavy,	do	
nocľahárne.“

Z	útulku	bol	Jozef	hrozne	nešťastný.	Zlá	hy-
giena,	nocľažníci	aj	pod	vplyvom	alkoholu,	
raz	mu	tu	zmizlo	inzulínové	pero	a	drahé,	
život	zachraňujúce	lieky.	K	tomu	silné	boles-
ti	nôh,	ktoré	mu	nedovolia	spať.	Na	papieri	
mám	19	diagnóz!	Niekedy	nevládzem	nič.	
O	siedmej	ráno	musíme	z	útulku	odísť,	tak	
vyjdem	z	brány,	sadnem	si	vedľa	do	kríkov	a	
čakám,	kým	ho	o	siedmej	večer	zas	otvoria.“	

Okrem	toho	má	Jozef	ďalší	kríž.	Nepríjem-
nú	inkontinenciu	moču	a	stolice.	Nonstop	
musí	nosiť	plienky,	každú	hodinu	sa	na	
wécé	kontrolovať.	Aj	v	noci.	„To	je	utrpenie,	
ktoré	nikto	nepochopí.	Nedajbože,	aby	mi	
niekto	v	nocľahárni	povedal,	že	smrdím	a	
mám	vypadnúť.	Hladinu	cukru	nemám	ani	
s	liekmi	ustálenú.	Na	to	človek	potrebuje	
pokoj.	Ja	mám	nervy.“	

Chodí po lekároch
„Vďaka	Bohu,	že	existuje	Nota	bene.“	Jozef	
sa	konečne	trochu	usmeje.	Predáva	na	Hey-
dukovej	ulici.	Koľko	vládze.	Trošku	si	posedí,	
trošku	 sa	 poprechádza,	 stáli	 zákazníci,	
hlavne	starší,	vedia,	čo	mu	je.	Porozprávajú	
sa	a	dobre	to	padne	aj	im,	aj	Jozefovi.	
„Som	na	seba	tvrdý.	Predávam	každý	deň,	
iba	v	nedeľu	doobeda	mám	voľno.	Idem	na	
omšu	a	potom	na	obed	k	Sestrám	Matky	
Terezy.	A	ešte	chodím	po	lekároch.	Už	mi	
povedali	veľa	vecí	na	rozplakanie.	Aj	za	to,	
že	som	bezdomovec.“	
To,	 že	 ho	 najbližší	 nechcú,	 trápi	 Jozefa	
snáď	 ešte	 viac	 ako	 choroby.	 Potrebuje	
niekoho	blízkeho	vedľa	seba.	Chcel	by	ešte	
pracovať,	žiť.	Hoci	niekedy	má	všetkého	
dosť	a	uvažuje	o	konci.	Niečo	akoby	mu	
však	hovorilo:	Nevzdaj	sa,	snaž	sa	ďalej.	
„Pevne	dúfam,	že	takto	nezostanem	navždy,“	
uzatvára.

text	a	foto:	dagmar	canisová

na lieky mu nestačí ani sociálka.

porozprávať sa so stálymi 
zákazníkmi padne dobre 
jozefovi aj im.
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SMS PRE PREDAJCOv

Nenechávajte	si	pre	seba,	ak	vám	niektorý	
z	predajcov	zdvihne	náladu,	alebo	naopak,	
adrenalín.	Pošlite	nám	SMS	na	číslo

	 Hľadám	na	podnájom	aj	s	priateľom	
chatku	s	vodou	a	elektrinou	do	40	eur/
mesiac.	Ďakujem.	Renáta	601,	Billa	–	 Je-
senského,	kontakt:	0914	246	835.	
	 Prosím	o	darovanie	práčky	a	televízo-
ra.	Ďakujem.	Cecília	1259,	Námestie	slobo-
dy	–	optika,	kontakt:	0944	378	562,	02/52	
62	59	62	(výdajňa).
	 Hľadám	dobrých	ľudí,	ktorí	by	mohli	
darovať	oblečenie	pre	nastávajúcu	mat-
ku.	Som	v	ôsmom	týždni	tehotenstva	a	
potrebovala	by	som	detskú	výbavičku	a	
kočík.	Zároveň	prosím	o	prinesenie	vecí	na	
moje	predajné	miesto	–	Jednota	na	Dro-
társkej	ulici.	Ďakujem.	Nikola	1673,	COOP	
Jednota	–	Drotárska,	kontakt:	02/52	62	59	
62	(výdajňa).
	 Prosím	 dobrých	 ľudí	 o	 darovanie	
zimného	 pánskeho	 oblečenia	 veľkosti	

XL	a	topánok	č.	8,5	–	9.	Zároveň	ďakujem	
čitateľom,	ktorí	kupujú	Nota	bene	od	pre-
dajcu	číslo	1226.	Ďakujem.	Štefan	1226,	
potraviny	Kvások	–	Krížna,	kontakt:	02/52	
62	59	62	(výdajňa).
	 Prosím	 čitateľov	 Nota	 bene	 o	 da-
rovanie	programu	jednoduché	a	podvojné	
účtovníctvo	na	CD-čku	a	o	možnosť	urobiť	
si	kurz	účtovníctva.	Ivan	1888,	Račianske	
mýto	–	MHD	zastávka	električiek,	kontakt:	
0944	327	094.
	 Hľadám	dobrých	ľudí,	ktorí	potrebujú	
človeka	ku	zvieratám,	najlepšie	ku	koňom.	
Prax	 a	 lásku	 k	 zvieratám	 mám.	 Som	
nefajčiar,	nekonfliktný,	mladý	a	zdravý.	
Najlepšie	aj	s	ubytovaním.	Pekne	ďakujem.	
Jozef	598,	ŽSR	–	Kopčianska,	kontakt:	0944	
233	579,	02/52	62	59	62	(výdajňa),	e-mail:	
dorusko@zoznam.sk.

	 Súrne	hľadám	prácu	alebo	brigádu	
na	recepcii	alebo	ako	referentka	v	ces-
tovnej	kancelárii.	Prax	mám.	Ovládam	PC,	
anglický	a	nemecký	jazyk	na	hovorovej	
úrovni.	Zároveň	môžem	pracovať	alebo	
vypomáhať	aj	ako	opatrovateľka	alebo	
doučovateľka	detí	vo	veku	8	–	17	rokov.	
Doučujem	slovenský	 jazyk,	 ruský	 jazyk,	
dejepis,	biológiu	a	chémiu.	Prax	taktiež	
mám.	Vopred	ďakujem	za	ponuky.	Adela	
1589,	kontakt:	02/52	62	59	62	(výdajňa).
	 Prosím	dobrých	ľudí,	ktorí	by	mi	da-
rovali	práčku	a	sporák.	Ďakujem.	Costinel	
537,	Tomášikova	–	Ružinovská,	kontakt:	
0908	495	283,	02/52	62	59	62	(výdajňa).
	 Prosím	láskavo	o	darovanie	funkčnej	
varnej	kanvice,	mikrovlnnej	rúry,	rádia,	prí-
padne	veže.	Ďakujem.	Jela	1768,	Patrónka	
–	Lamačská	cesta,	kontakt:	0902	317	723.

10.12.2009 11:32
Pozdravujem	pana,	od	ktoreho	som	kupila	
NB	v	L.	Mikulasi	pred	Priorom.	Bol	slusny	a	
velmi	mily.	Poprial	mi	stastne	Vianoce.	Aj	ja	
mu	zelam	vsetko	dobre!	Vdaka	nemu	som	
mala	hned	krajsi	den.	Ingrid
04.12.2009 20:41
Dobry	vecer,	chcem	sa	velmi	pekne	poda-
kovat	velmi	milej	pani,	ktora	predava	Nota	
bene	pri	Juzanke	v	Trencine.	Vzdy	si	nove	
cislo	kupim	a	rada	sa	s	nou	porozpravam	a	
potesi	ma	vzdy	milym	slovom	a	usmevom.	
A	dakujem		za	novembrove	cislo	NB,	ktore	
mi	DAROVALA,	ked	som	nemala	pri	sebe	
peniazky.	Bolo	to	neuveritelne	a	dojimave	
zaroven.	Drzte	sa,	ste	velmi	sikovna	a	mate	
velke	a	laskave	srdiecko.	Stastne	a	vesele	
Vianoce	a	stastny	Novy	rok	zo	srdca	praje	
Mirka	a	Sabinka.

POZOr!
02.12.2009 19:50
Dnes	podvecer	pri	Bille	v	Trencine	mi	po	
kupe	Nota	bene	poprial	mily	pan	stastnu	
cestu	a	 ja	mu	 ju	prajem	tiez,	nech	ma	
stastnu	 cestu	 zivotom.	 Bol	 velmi	mily,	
slusny	a	posobil	optimisticky,	co	je	vzacne	
v	dnesnej	dobe.	Potesilo.	K
22.11.2009 09:31
Dobry	den.	Kupujem	NB	v	Topolcanoch	na	
poste	skoro	pravidelne,	predava	tam	mily	
pan,	ktory	mi	vzdy	zdvihne	naladu.	Chcem	ho	
aspon	takto	pozdravit	a	vyjadrit	mu	podporu.	
Prajem	mu	vela	stastia	a	drzim	palce.	Monika
20.11.2009 05:06
Dobry	den.	Pozdravujem	predajcu	Lubo-
sa	0041.	Nasiel	si	vybornu	strategiu	a	na-
miesto	vyckavania	cestuje.	Takto	prichadza	
kazdy	mesiac	aj	do	Humenneho.	Vzdy	sa	
potesime,	ked	je	znova	tu.	Cisty,	upraveny,	
vysmiaty	a	neunavne	ponukajuci	casopis.	
Naposledy	sme	ho	stretli	pri	Kauflande	a	
ponukol	nam	aj	CD.	Vahali	sme	s	kupou,	ale	
skutocne	sme	mu	dnes	vdacne.	Je	super.	
Lubos,	drzime	palce	a	prichadzaj	aj	nadalej.	
Dada	a	mala	Zuzka

18.11.2009 16:17
Pozdravujem	pani	predavajucu	pri	VUB	 
v	KE.	Je	velmi	privetiva	a	sa	usmieva	na	ku-
pujucich,	aj	ked	tam	cely	den	stoji	v	chlade.	
Prajem	vsetko	dobre.	Dia
16.11.2009 12:20
Akurat	som	si	kupila	NB	v	NMnV,	kupujem	
ho	aj	v	Piestanoch	pri	poste.	Vzdy	stretnem	
mileho	a	upraveneho	predajcu	a	to	ma	
potesi,	ze	aj	ludia,	ktorym	osud	nedoprial	
to,	co	mne,	vedia	byt	slusni	a	mili.	Nebolo	
by	od	veci	poslat	tam	na	skolenie	nasu	
politicku	 „reprezentaciu“.	Mozno	by	sa	
priucili,	ako	sa	maju	chovat!
25.10.2009 16:17
Dobry	den,	chcela	by	som	pozdravit	pana,	
od	ktoreho	kupujem	Nota	bene	v	Hyper-
tescu	v	Ziline.	Vzdy	mi	zlepsi	naladu,	lebo	
je	vzdy	velmi	mily,	zdvorily	a	slusny.	Posobi	
ako	velmi	dobry	clovek	s	velmi	velkym	srd-
com.	Zelam	mu	nech	sa	mu	splnia	jeho	sny	.
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NOTA BENE

PODPORIlI AJ

0915 779 746

Mať Dlhy nie je OK

INZerCIA

INZerCIA

najväčší svetový 
registrátor domén
s koncovkou .sk

Vy ešte nemáte svoju doménu?

W W W . D O M A I N S . S K

Ľubica Chlpíková

0907 473 718

Profesionálne

STRIHANIE PSOV
v Bratislave

Splácať	 je	 ľahšie	ako	
šetriť!	Tento	reklamný	
slogan,	 ktorý	 som	
počul	 v	 rádiu,	 	 ma	
úplne	omráčil.	V	NOTA	
BENE	 poznáme	 veľa	
ľudských	 príbehov,	

ktoré	 by	 mohli	 mať	 rovnaký	 podnadpis.	 
Splátkové	zmluvy,	spotrebné	úvery,	kreditné	
karty,	debetné	účty...	mnohí	ľahko	podľahnú.	
Považujeme	za	normálne	byť	zadĺžený	aj	na	
10	rokov.	Veď	čože	je	to	splácať	100/200/300	
Eur	mesačne?	Radšej	zatvárame	oči	pred	tým,	
že	úroková	sadzba	(a	teda	aj	splátky)	určite	
neostane	10	rokov	rovnaká,	a	keby	aj,	tak	sotva	
ostaneme	v	jednom	zamestnaní	10	rokov,	že	

už	o	rok	môžeme	zarábať	omnoho	menej	ako	
teraz...	Keď	som	ešte	robil	na	pobočke	jednej	
nemenovanej	banky,	tak	do	prepážkových	
pracovníkov	šéfovia	hustili,	že	každý	jeden	
klient	banky	musí	byť	nejako	„zaúverovaný“.	
Povinne	museli	volať	ľudí	do	banky,	aby	sa	
ich	snažili	presvedčiť,	že	kreditná	karta,	úver	
a	debet	na	účte	je	úplne	super	vec	a	bez	nich	
sú	úplne	nemožní.	A	mnohí,	žiaľ,	uverili.	Po-
tom	prišla	z	USA	hypotekárna	kríza	a	ľudia	
na	celom	svete	sa	konečne	pozreli	pravde	do	
očí.	Mať	dlhy	nie	je	ok.	Treba	sa	zakrývať	len	
takou	veľkou	perinou,	akú	máme.	Masírovanie	
mozgov	o	tom,	že	splácať	je	také	jednodu-
ché,	vnímam	ako	jednu	veľkú	nechutnú	ma-
nipuláciu	s	naivnými	ľuďmi.	Niečo	iné	je,	keď	

firma	musí	nakúpiť	technológiu,	ktorá	je	príliš	
drahá,	firma	na	ňu	nemá	a	táto	technológia	
sa	sama		zaplatí	za	X	rokov.	Keď	si	však	na	
úver	nakúpime	elektroniku,	nábytok	alebo	
len	debetom	na	účte	prekryjeme	nezvládnutý	
mesačný	rozpočet	na	stravu	–	to	je	naozaj	
len	jednoduchá,	jasná,	ľahko	pochopiteľná	a	
moderná...		ale	predsa	len	hlúposť.	

Jaro	Šipoš	

Fundraiser	o.	z.	Proti	prúdu		

Pracovníci a predajcovia NOTA BeNe Vám 
želajú krásny nový rok 2010 plný lásky, ra-
dosti  a pevných vzťahov.

www.chaty-penziony.sk 

jediný portál na Slovensku, 
určený na videoprezentáciu  
ubytovacích zariadení
( penzióny, chaty, priváty, apart-

mánové domy, kempy )

chaty-penziony@chaty-penziony.sk 

0905157985 

pondelok až sobota od 17.00 do 22.00hod
0907 / 733 388

Volajte	ak	vidíte	bezdomovca,	ktorý	potrebuje	akútnu	
pomoc.	
Volajte/emailujte	(peterkadlecik@notabene.sk)	tipy	
na	bezdomovcov,	ktorí	žijú	vo	vašom	okolí	–	my	ich	
navštívime.	

Program	Streetwork,	o.	z.	Proti	prúdu

LINKA NA POMOC BeZdOMOVCOM
V BrATISLAVe
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nezaplní	ani	v	sobotu.	Povrávalo	sa,	že	trho-
visko	pohltí	výstavba.	„Je	kríza,	asi	nema-
jú	peniaze	na	pôžičky,“	hádajú	trhovníci.	
„Zatiaľ	sa	nič	nedeje.“
Pamätník	zo	Žilinskej	ju	porovnáva	s	vie-
denským	Naschmarktom.	„U	nás	sa	na	
tradíciu	nedbá.	Máloktorí	predajcovia	majú	
vlastné	veci.	Berú	zo	skladu.“	Spomína,	že	
na	Žilinskej	kraľovali	Bulhari.	„Tí	vedeli,	čo	
je	zelenina	a	ako	ju	pestovať.“

víťazstvo ázie
Na	 trhu	 na	 Jedlíkovej,	 prepojenom	 na	
frekventovanú	Obchodnú,	už	po	zelenine	
neostala	ani	stopa.	Zavalili	ho	lacné	tričká,	
bundy,	ponožky,	ktoré	ponúkajú	ázijskí	pre-
dajcovia.	Aj	tu	sa	predpovedá	zánik	pre	
výstavbu,	Jedlíková	už	vypadla	zo	zoznamu	
trhov.	Ak	sa	však	ľudí	z	tejto	mlčanlivej	
komunity	začnete	pýtať	na	niečo	iné	ako	
veľkosť	alebo	cenu,	prestávajú	rozumieť.	

Oveľa	zhovorčivejšia	nie	je	ani	žena,	ktorej	
by	v	reči	nemala	brániť	jazyková	bariéra.	
„Stále	nám	ktosi	tvrdí,	že	zanikneme,	ale	
ide	sa	ďalej,“	odpovedá	na	pol	úst.	Viac	
ju	trápi	nedostatok	zákazníkov.	Podobný	
tovar	 totiž	ponúkajú	aj	blízke	obchody.	
„Máme	hrozné	podmienky,“	sťažuje	sa	tiež.	
„Žiadne	záchody,	chodíme	do	Mc	Donaldu.“

Roky v provizóriu
Rovnaký	problém	je	na	poloopustenom	trhu	
na	Poľnej.	Pred	desiatimi	rokmi	býval	v	sused-
nej	ulici,	ktorá	sa	doteraz	volá	Malý	trh.	
„Predávam	 od	 siedmej,	 ale	 toalety	 v	
Medickej	záhrade	otvárajú	až	o	desiatej,“	
rozčuľuje	sa	jedna	z	trhovkýň.	„Roky	hovo-
ria,	že	sa	to	zlepší	a	stále	sme	v	provizóriu.	
Ach	čo,	ja	už	to	nejako	doklepem	a	idem	
na	dôchodok.“
Plány	na	modernizáciu,	o	ktorých	sa	hovo-
rilo	na	miestnej	samospráve,	nepovažuje	

za	reálne.	„Nechceme	luxus,	ale	aby	sme	
prežili.“	Myslí	si,	že	prestavba	by	zname-
nala	koniec	klasických	predajcov.	

nádejný mix
Najväčšiu	 šancu	 pretrvať	 má	 asi	
najznámejšie	bratislavské	trhovisko	na	
Miletičovej,	ktoré	už	nie	je	celkom	v	centre.	
Je	však	najväčšie	a	okrem	najrôznejších	
imitácií	módy	ponúka	ešte	dosť	ovocia,	
kvetov	a	doma	vyrobených	pochúťok.
Nakupovať	tu	vidíte	dôchodcov	aj	mladých	 
v	oblekoch,	ktorí	si	sem	odskočia	cez	obed-
nú	prestávku.	Najsilnejší	nápor	je	cez	víkend.	
Prichádzajú	ľudia	z	celého	mesta.	
Ak	neprídete	včas,	zaparkujete	už	iba	za	pe-
niaze.	K	nepríjemným	súčastiam	trhoviska	
patria	skupinky	opilcov,	ošarpané	stánky,	
špina	v	kútoch	a	zápach,	na	ktorý	sa	sťažujú	
obyvatelia	z	blízkych	domov.

KAUZA text:	klára	singerová	|	foto:	pavol peter

tRadičné tRhy v bRatislave upadajú

ČaKá ich OsuD DinOsauROv?
Plány developerov, nezadržateľný nával ázijského tovaru a pokles 
zákazníkov môžu byť skazou kedysi vychýrených trhov v centre Bratislavy. 
Atmosféru a ponuku klasického trhu väčšinou udržujú dôchodcovia. 

Ošumelé	stánky,	v	ktorých	sa	často	ovocie	
a	zelenina	už	na	pohľad	nelíši	od	ponuky	v	
bežnom	obchode,	lacné	oblečenie	či	podivne	
páchnuci,	ale	vraj	zaručene	pravý,	kožený	tovar	
–	tak	dopadli	kedysi	chýrne	trhoviská	v	cen-
tre	Bratislavy.	Trhovníci	pritom	môžu	hovoriť	 
o	šťastí,	že	ich	zatiaľ	nevytlačili	presklené	bu-
dovy	a	moderné	obchodné	galérie.	
Developerov,	ktorí	ešte	nedávno	hrozili	
výstavbou,	zrejme	zbrzdila	kríza.	Ani	to	
však	na	menších	trhoch	nedokáže	zadržať	
úpadok	 klasickej	 atmosféry.	 Hrozí,	 že	
časom	vymiznú	ako	dinosauri.
V	sprievodcovi	po	takmer	každom	z	európ-
skych	veľkomiest	sa	dočítate	o	 trhoch	
ovocných,	kvetinových,	blších,	ktoré	by	
ste	určite	mali	vidieť.	V	našom	hlavnom	
meste	veľký	výber	neostáva.

Posledná trhovnícka bašta
Trhovisko	na	Žilinskej	patrí	k	posledným,	
ktorým	sa	darí	uchovať	zašlú	slávu	aspoň	
jeden	 deň	 v	 týždni.	 Dojem	 celkového	

chátrania	v	sobotu	prehluší	mix	farbistého	
tovaru,	čulých	predajcov	a	ľudí,	ktorí	ešte	
nezabudli,	že	na	trh	sa	chodí	s	prúteným	
košíkom.

„Na	nakupovanie	tu	nedám	dopustiť,	sta-
lo	sa	rituálom,	ktorým	začínam	víkend,“	
zdôveruje	sa	žena	v	strednom	veku,	už	
zásobená	mrkvou	do	polievky.
Na	pultoch	sa	vŕši	hlavne	ovocie	a	zeleni-
na.	Trpezlivý	rad	sa	odovzdane	vinie	popri	
stánku	s	kvasenou	zeleninou.	Čakajúcich	
zjavne	neodrádza	ani	zástup	pred	búd-
kou	s	bryndzou.	Ak	sa	dobre	poobzeráte,	
môžete	 natrafiť	 na	 poklad	 vo	 forme	
domáceho	džemu	či	pomazánky.

„Naberte	si	smelo,	to	sú	sladké	zemiaky,	
topinambury,“	 radí	 babička	 obklopená	
zaváraninovými	 fľašami	 so	 záhadným	
obsahom.	Žene,	ktorá	sa	pri	neobvyklých	
hľuzách	 pristavila,	 ponúka	 ako	 bonus	
osvedčený	recept	na	placky.	„Najlepšie	
sú	druhý	deň,	úplne	krehučké,“	odporúča.	
Ak	by	ste	chceli	vedieť,	ako	to	tu	vyzeralo	
kedysi,	ochotne	vám	povie.	Predáva	už	
50	rokov	a	ako	80-ročná	je	asi	najstaršou	
trhovníčkou	na	Žilinskej.	„Už	to	nie	je,	čo	
bývalo,“	tvrdí.	

vedeli, čo je zelenina
Podobne	situáciu	hodnotí	postarší	včelár.	
„Chodím	iba	v	sobotu,	cez	týždeň	býva	málo	
ľudí,“	hovorí.	„Veľa	sa	zmenilo.	Kedysi	sa	na	
jednej	strane	predávali	mäsové	výrobky,	
na	druhej	zase	vajíčka.	A	toto	z	toho	osta-
lo,“	ukazuje	k	prístrešku,	kde	popíja	zopár	
zanedbaných	mužov.
Podobne	 reagujú	 aj	 ďalší.	 Mnoho	 zo	
stánkov,	vtesnaných	medzi	budovami,	sa	

KAUZA

hypermarkety všetkých nepresvedčia
Osobný	kontakt	s	predajcom	a	atmosféra	dáva	trho-
visku	šancu	aspoň	čiastočne	obstáť	popri	ponuke	
hypermarketov.	
Analytik	agentúry	pre	prieskum	trhu	Terno	Ľubomír	
Drahovský	dáva	úpadok	trhov	do	súvislosti	práve	
s	tým,	že	supermarkety	a	hypermarkety	dokázali	
skvalitniť	svoj	sortiment.	Pri	určitých	druhoch	ovocia	
a	zeleniny	navyše	prišli	s	nižšou	cenou	ako	trhoviská.
Napriek	tomu	si	myslí,	že	niektoré	tradičné	trhy	
vytrvajú.	„Sú	ľudia,	ktorí	si	zvykli	chodiť	na	trhovisko,	
komunikovať	s	predajcami,	majú	s	nimi	skoro	až	
rodinný	vzťah,“	hovorí	Drahovský.	„Tých	hypermar-
kety	neodradia.“
V	 Bratislave	 vidí	 potenciál	 pre	 trhovisko	 na	
Miletičovej.	 „Zachovalo	si	svoj	ráz	a	má	svojich	
návštevníkov.“	 Ak	 by	 predajcovia	 mali	 výhod-
né	 poplatky	 za	 stánky	 či	 dostatočnú	 údržbu,	
návštevnosť	by	vraj	mala	byť	dobrá.

na trhoch sa predávalo, zabávalo aj popravovalo 
Význam	trhovísk	obmedzil	rozvoj	železníc	a	chladnička	ako	bežná	
súčasť	domácnosti.	
Tradícia	bratislavských	trhovísk	trvá	od	stredoveku.	Prvé	bolo	
pravdepodobne	na	križovatke	Panskej	a	Ventúrskej	ulice.
„S	mestskými	výsadami	Ondreja	III.	z	roku	1291	Bratislava	zís-
kala	aj	právo	trhu	a	trhovisko	sa	presunulo	na	miesto	dnešného	
Hlavného	námestia,	pred	Starú	radnicu,“	hovorí	Vladimír	Tomčík	
zo	združenia	Devínska	brána.	
Na	trhu	sa	predávali	 látky,	odev,	obuv	aj	rôzne	potraviny,	víno,	

pečivo	na	pultoch	a	chlieb	na	rohožiach	na	zemi.	„Okrem	obcho-
dovania	či	hereckých	vystúpení	a	ľudových	veselíc,	sa	na	tomto	
mieste	aj	popravovalo,“	hovorí	Tomčík.
V	18.	storočí	vznikali	špecializované	trhy	za	hradbami	mesta.	
Železničná	doprava,	ale	aj	chladničky	spôsobili,	že	v	19.	a	20.	storočí	
začal	význam	trhovísk	klesať.	„Slúžili	na	rozšírenie	či	spestrenie	
sortimentu,	ktorý	sa	dal	bežne	kúpiť	v	obchodoch,“	hovorí	Tomčík.	
Za	bývalého	režimu	sa	tovar	označoval	ako	poľnohospodárske	
prebytky.

„u nás sa na tradíciu 
nedbá. máloktorí pre- 
dajcovia majú vlastné 
veci. berú zo skladu.“

na Žilinskej je posledné trhovisko v centre Bratislavy s tradičným tovarom.

trh na jedlíkovej ovládol ázijský tovar.
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rOZHOVOr rOZHOVOr

Okrem iných projektov ste sa pred 
niekoľkými rokmi režijne podieľali aj 
na televíznej show stroskotanec na 48 
hodín. viac či menej známe tváre sa na 
chvíľu zmenili na bezdomovcov. Bavilo 
vás to?
Ľudia	 na	 okraji	 spoločnosti	 pre	 mňa	
neboli	nijakým	šokom.	Ani	fakt,	že	nejaké	
vyvolené	celebrity	sa	dali	na	túto	hru.	Oni	
vedeli,	čo	sa	od	nich	očakáva,	naozajstný	
moment	prekvapenia	nebol	u	nich	tak	
spontánny	ako	pri	normálnych,	bežných	
ľuďoch.	A	tí	ma	na	tomto	programe	zaujali	
najviac.	

vo svojom životopise spomínate aj 
starého otca z maminej strany, ktorý bol 
cigánom bretónskeho pôvodu. naozaj? 
ste totiž bledý. 
Starého	otca	som	nepoznal,	bol	kolotočár,	
mal	dobrodružný	život.	Prišiel	sem	počas	
SNP	ako	partizán.	Užil	si	svoje.		Prežil	voj-
nu,	našiel	babku,	narodila	sa	moja	mama	
a	v	48-om	na	jar	išiel	na	drevo	do	lesa	a	
stúpil	na	mínu.	Celý	deň	ho	tam	zbierali...	
Dedo	nebol	plnokrvným	cigánom,	 len	
spolovice.

Považujete teda zmienku o cigánskych 
koreňoch pri vašom mene za podstatnú,     
hodnú povšimnutia?
Je	to	taká	čerešnička,	farbička.	Ľudia	majú	
radi	podobné	drobnosti.

vedeli ste odmalička, že ste mali v rodine 
cigána, netrpeli ste tým?
Všetky	babky,	tetušky	mi	hovorili,	ako	sa	
na	deda	podobám.	Ja	som	to	následne	
dotvrdil	svojím	tetovaním.	Aj	to	je	v	tej	
cigánskej	krvi...	Dedo	bol	tiež	všelijako	
okrášlený.

Pochádzate z Košíc, kde ste vyštudovali 
ŠuP-ku. Prečo ste sa tam hlásili?
Ako	malé	dieťa	ma	fascinovali	príbehy	falzi-
fikátorov	veľkých	umeleckých	diel.	To	bola	
moja	motivácia.	Už	v	ranom	detstve	som	
si	povedal,	že	budem	falzifikovať		národné	
hodnoty	a	budem	tak	zarábať	veľké	peniaze...	
Ale	maľoval	som	odmalička,	chodil	som	na	
výtvarnú,	prirodzene	som	preto	išiel	na	ŠUP-
ku.	Tu	ma	však	viac	než	maľovanie	zlákali		
multižánrové	projekty,	robili	sme	zaujímavé	
performance.	Chcel	som	jednoducho	skúsiť	
niečo	iné.	Tak	som	pokračoval	na	VŠMU.

Pôvodne ste išli na divadelnú, no skončili 
ste pri bábkarskej réžii. Dnes ste prin-
cipálom svojho divadla – Dezorzovo 
lútkové Divadlo. Bábkové divadlo pre 
dospelých. Kedy vzniklo?
Zhruba	pred	šiestimi	rokmi.	Fungujeme	
na	báze	klasického	kočovného	bábkového	
divadla.	Aj	keď	v	dnešných	časoch	je	to	už	
paradoxne	zložitejšie.	Spolu	s	kamarátmi	
sme	sa	rozhodli,	že	chceme	nadviazať	na	
tradície	 klasického	bábkového	divadla,	
ktoré	bolo	určené	všetkým	vekovým	ka-
tegóriám.	Na	Slovensku	sa	ale	bábkové	
divadlo	spája,	žiaľ,	len	s	detičkami.	A	ďalší	
dôvod,	prečo	existuje	DLD	je	smiešny	fakt,	
že	aj	v	bábkovom	divadle	funguje	určité	eli-
társtvo.	Tak	sme	si	založili	vlastné	divadlo.

história  bábkového divadla sa teda 
neviaže najmä k deťom?
Nie,	nikdy	nebolo	pre	detského	diváka,	
takým	sa	stalo	až	po	prevzatí	moci	Rusmi.	
V	päťdesiatych	rokoch	sa	aj	bábkové	divad-
lá	poplatné	dobe	a	politickému	zriadeniu	
začali	prispôsobovať	dramaturgii	ruských	
bábkových	divadiel	a	odtiaľ	prišla	celá	vízia	
a	filozofia	robiť	predstavenia	pre	deti.

pRincipál bábkového divadla pRe dospelých 

ĽuDia-ĽuDKOvia-lútKy
Sám o sebe hovorí, že je introvert. Všeobecne neoplýva žoviálnosťou a dodnes 
má problém začleniť sa medzi cudzích ľudí. Režisér a principál Dezorzovho 
Lútkového Divadla, Gejza Dezorz (31).   

gejza Dezorz 
Ako	 režisér	 pracoval	 aj	 na	 televíznych	 seriáloch	
Ako	som	prežil	(D.N.A.+TV	Joj,	2009),	Prvé	oddelenie	
(DARKROOM+TV	Joj	2009),	Rádio	Fresh	(TV	Markíza	
2009),	Kriminálka	Anděl	(D.N.A+TV	Nova,	2008),	Mesto	
Tieňov	(D.N.A.+TV	Markíza,	2008),	Obchod	so	šťastím	
(STV	2008),	 Rodinné	 tajomstvá	 (OREO+STV	2005).	
Podieľal	sa	aj	na	niekoľkých	televíznych	show	(Ne-
vera	po	slovensky,	Stroskotanec	na	48	hodín),	doku-
mentárnych	seriáloch	(Záhady	SK,	Najväčšie	tragédie	
Slovenska).
Je	autorom	námetu,	spoluautor	scenára	a	režisér	filmu	
Fabrika	smrti:	mladá	krv,	v	ktorom		sa	objavia	o.	i.	aj	
Táňa	Pauhofová,	Pyco,	Tina,	Rytmus.
A	predovšetkým	je	Gejza	principálom	Dezorzovho	
Lútkového	Divadla.	Repertoár,	charakter	divadla	je	
najlepšie	zistiť	kliknutím	na	www.dezolutky.com	a	
následne	nájsť	miesto	a	čas,	kde	DLD	vystupuje...

text: lucia laczkó | foto: alan hyža

napriek tomu, páči sa vám produkcia 
slovenských profesionálnych bábkových 
divadiel?
Sú	mŕtve.	Produkcia	je	veľmi	naivná,	infan-
tilná,	poplatná	detskému	divákovi.	Čo	sčasti	
aj	tak	má	byť,	ale	akosi	sa	nerešpektuje,	že	aj	
divadlo	ako	médium		sa	vyvíja.	A	preto	sme	si	
založili	svoje	divadlo,	kde	hráme,	čo	chceme	a	
ako	chceme.	Témy	máme	súčasné,	čerpáme	
z	mainstreamu,	 z	 pop	 kultúry,	 z	 hororov.	
Snažíme	sa	robiť	to	inak	a	rozširovať	obzory,	
čo	má	aj	zmysel	a	kontext.		Koniec-koncov	
hovoria	to	aj	odborní	bábkoví	kritici.	Svojím	
spôsobom	sme	unikát	na	Slovensku.

Fungujete bez domovskej scény.
Áno,	aj	v	tom	je	to	kočovníctvo.	Všetci	z	DLD	
zarábame	inde.	Toto	robíme	ako	koníček,	re-
lax,	z	bábkového	divadla	sa	vyžiť	nedá.	Je	to	
naozaj	iba	zábava.	Hráme	tam,	kde	si	nás	
pozvú,	na	festivaloch,	kultúrnych	podujatiach.	
A	je	veľmi	príjemné,	keď	štyristo	kilometrov	
od	Bratislavy	nájdeme	svojich	fanúšikov.	

aký je váš divák?
Mladý,	mestský,	rozhľadený	človek,	ktorý	sa	
chce	zabaviť.	Ľudia,	ktorí	vedia	minimálne	
zapnúť	počítač	a	komunikovať	cez	neho		so	
svetom.	Čo	staršia	generácia	odmieta,	čím	
sa	uzatvára.	Preto	aj	hodnotenia	takýchto	
ľudí	nie	sú	pre	nás	smerodajné.	To	ale	ne-
znamená,	že	nimi	opovrhujeme.

Čo je najdrahšie pri tvorbe predstavenia, 
bábky ?
Nie	je	to	činohra	s	jednou	stoličkou,	čiže	
treba	 vyrobiť	 všetko.	 Naša	 filozofia	 je	
najmenšie	najväčšie	lútkové	divadlo	na	sve-
te.	Takže	robíme	naozaj	veľmi	miniatúrne	
veci,	čo	niekedy	môžu	diváci	vnímať	ako	
defekt.	Tým	pádom	sa	vždy	zmestíme	do	
jednoduchých	rozpočtov.

Prečo nie bábkové, ale lútkové divadlo?
Podľa	tradície	sa	všetky	kočovné	kompánie	
volali	po	svojom	principálovi,	ktorý	do	toho	
dával	svoje	meno,	záruku	svojho	charakteru,	
vedel	umelcov	presvedčiť	a	zaplatiť.	Prečo	
lútkové?	Bábky	sú	malí	lútkovia,	ľudia	na	
špagátikoch	žijúci	si	svoje	krehké,	komické	
aj	smutné,	častokrát	tragické	životy,	ktoré	
na	tom	maličkom	javisku	hrajú.	

Čo vás živí?
Televízna	réžia,	teda	réžia	hraných	seriálov	
a	reklama.

Predstava, že by DlD neexistovalo a 
bola by len práca, ktorá vám zabezpečí       
príjem?
Taká	predstava	nie	je.	To	by	som	nebol	ja.

Režírujete prvý celovečerný slovenský 
horor Fabrika smrti: mladá krv. V akom 
je štádiu?
Nakrúcame.	Momentálne	čakáme	na	sneh.		
Zbierame	budgety.	Je	to	úplne	normálne.	
Teším	sa	na	premiéru,	na	reakcie.	 Je	 to	
dobrodružstvo.

Prvé lútkové divadlo pre dospelých, prvý 
slovenský horor. Čo bude nasledovať?   
Prvé?
Pripravujeme	 internetový	 seriál	 s	 pra-
covným	 názvom	 Mengele,	 kde	 pôjde	 
o	krátke		epizódky	–	skeče.	V	DLD	chys-
táme	 aj	 Gašparkove	 šibalstvá.	 Názov	
zvádza,	ale	pôjde	o	tvrdé	porno	s	bábkami.	 
V	parížskych	kabaretoch	sa	v	secesii	hrávali	
kadejaké	slobodné	bábkové	erotické	hry,	
čiže	je	to	opäť	klasický	žáner.	A	v	neposled-
nom	rade	musím	spomenúť	aj	väčší	projekt,	
ktorý	sa	na	budúci	rok	hádam	aj	podarí	
zrealizovať,	a	to	bábkový	muzikál	Čenkovej	
deti.	V	našom	divadle.

v parížskych kabaretoch 
sa v secesii hrávali 
slobodné bábkové 
erotické hry. 

gejza režíruje aj prvý slovenský horor.

autorom scénografie je von Dúbravay.
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nápad	 loviť	s	pomocou	dravého	vtáka	
objavil	v	Európe,	okamžite	si	získal	srdcia	
panovníkov,	šľachty	aj	cirkevných	hod-
nostárov.	Títo	veľmoži	so	sebou	nosili	svo-
jich	vtákov	dokonca	aj	do	kostola	–	mohli	
tam	sedieť	na	špeciálnych	sedačkách	a	
pozorovať	bohoslužby.	Na	lov	sa	využívali	
orly,	sokoly	aj	výry	a	o	ich	cvičení	sa	písali	
hrubé	knihy.	

S	nástupom	strelných	zbraní	začalo	soko-
liarstvo	upadať.	Zastreliť	zviera	a	potom	
pušku	oprieť	o	stenu,	kým	nebude	ďalší	
lov,	 je	 jednoduchšie	 ako	 denno-denne	
trénovať	a	kŕmiť	 vtáka.	Aj	 výsledok	bol	
istejší	–	s	puškou	ukrytou	kdesi	za	stro-
mami	nemôže	súperiť	žiadne	zviera.	V	20.	
storočí	v	prírode	dravcov	ubudlo.	Príčin	bolo	
niekoľko.	Poľovačky,	znečistenie	pesticíd-
mi,	rozširovanie	ľudských	sídiel...	Našťastie,	
našli	 sa	 ľudia,	 ktorí	 ich	 chceli	 chrániť	 a	
rozmnožovať.	Aj	na	Slovensku.	„Vždy	to	bol	
môj	sen,“	hovorí	lesník	Miroslav	Micenko	zo	
Sniny.	„Chodil	som	po	horách	a	myslel	som	
na	to,	aký	veľký	rozdiel	je	zviera	jednoducho	
zastreliť	a	skoliť	ho	orlom	v	rovnom	zápase.“	
Najprv	si	doviezol	orla	z	Holandska.	Neskôr	
sa	mu	podarilo	ako	prvému	na	Slovensku	

orlicu	umelo	oplodniť	a	dokonca	vyliahnuť	
a	umelo	odchovať	prvé	takéto	orlíčatá	u	nás.	

Kultúrne dedičstvo
„Dlhé	 roky	 som	 bol	 jastrabiar,“	 rozpráva	 
Alojz.	„Jastrabica	Ambra	mi	uhynula,	keď	
mala	šestnásť	rokov.	Teraz	mám	trinásťročnú	
orlicu	Betty.	Je	to	prvý	orol	na	Slovensku	
odchovaný	umelo	Mirom	Micenkom.“	
Alojz	momentálne	pracuje	na	zápise	soko-
liarstva	do	svetového	zoznamu	UNESCO	
ako	nehmotného	kultúrneho	dedičstva.	
Slovenský	klub	sokoliarov	je	jedným	zo	
štrnástich	nominantov	na	zaradenie	na	
tento	 zoznam.	 Je	 to	 obrovský	 úspech,	 
v	 medzinárodnej	 sokoliarskej	 orga-
nizácii	 je	približne	sedemdesiat	klubov	 
z	päťdesiatich	štátov.	To,	že	sokoliarstvo	
na	Slovensku	v	70.	rokoch	20.	storočia	ožilo,	
je	zásluha	niekoľkých	nadšencov,	hlavne	
Ivana	Marošiho	–	on	si	začal	vymieňať	in-
formácie	so	sokoliarmi	z	Kazachstanu	a	
oživil	toto	staré	umenie	lovu.	

Partneri
Sokoliarstvo	je	viac	o	starostlivosti	o	vtáka	
ako	o	love.	Lojzo	je	svojej	orlici	Betty	nielen	
pánom,	ale	aj	partnerom.	Zviera	si	vyžaduje	

každodennú	starostlivosť.	Vo	voľnej	prírode	
majú	 orly	 stáleho	 partnera	 desaťročia.	 
V	zajatí	ho	nahrádza	človek.	Lojzo	Betty	
píska,	aby	sa	necítila	osamelá,	a	v	čase	
budovania	hniezda	jej	nosí	stavebný	ma-
teriál	–	halúzky.	Okrem	toho	vták	potrebuje	
pravidelne	„vyvenčiť“,	teda	lietať.	„Príroda	
je	teraz	prepchatá	ľuďmi,	nie	je	to	také	
jednoduché,	orla	nepustíš	len	tak	hocikde,“	
hovorí.	
Lojzo	 chová	 niekoľko	 druhov	 dravých	
vtákov	 a	 tvrdí,	 že	 orol	 je	 zo	 všetkých	
najväčšia	hlavička.	Má	svoje	nálady,	pamäť,	
svojho	pána	pozná	a	spozná	ho	dokonca	
aj	po	rokoch.	Vie	priletieť	na	zavolanie	a	
dokonca	aj	počúvať	na	meno.	Nie	je	to	
však	žiaden	domáci	maznáčik.	S	pohľadom	
na	korisť	sa	v	ňom	prebúdzajú	lovecké	
inštinkty.
Po	tom,	ako	svoju	korisť	skolí,	sa	však	vták	
vychovaný	v	zajatí	zas	nechá	privolať	na	
rukavicu	k	svojmu	pánovi.	On	je	jeho	is-
tota,	jeho	životný	partner,	učiteľ,	ruka,	ktorá	
ho	kŕmi.	Dravcovi	nenapadne	odletieť	za	
slobodou.

RePORtáŽ RePORtáŽ

staRý spôsob z čias, keď pušky neboli

drAVeC NA rUKAVICI
Sokoliari sa so svojimi vtákmi rozostavia na kraji lúky a čakajú, kým honci 
naženú zver. Orlica Betty je nepokojná. Nechce si dať nasadiť koženú čiapočku, 
a tak ju ruší všetko naokolo. 

text	a	foto:	kristián	pavúčko

Jej	pán,	viceprezident	Slovenského	klubu	so-
koliarov	Alojz	Kaššák,	sa	nehrnie	za	úlovkami.	
Má	radšej	pohodu	a	čas	strávený	v	prírode.	
Okrem	toho	vie,	že	Betty	nie	 je	v	dobrej	
kondícii	na	lov,	má	o	dvesto	gramov	viac,	
ako	by	mala	mať.	„Nebolo	by	to	prvýkrát,	čo	
nič	neulovím,	a	o	to	ani	nejde,“	hovorí.	„Na	
poľovačkách	mám	najradšej,	že	môžem	byť	
v	prírode	a	stretnúť	kamarátov.“	Sokoliari	–	
tak	sa	označujú	chovatelia	všetkých	druhov	
dravých	vtákov	–	sa	stretávajú	niekoľkokrát	
do	roka	na	poľovačkách	v	rôznych	kútoch	
Slovenska.	Partia	honcov	im	zver	nadháňa	
a	rozostavení	poľovníci	so	svojimi	vtákmi	
čakajú	na	príležitosť.	Keď	lovené	zviera	beží	
dosť	blízko	a	sokoliar	vtáka	vypustí,	stále	je	

to	rovný	boj	o	život.	Sokoliar	doňho	nezasa-
huje.	Nie	je	to	ako	iné	poľovačky,	v	ktorých	
stojí	poľovník	s	nabitou	puškou	oproti	zveri	
bez	šance	uniknúť.	Toto	je	starý	spôsob	z	
čias,	keď	strelné	zbrane	ešte	neexistovali.	
Všetko	bolo	na	prírode.	Lovec	mal	k	dis-
pozícii	iba	dravého	vtáka,	ktorého	vypustil	
ako	svoju	predĺženú	ruku.	Dravec	sa	pustil	
do	boja,	aký	by	musel	o	korisť	zvádzať	aj	
vo	voľnej	prírode.	Jeho	víťazstvo	nie	je	au-
tomatické.	Silné	zuby	a	ostré	pazúry	líšky	
môžu	orla	poriadne	dokatovať,	vo	voľnej	
prírode	na	také	zranenia	doplatí	aj	životom.	
A	zajac	rýchlymi	kľučkami	jastrabovi	či	orlo-
vi	dokáže	uniknúť.	Šance	lovca	aj	loveného	
sú	jedna	k	jednej.	

Rovný zápas
Spolužitie	 človeka	 a	 dravého	 vtáka	
trvá	 4000	 až	 5000	 rokov.	 Začalo	 sa	
pravdepodobne	na	rozľahlých	stepiach	
strednej	Ázie,	keď	nejaký	pastier	zobral	
dravcovi	ulovenú	korisť	a	uvedomil	si,	
že	 by	 ho	mohol	 takto	 využívať	 stále.	
Číňania,	Kirgizovia,	Mongoli	či	Peržania	
boli	 najlepšími	 sokoliarmi	 dávnych	
dôb.	 A,	 samozrejme,	 Arabi.	 Sokoliar-
stvo	 je	dôležitou	súčasťou	 ich	kultúry,	 
dokonca	sa	o	ňom	píše	aj	v	Koráne	ako	
o	 umení	 rozvíjajúcom	 sa	 v	 harmónii	 
s	náboženstvom	a	predstavujúcom	pre	
veriaceho	najjednoduchší	 spôsob	pre	
spojenie	s	prírodou	 i	s	bohom.	Keď	sa	

sokoliari sa na akciách stretávajú niekoľkokrát do roka.

Dvadsaťšesťročná orlica ira, matka prvých 
umelo odchovaných mláďat orla na 
Slovensku.

Orol zbadal zajaca.



FeNOMéN

Ide	o	to,	že	od	istej	výšky	už	IQ	nehrá	
veľkú	 úlohu.	 Britský	 psychológ	 Liam	
Hudson	napísal,	že	človeku	s	IQ	170	to	
objektívne	myslí	lepšie	ako	človeku	s	IQ	
70.	Táto	väzba	však	slabne,	ak	sú	poro-
vnávaní	dvaja	ľudia	s	relatívne	vysokým	
IQ.	Vyzretý	vedec	s	IQ	130	má	rovnakú	
šancu	získať	Nobelovu	cenu	ako	jeho	
kolega	s	IQ	180.	
A	sme	pri	otázke,	prečo	nadaní	 ľudia	 
s	 vysokým	 IQ	 v	 praktickom	 živote	
zvyčajne	nedosahujú	výnimočné	výsledky,	
k	akým	by	ich	schopnosti	predurčovali.	

Gladwell	 tento	 fenomén	 ilustruje	na	
príklade	amerického	génia	Christophera	
Langana	s	IQ	195.	Albert	Einstein	mal	„iba“	
150.	Langan	odmalička	vynikal	v	jazykoch,	
matematike,	fyzike,	filozofii,	hudbe,	výt-
varnom	umení	a	napriek	tomu	nedosia-
hol	žiaden	výnimočný	úspech.	Prečo?	
Stačila	na	to	séria	niekoľkých	zlých	ro-
zhodnutí	a	nepriaznivých	okolností.	To,	že	
sa	Langan	narodil	v	mnohodetnej	rodine	
s	nízkym	sociálnym	statusom	by	ešte	
nemusel	byť	problém.	Jeho	mama	však	
zabudla	podať	žiadosť	o	štipendium,	na	
študijnom	oddelení	nemal	šťastie	a	tak	
musel	pre	nedostatok	financií	univer-
zitu	opustiť.	Rezignoval.	Živil	sa	rôznymi	
robotníckymi	povolaniami	a	skončil	ako	
vyhadzovač	v	bare.	

nevhodný kandidát
V	kontraste	k	Langanovi	je	pozoruhodný	
príklad	slávneho	amerického	vedca	Ro-
berta	Oppenheimera,	ktorý	počas	druhej	
svetovej	vojny	stál	na	čele	amerického	
vývoja	atómovej	bomby.	Bol	rovnako	na-
daným	študentom	ako	Langan,	celý	život	
však	trpel	ťažkými	depresiami	a	dokonca	
sa	pokúsil	otráviť	svojho	profesora	Pat-
ricka	Blacketta.	
Keď	generál	Leslie	Grooves	hľadal	pravé-
ho	človeka,	ktorému	by	dal	na	starosť	

vedenie	projektu	atómovej	bomby,	boli	
Oppenheimerove	 šance	 minimálne.	
Bol	mladý,	nemal	žiadne	organizačné	
skúsenosti,	nevedel	nič	o	prístrojovom	
vybavení,	bol	mimoriadne	nepraktický	
a	 navyše,	medzi	 jeho	 priateľmi	 bolo	
veľa	komunistov.	Absolútne	nevhodný	
kandidát.	Oppenhaimer	si	však	bol	ve-
domý	dôležitosti	tejto	šance,	a	tak	zapol	
svoj	šarm	a	presviedčacie	schopnosti	na	
maximálny	výkon.	Zahral	úžasné	pred-
stavenie.	 Generál	 Grooves	 bol	 ohro-
mený	a	Oppenheimer	dostal	 jedno	z	
najdôležitejších	miest	 v	 dejinách	 20.	
storočia.	

Dôvodom	Langanovho	neúspechu	bola	
kombinácia	 nepriaznivých	 okolností,	
ale	aj	nízkej	hladiny	 jeho	asertivity	a	
praktickej	 inteligencie.	 Inteligenciu	
a	 nadanie	máme	 sčasti	 zakódované	 
v	génoch,	ale	spoločenská	obratnosť	a	
asertivita	sú	súborom	schopností,	ktoré	
človek	získava.	V	tom	spočíva	výhoda	
detí	rodičov	zo	strednej	triedy,	ktorí	so	
svojimi	potomkami	aktívne	diskutujú,	
učia	ich	konfrontovať	autority	a	nemať	
pred	nimi	rešpekt.	Súčasne	majú	čas	a	
prostriedky,	aby	sa	snažili	talent	svojich	
potomkov	podchytiť	a	rozvinúť.	Suma	
sumárum,	Gladwell	naznačuje,	že	priaz-
nivé	rodinné	a	kultúrne	prostredie,	jeho	
atmosféra	 a	 tradícia	má	 pre	 budúci	
úspech	dieťaťa	nesmierne	dôležitú	úlo-
hu.	Príkladom	kultúrne	zakódovaného	
vzťahu	medzi	úspechom	a	tvrdou	prácou	
sú	úspešné	ázijské	krajiny,	kde	nemajetní	
roľníci	stovky	rokov	otročili	na	svojich	
ryžových	políčkach	s	myšlienkou:	„Kto	
vstáva	pred	úsvitom	360	dní	do	roka,	
nemôže	nezbohatnúť.“	Aký	to	rozdiel	
oproti	nášmu	odovzdane	osudovému	
vzťahu	k	úspechu	–	„Dopadne	to	dobre,	
ak	pánboh	dá.“
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aK BOh Dá?
NEúCTA K AUTORITÁM NAPOMÁhA K úSPEChU 

Tajomstvo úspechu a neúspechu. Klasická téma pomaturitných stretnutí. 
Prečo majú triedni outsajderi taký nečakaný úspech a ľudia s nadpriemerne 
vysokým IQ ostávajú v úzadí? 

O	čiastočnú	analýzu	fenoménu	úspechu	
sa	vo	svojej	novej	knihe	Outliers	(sloven-
sky	Výnimoční,	česky	Mimo	řádu)	pokúsil	
spisovateľ	Malcolm	Gladwell.	Ale	pozor,	
nedozviete	sa	z	nej	žiadne	rady	Bohatých	
otcov,	či	recept	na	Pravidlá	úspechu.	Túto	
pozoruhodnú	analýzu	fenoménu	úspechu	
asi	najlepšie	definuje	Gladwellova	veta:	
„Úspech	nie	je	dielom	náhody.	Úspech	je	
výsledkom	predvídateľnej	a	mimoriadnej	
zhody	okolností.“	

hossa ako dôkaz
Malcolm	Gladwell	je	americký	spisovateľ	
a	publicista	jamajského	pôvodu.	Pracuje	
v	Spojených	štátoch	ako	kmeňový	autor	
časopisu	New	Yorker	Magazine.	V	českom	
preklade	vyšli	jeho	knihy	Bod	zlomu	a	Mžik.	
V	úvode	svojej	novej	knihy	Výnimoční	sa	
Malcolm	Gladwell	zamýšľa	nad	zdanlivo	
banálnou	otázkou:	Prečo	sa	markantná	
väčšina	úspešných	kanadských	hokejistov	
narodila	v	prvých	troch	mesiacoch	roka?
Skúsil	som	si	tieto	tvrdenia	overiť	na	dátu-
moch	narodenia	najúspešnejších	sloven-
ských	hokejistov	a	bol	som	prekvapený	
–	Marián	Hossa	–	12.	január,	Peter	Bondra	–	7.	
február,	Marián	Gáborík	–	14.	február,	Zde-

no	Chára	–	18.	marec.	Vysvetlenie	tohto	javu	
je	veľmi	prosté	a	nemá	nič	spoločné	s	a- 
strológiou.	Ide	o	to,	že	zaraďovanie	mladých	
hokejistov	do	vekových	kategórií	sa	začína	
1.	januárom,	a	v	predadolescentnom	veku	
znamená	niekoľkomesačná	medzera	ob-
rovský	rozdiel	v	telesnej	výkonnosti.	

Pravidlo 10 000 hodín
Do	hokejových	výberov	mladších	žiakov	
si	tréneri	vyberajú	väčších	a	šikovnejších	
chlapcov,	ktorí	 jednoducho	mali	k	dobru	
niekoľko	mesiacov	navyše.	Hráč	takéhoto	
elitného	družstva	potom	trénuje	dva	až	
trikrát	viac	ako	 jeho	menej	úspešní	ka-
maráti	v	nižších	ligách.	Jeho	výhoda	nie	
je	v	tom,	že	je	lepší.	Je	len	o	niečo	starší	
a	telesne	vyspelejší.	Ale	po	nespočetných	
hodinách	tréningu	so	skúsenejšími	 tré-
nermi	však	už	v	trinástich	či	pätnástich	
rokoch	 rozhodne	 lepší	 je.	 Tento	 výkon-

nostný	systém,	bohužiaľ,	funguje	aj	v	iných	
oblastiach	–	už	v	škôlke	a	prvých	triedach	
základnej	školy	si	učitelia	pletú	nadanie	 
s	vekom	a	veľa	detí	predčasne	odpíšu	ako	
stratené	prípady.	V	tomto	prípade	úspech	
predstavuje	to,	čo	sociológovia	nazývajú	
„kumulatívna	výhoda.“	
Malcolm	Gladwell	formuluje	pozoruhodné	
pravidlo	10	000	hodín	a	tvrdí,	že	na	to,	aby	
mohol	človek	aj	s	pomerne	priemerným	ta-
lentom	dosiahnuť	výrazný	úspech	potrebu-
je	mať	šancu	praktizovať	svoju	činnosť	
minimálne	desať	tisíc	hodín.	Ľudia	ako	Bill	
Gates	či	Bill	Joy,	ktorých	dnes	označujeme	
ako	počítačových	géniov	mali	okrem	nada-
nia	na	samotnom	počiatku	predovšetkým	
úžasnú	možnosť	využiť	príležitosť,	ktorá	
sa	im	ponúkala.	Narodili	sa	v	správnom	
čase,	na	správnom	mieste	a	mohli	stráviť	
už	v	adolescentnom	veku	tisíce	hodín	pro-
gramovaním.	Ich	úspech	bol	výsledkom	
nadania,	využitia	jedinečnej	príležitosti	a	
–	samozrejme	obrovskej	driny.		

Preceňované iQ
Gladwell	na	mnohých	príkladoch	a	štúdiách	
dokladá,	že	IQ	je	pri	odhade	budúceho	
úspechu	veľmi	nepresným	ukazovateľom.	

úspech je výsledkom 
predvídateľnej a mimo-
riadnej zhody okolností.

POsluŠne hlásiM, PaDlO lietaDlO 
Dôležitý	vplyv	na	náš	úspech	či	neúspech	má	aj	kultúrna	tradícia	národa,	z	ktorého	
pochádzame.	Tejto	téme	sa	spisovateľ	Malcolm	Gladwell	venuje	na	príklade	série	
leteckých	nešťastí,	ktoré	v	deväťdesiatych	rokoch	postihli	kórejskú	spoločnosť	Korean	
Air.	Na	základe	ich	podrobných	analýz	dospeli	vedci	k	prekvapivému	objavu.	Za	sériou	
leteckých	katastrof	často	stál	ľudský	faktor,	spôsobený	do	veľkej	miery	vysokým	
indexom	PDI.	Tento	index	vyjadruje	vzťah	príslušníka	danej	krajiny	k	hierarchii,	t.j.	
nakoľko	daná	kultúra	rešpektuje	autoritu.	Konkrétne	išlo	o	to,	že	kórejský	druhý	
pilot	mal	obavy	rázne	zakročiť	voči	autorite	kapitána	letu,	ktorý	spravil	chybu.	Bola	
v	ňom	príliš	hlboko	zakódovaná	kultúra	rešpektu	k	moci.

text: dado nagy | foto: archív
„Kvalitné vedomosti a zručnosti - 
lepšie služby klientom“

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska dňa 
17.3.2009 začala realizovať projekt Kvalitné ve-
domosti a zručnosti - lepšie služby klientom,  
ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 
sociálneho fondu a v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  

Projekt bol podporený celkovou sumou: 
6.344.860,00 Sk (210 610, 77 Eur) 

Hlavnými cieľmi projektu sú: 
1) Zvýšiť vedomosti a zručnosti zamestnancov 
ÚNSS v oblasti počítačových zručností

2) Zvýšiť zručnosti zamestnancov ÚNSS v oblasti 
vopred zadefinovaných manažérskych zručností

3) Poskytnúť zamestnancom ÚNSS špecifické 
zručnosti a vedomosti nevyhnutné 
pre prácu so zrakovo postihnutým klientom

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 
nasledovných aktivít:

- kurz sebaobsluhy
- kurz priestorovej orientácie a samostatného 
pohybu

- základné informácie o kompenzačných pomôc-
kach a asistenčnej technike

- základy sociálno-právneho poradenstva pre zra-
kovo postihnutých klientov

- základy manažmentu mimovládnych organizácií
- systematické vzdelávanie pre pracovníkov  
v sociálnych službách

- sociálne poradenstvo
- kurzy PC – komplexné školenie ECDL

Projekt je určený pre zamestnancov ÚNSS  
v  Trnavskom samosprávnom kraji, Trenčianskom 
samosprávnom kraji, Nitrianskom samosprávnom 
kraji, Banskobystrickom samosprávnom kraji, 
Žilinskom samosprávnom kraji, Košickom samo-
správnom kraji a v  Prešovskom samosprávnom 
kraji.

Organizátor:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1
842 50  Bratislava
tel: 02/654 20  844
fax: 02/654 20 842
email: unss@unss.sk
web: www.unss.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a so-
ciálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk
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2. slovo, ktoré mám rád...
Marína.

3. v koži akej filmovej postavy by ste 
chceli stráviť  deň? 
Napadlo	mi,	že	v	koži	husi	z	 filmu	Put-
ovanie	vtákov.	Iba	párkrát	za	rok	sa	mi	
sníva,	že	lietam	a	je	to	vždy	veľmi	obo-
hacujúce.

 4. aký bol váš rok 2009? 
Upracovaný,	rodinný,	šťastný.	

5. Čo vám v minulom roku nevyšlo podľa 
vašich predstáv?
Nevyšlo	milión	drobností,	ktoré	ale	vyvážilo	
milión	drobných	radostí.

6. Čo vám s najväčšou pravdepodobnosťou 
nevyjde ani tento rok?
Každý	 jeden	 nový	 deň	 prinesie	 nové	
prekážky	a	mnohé	z	vecí	nevyjdú.	Neplá-
nujem	sa	preto	prestať	snažiť.

7. vaše pracovné ciele a vízie na rok 
2010…
Úspešne	 producentsky	 dokončiť	 vývoj	
nového	hraného	filmu	režiséra	Juraja	Le-
hotského	a	scenáristu	Mareka	Leščáka	 
s	pracovným	názvom	Zázrak.	A	verím,	že	
tento	talentovaný	projekt	v	budúcom	roku	
už	aj	roztočíme.

8. akú žijúcu osobu najviac obdivujete? 
Obdivujem	každého	slobodného	človeka,	
ktorý	 sa	nevzdáva	v	boji	 za	dobrú	vec.	
Využijem	príležitosť	a	vyzdvihol	by	som	
tohtoročných	laureátov	ceny	Biela	vrana,	
ktorú	udeľuje	Aliancia	Fair-play,	a	to	sú:	
sudkyňa	Jana	Dubovcová,	psychiater	Jozef	
Hašto	a	advokát	Roman	Kvasnica.	

 9. Kedy ste boli v živote najšťastnejší?
Ja	 sa	 cítim	 šťastný	 vždy,	 keď	 sa	 ako	
pozorovateľ	alebo	zainteresovaný	stret-
nem	s	láskou,	ktorá	prúdi	oboma	smermi.	

 10. Keby ste na sebe mohli zmeniť jednu 
vec, čo by to bolo?
Lepšie	odlišovať	podstatnú	energiu	od	
nepodstatnej	a	tú	druhú	odbúrať.
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TéMA TéMA

kto sa v Roku 2009 tRafil do čieRneho?

OSOBNOSTI 2009 
Výber osobností roka 
2009 odráža subjektívny 
pohľad pracovníkov 
Nota bene. Je notársky 
neoverený, emocionálne 
podfarbený a hlavne 
zúfalo neúplný. Kľúčové 
slová: ľudia na správnom 
mieste. 

Čerstvý vzduch a spiderman

Mons. róBerT BeZÁK
nový arcibiskup
Šiesteho	júna	tohto	roku,	Róbert	Bezák	
nahradil	vo	vedení	trnavskej	arcidiecézy	
Jána	 Sokola,	 ktorý	 bol	 v	 tejto	 funkcii	
dvadsať	rokov.	Nový	arcibiskup	vniesol	do	
cirkvi	čerstvý	vzduch.	Je	mladý	a	roky	žil	 
v	zahraničí.	Tvrdí,	že	na	Slovensku	sme	sa	
naučili	relativizovať	pravidlá.	Má	rád	Deep	
Purple	a	Beatles.		Má	šancu	ľuďom	ukázať,	
že	to,	čo	hovorí	cirkev,	nie	je	nemoderné,	
ale	že	sa	to	týka	života	dnešného	človeka.

PReČO?

Za	ten	krátky	čas	ukázal,	že	má	odvahu	na	
zmeny	a	vie,	kedy	má	hovoriť	a	kedy	mlčať.	

Kvitujeme,	že	nemlčal	a	otvorene	prezen-
toval	 svoj	 vlastný	 názor	 na	 fašistický	
„Slovakštát“	a	vlažný	prístup	k	transportu	
židov.	„Keď	sa	deje	krivda	okolo	mňa,	deje	sa	
aj	mne,“	vyhlásil	v	tejto	súvislosti	pre	TV	SME.	

Páči	sa	nám,	že	bol	pri	tomto	rozhovore	tak	
príjemne	recesistický...

1. Moja obľúbená ilúzia... 
Roztvorím	krídla	a	letím!
2. slovo, ktoré mám rád...
Slnko
3. v koži akej filmovej postavy by ste 
chceli stráviť deň? 
V	koži	Spidermana.	Páčilo	by	sa	mi	lietať	
na	pavučinových	vláknach.
4. rok 2009 tromi slovami
Kľud,	Vatikán,	Arcibiskup.
5. Čo vám v minulom roku nevyšlo podľa 
vašich predstáv?
Zacvičiť	si	trikrát	do	týždňa.
6. Čo vám s najväčšou pravdepodobnosťou 
nevyjde ani tento rok? 
Zacvičiť	si	trikrát	do	týždňa.
7. vaše pracovné ciele a vízie na rok 2010…
Pochopiť,	čo	mám	pochopiť...	
8. akú žijúcu osobu najviac obdivujete? 
Ženu,	pretože	sa	podobá	anjelom.
9. Kedy ste boli v živote najšťastnejší?
Som	vždy,	keď	vidím	zapadať	slnko.
10. Keby ste na sebe mohli zmeniť jednu 
vec, čo by to bolo?
Ísť	spať	pred	polnocou.

upracovaný, rodinný a šťastný

Marko ŠKOP, režisér
Slovenskému	 režisérovi,	 ktorý	 sa	 venuje	
menšinovému	žánru,	sa	podaril	medzinárod-
ný	úspech.	V	našej	slovenskej	superveľmoci	
seriálov	natočil	úspešný	dokument	Osadné.	
Pritiahol	ním	do	kina	tisícky	ľudí,	ktorí	sa	
vyše	hodiny	bez	dychu	pozerali	na	putovanie	
dvoch	dedinčanov	do	 „mekky	úradníkov“	 
v	Bruseli.	Film	Osadné	získal	cenu	za	najlepší	
dokument	na	Medzinárodnom	filmovom	fes-
tivale	v	Karlových	Varoch	2009	a	Cenu	divákov	
na	festivale	Jeden	Svet	2009	v	Bratislave.

PReČO?
Lebo	sa	tak	nákazlivo	tešil,	keď	v	Karlových	
Varoch	vyhral	cenu	za	najlepší	dokument.
Lebo	inšpiruje	všetkých,	ktorí	sa	venujú	
okrajovým	žánrom	(nielen	v	umení).

Lebo	svojím	príkladom	šíri	odkaz,	že	keď	
chceš,	dá	sa.	Hlavne	nech	z	toho,	čo	robíte	
máte	radosť.	A	za	konštatovanie:	„Pomôž	
si	človeče,	aj	Európska	únia	ti	pomôže“.

1. Moja obľúbená ilúzia...
Život	dôchodcu	so	svojou	dôchodkyňou	
pri	chorvátskom	mori	v	chalúpke	pri	móle,	
kde	je	priviazaný	malý	motorový	čln.

jeho motto: „je taký silný, 
že môže zostať pokojný.“

nemám žiadne motto. 
povedal by som: „majme 
všetci veľmi pekný nový 
rok.“

Mrkvový muffin a pokoj „Medzi 
nami“ 

MiRKa uliČná 
Psychicky	 sa	 zrútiť	 alebo	 žiť	 celý	 život	 
s	 duševnou	 poruchou	 na	 Slovensku	
nie	 je	sranda.	Pomoci	stále	nie	 je	dosť.	
Chránená	kaviarnička	Medzi	nami	je	jediná	 
v	bratislavskom	kraji,	ktorá	ponúka	prácu	

špeciálne	ľuďom	s	duševnými	poruchami.	
Založila	ju	Mirka	Uličná	(28)	z	organizácie	
DSS	MOST	spolu	s	kolegami	Jurajom	Ma-
rendiakom	a	Andreou	Beňuškovou.	Staňte	
sa	fanúšikom	ich	mrkvového	muffinu	a	
navštívte	 kaviarničku	 Medzi	 nami	 na	
Ševčenkovej	21	v	Petržalke,	v	pracovných	
dňoch	od	10.30	do	19.00.

PReČO? 

Za	to,	že	ľuďom	s	duševnými	poruchami	
dáva	šancu:	
cítiť	sa	úspešne	
stretávať	sa	s	ľuďmi	
a	prepracovať	sa	:o)
Teda	žiť	tak,	ako	my	ostatní.

jej motto: „aj keď máš 
obe topánky ľavé, kráčaj 
vpred.“

text: sandra tordová | foto: kristián pavúčko
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Kto je Ľubica Balážová?
Zaprisahaná	vegánka,	ktorá	kedysi	zajedala	
salám	 slaninou.	 Dnes	 je	 konzultantkou	 
v	oblasti	zdravého	životného	štýlu	a	v	rámci	
firmy	Planeta	Food	organizuje	aj	prednášky	
a	kurzy	prípravy	zdravej	stravy.	Nikdy	nevarí	
podľa	receptu,	radšej	tvorí.	Má	rada	gurmán-
ske	zážitky	v	jedle	aj	v	živote.	V	našom	dueli	
chutí	reprezentuje	vegánsku	stranu	–	recepty	
budú	bez	mäsa,	mlieka,	syrov	a	vajec.

Kto je Miro Kubečka?
Kuchár,	 foodstylista	
(aranžér	jedla)	a	fotograf	
jedla.	 Majiteľ	 reklam-
nej	 agentúry	 Aper-
to	a	vyučený	stavebný	
inžinier	má	varenie	ako	
hobby,	 ktoré	 vášnivo		
zdokonaľuje.	 Varil	 pre	
nórsku	 veľvyslankyňu	
a	pripravoval	catering	pri	mnohých	VIP	eventoch.	
Vie	 ako	 nakŕmiť	 aj	 oči,	 profesionálne	 aranžuje	
jedlo	do	reklám.	V	našom	gastrodueli	reprezentuje	
„mäsožravskú“	časť	populácie.

ilúzie	spočívajú	v	nádeji	vo	vzkriesenie	
tela	a	 život	 večný,	 ktoré	nám	priniesol	
Ježiš	Kristus.	

2. slovo, ktoré mám rád...
Slovo,	ktoré	mám	rád	je	JEŽIŠ.	Je	to	Slovo,	
ktoré	sa	stalo	 telom,	aby	nám	ukázalo	
cestu,	ktorá	vedie	do	domu	nášho	Otca.	

3. v koži akej filmovej postavy by ste 
chceli stráviť deň? 
Nechcel	by	som	stráviť	deň	v	koži	žiadnej	
postavy.	Nevedel	by	som	ju	žiť.	Nemám	jej	
dary	a	ani	vlastnosti	tej	postavy.	Chcem	žiť	
svoj	život,	ktorý	síce	nie	je	dokonalý,	ale	
je	môj.	Som	Pánu	Bohu	za	to	vďačný,	že	
mi	dáva	nádej	premieňať	ho	podľa	toho,	
ako	chce	ON.	

4. aký bol váš rok 2009?
Dar	Pána	Ježiša.	

5. Čo vám v minulom roku nevyšlo podľa 
vašich predstáv?
Tento	 rok	 sa	 nepodarilo,	 aby	 ľudia	 
v	núdzi	našli	správne	miesto.	Aby	neblúdili	
medzi	ulicou,	prácou	a	popíjaním	pred	ob-
chodmi	z	beznádeje,	že	ich	nikto	nechce	
prijať.	Nemajú	zväčša	možnosť	sa	nechať	
liečiť.	Nemajú	naplnené	základné	životné	
potreby,	 čo	 ich	 tiež	 odrádza	prísť	 včas	 
k	lekárovi.	Nedarí	sa	vyriešiť	problém,	kam	
môžu	ísť	po	skončení	akútnej	 liečby,	aby	

bolo	o	nich	dôstojne	postarané.	Zdá	sa	to	
byť	beznádejná	situácia,	ale	verím,	že	raz	
sa	to	podarí	a	nová	vláda	bude	otvorená	
chudobným	ľuďom.	

6. Čo vám s najväčšou pravdepodobnosťou 
nevyjde ani tento rok? 
Pravdepodobne	mi	nevyjde	ani	tento	rok	
vytvorenie	systémovej	starostlivosti	o	ľudí	
bez	domova.	Nestrácam	nádej,	že	raz	sa	
to	niekomu	podarí.	Budem	šťastný,	keď	
ľudia,	ktorí	hľadajú	prácu	v	cudzom	meste,	
nezostanú	stratení	v	cudzosti	človeka.	

7. vaše pracovné ciele a vízie na rok 2010…
Moje	pracovné	ciele	a	vízie	sú	spojené	so	
šiestou	otázkou.	Pokiaľ	jeden	človek	trpí,	
nemôžem	sa	 tešiť	 zo	 svojich	úspechov.	
Moje	úspechy	by	sa	mali	stať	úspechom	
všetkých.	To	znamená,	že	cieľom	človeka	
môže	byť	to,	čo	pomáha	druhým	ľuďom.	

8. akú žijúcu osobu najviac obdivujete?
Je	to	dôstojný	pán	Marián	Kuffa	zo	Žákoviec.	
Pretože	 dokázal	 napriek	 nemožnosti	
nájsť	cez	modlitbu	vo	viere	v	Boha	ces-
tu,	ako	vytvoriť	beznádejne	chudobným,	
strateným	a	odvrhnutým	nový	život.	

9. Kedy ste boli v živote najšťastnejší?
Keď	sa	všetci	tešili	a	nikomu	nechýbalo	
relatívne	nič.	

10. Keby ste na sebe mohli zmeniť jednu 
vec, čo by to bolo?
Zmeniť	by	som	sa	chcel	k	lepšiemu,	aby	
som	nemusel	 použiť	 hrubú	 silu,	 hrubé	
slovo	a	negatívne	slovo	pre	druhého.

TéMA gastRODuel

ilúzie, mozoľ a Kristus

Brat richard
Takmer	 každý	 chorý	 bezdomovec	 bez	
kartičky	poistenca	v	Blave	prešiel	 jeho	
rukami.	Je	priorom	hospitálskej	rehole	
Svätého	Jána	z	Boha	–	Milosrdní	bratia.	
Tento	nenápadný	chlapík	už	takmer	15	
rokov	dennodenne		zabezpečuje	prístup	
k	zdravotnej	starostlivosti	pre	ľudí	bez	
domova,	ktorí	vypadávajú	zo	systému	a	
nemajú	nárok	na	ošetrenie.

Prečo? 

Lebo	robí	to,	čo	je	najviac	treba.
Ani	po	15	rokoch	beznádejne	vyzerajúcej	
situácie	stále	nestráca	víziu	a	nádej.
Keď	získal	ocenenie	Nota	bene	–	cenu	Zla-
tého	mozoľa	2009,	sála	plná	bezdomovcov	
burácala	uznanlivým	potleskom.

1. Moja obľúbená ilúzia...
Ilúzie	nemám,	som	realista	a	nestaviam	
svoj	 život	na	niečom	nereálnom.	Moje	

jeho motto: „chcem 
vlievať nádej do srdca 
človeka.“

1. Moja obľúbená ilúzia...
Mať	domček	so	záhradkou,		môcť	si	v	ňom	
žiť	s	pocitom,	že	svet	okolo	je	strašne	fajn	
a	spravodlivý.

2. slovo, ktoré mám rada...
Mám	rada	veľa	 slov	kvôli	 ich	 významu,	
niektoré	sa	k	sebe	vyslovene	hodia.	Z	an-
glického	slova	CALM	na	mňa	napríklad	
vyslovene	dýcha	pokoj.	

3. v koži akej filmovej postavy by ste 
chceli stráviť deň? 
V	 americkej	 verzii	 Neba	 nad	Berlínom	
spadol	anjel	na	zem,	cítil	zrazu	všetko,	čo	
cítia	ľudia,	vône,	chute,	aj	bolesť	sa	mu	
zdala	krásna.	Je	fajn	občas	spadnúť	na	zem,	
postaviť	sa	a	uvedomiť	si,	aké	skvelé	je	žiť.

4. aký bol váš rok 2009? 
Nenápadný,	dôležitý	a	prelomový.	

5. Čo vám v minulom roku nevyšlo podľa 
vašich predstáv?
Ojoj,	veľa	vecí.	Schovávam	si	tie	predstavy,	
posúvajú	ma	ďalej.

6. Čo vám s najväčšou pravdepodobnosťou 
nevyjde ani tento rok? 
Napríklad	ten	domček	so	záhradkou.	

7. vaše pracovné ciele a vízie na rok 2010…
Chránenú	kaviareň	sme	otvárali	tento	rok	
v	lete,	chceme	sa	stále	zlepšovať.	Ročné	
jubileum	by	som	rada	oslávila	vonku	pred	
kaviarňou	–	v	novom	letnom	posedení	pod	
slnečníkmi.	Chcela	by	som	tam	stretnúť		

„štamgastov“	a	svojich	štyroch	pracovníkov,	
spokojných	a	usmiatych.	

8. akú žijúcu osobu najviac obdivujete? 
Obdivujem	pracovníkov	v	našej	kaviarni	
–	bojujú	so	svojím	ochorením	každý	deň,	
zas	a	znova.	

9. Kedy ste boli v živote najšťastnejšia?
To,	že	pracujem	s	kolegami	na	projekte,	
ktorý	má	zmysel,		ma	robí	šťastnou.	Aj	keď	
je	to	niekedy	poriadna	fuška.

10. Keby ste na sebe mohli zmeniť jednu 
vec, čo by to bolo?
Mám	 zlú	 pamäť	 –	 často	 zabúdam,	
prichádzam	tým	o	dobré	aj	zlé	skúsenosti.	
O	ne	by	som	chcela	byť	bohatšia.

je ti ziMa, DievČatKO? 
Vonku vyčíňa síce prestarnutý, ale neodbytný Mrázik, a my potrebujeme 
riadnu dávku tepla. Kuchári Miro Kubečka a Ľubica Balážová si pre vás 
pripravili recepty, ktoré vám zaručene vlejú krv do žíl.

Pikantné kuracie 
kúsky s feferónkou
125 g kuracieho mäska
1 malá cibuľa, 1 strúčik 
cesnaku, petržlenová 
vňať 
1 malá zelená paprika 

PCR, 1 feferónka 
2 PL sladkej hustej 
sójovej omáčky
1/2 ČL tymiánu, 2 PL 
oleja
soľ, korenie, voda
zemiakové halušky

Mäsko	si	nakrájame	na	kocky.	Pokrájame	cibuľku,	
cesnak	a	papriku	nadrobno,	feferónku	na	kolieska.	
Na	panvici	rozpálime	olej.	Pridáme	cibuľku	a	cesnak,	
posolíme.	Po	chvíľke	pridáme	kuracinu	a	prudko	
opražíme	 asi	 2	minútky.	 Potom	 pridáme	 sójovú	
omáčku	a	miešame	ďalšie	2	minúty.	Pridáme	tymián,	
okoreníme	a,	ak	treba,	podlejeme	pár	lyžicami	vody.	
Podávame	s	haluškami	posypanými	petržlenovou	
vňaťkou.
Doba	prípravy:	25	minút

Slniečka v špenátovom venci
2 tekvičky hokkaido (spolu do 
1,5 kg)
1 šálka červenej fazule rubín
12 cm riasy kombu
morská soľ, saturejka (alebo 
rasca)
1 mrkva, 2 strúčiky cesnaku

0,25 kg čerstvých špenátových 
listov
2 PL sezamového oleja
1/2 ČL ostrého kari korenia
1 PL sójovej omáčky Shoyu
2 PL nasucho opražených tekvi-
cových semiačok 

Tekvičky	hokkaido	umyjeme	(nešúpeme),	pozdĺžne	prekrojíme	a	vyberieme	
zrnká.	Vytrieme	ich	zmesou,	ktorú	pripravíme	z	oleja,	prelisovaného	cesnaku,	
Shoyu	omáčky	a	kari.	Fazuľu,	vopred	namočenú,	varíme	odokrytú	v	novej	
vode	15	minút.	Potom	zmiernime	plameň,	pridáme	morskú	riasu	Kombu	
aj	so	studenou	vodou,	v	ktorej	sa	15	minút	máčala.	Ochutíme	saturejkou	a	
varíme	do	mäkka,	posolíme	ju	15	minút	pred	vypnutím.	Hokkaido	naplnené	
fazuľovou	zmesou	posypeme	nastrúhanou	mrkvou,	pokvapkáme	zvyškom	
cesnakového	oleja	a	dáme	do	rúry	prudko	zapiecť	na	20	minút.	Naplníme	
ju	uvarenou	fazuľou.	Naparené	špenátové	listy	naaranžujeme	na	tanier	do	
tvaru	venca.	Do	stredu	uložíme	zapečenú	tekvičku,	posypeme	semiačkami	
a	ozdobíme	čerstvou	zeleninou.	Podávame	s	duseným	pšenom.
Doba	prípravy:	30	minút	(+	2	hodiny	na	varenie	fazule	alebo	použijeme	
fazuľu	sterilizovanú)

text: sandra tordová | foto: miroslav kubečka a kristián pavúčko

Ďakujeme Planeta Food na Karpatskej 15 v Bratislave za poskytnutie surovín a priestoru na varenie. 

KulináRsKy súBOj O PRiazeň naŠich ŽalúDKOv. KtORý vyhRá v záPase chutí vegánsKy, Či „MäsOŽRavsKý“?
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PROti PRúDu PROti PRúDutext: sandra tordová, nora volčková a uršula	kovalyk | foto: patrik krebs a jana čavojská pripravili: sandra tordová, nora volčková | foto: archív

usvedčené bonbóny
Hrozivé	podozrenie	sa	naplnilo.	Pár	predaj-
cov	NB	dlhodobo	upozorňovalo	na	problém	
požívania	griotkových	bonbónov	a	ich	zásad-
ný	vplyv	na	alkoholový	tester.	Títo	vášniví	kon-
zumenti	rumových	cukroviniek	boli	doteraz	vo	
výdajni	Nota	bene	nespravodlivo	prenasledo-

vaní	za	pitie	alkoholu.	Vďaka	rumovej	aróme,	ktorá	sa	okolo	nich	
vznášala,	boli	nútení	podrobovať	sa	ponižujúcej	dychovej	skúške	
na	alkoholtesteri.	Ak	nafúkali	viac	než	0	promile,	napriek	hlasným	
protestom,	sme	im	odmietali	vydať	časopisy	a	stopli	predaj.	Nášmu

sociálnemu	pracovníkovi	Tomášovi	to	nedalo	a	podujal	sa	zistiť	
pravdu.	V	laboratórnych	podmienkach	požil	sedem	višní	v	čokoláde	
nalačno.	Následne	nafúkal	na	alkoholovom	testeri	0,56	promile.	
Hanba	na	našu	hlavu.	Týmto	sa	všetkým	krivo	obvineným	predajcom	
ospravedlňujeme.	Keďže	je	nemožné	túto	kulinársku	menšinu	oddeliť	
od	konzumentov	alkoholu,	musíme	s	hanbou	naďalej	pokračovať	 
v	ich	diskriminácii.	S	dodatkom,	že	sa	pridáva	ďalší	bod	Kódexu	pre-
dajcu:	Zákaz	predaja	Nota	bene	po	požití	rumových	praliniek,	višní	
v	čokoláde,	griotkových	zákuskov,	grilážovej	zmesi,	čokolády	Bounty,	
atď...	Kto	povedal,	že	život	predajcu	NB	je	med	lízať?

Haiku
V	novembri	odpremiérovalo	Divadlo	bez	
domova	inscenáciu	Haiku,	v	ktorej	hrajú	
ľudia	žijúci	na	ulici,	predajcovia	NB	a	tele-
sne	postihnutá	mládež.	Haiku	je	tradičná	
japonská	nerýmovaná	poézia,	ktorá	má	
charakteristickú	formu	(5-7-5	slabík).	Té-
mou	je	väčšinou	osobná	skúsenosť	básnika,	
ktorú	nepopisuje	ako	príbeh,	ale	pomocou	
obrazov	prírody	slovom	zachytáva	moment,	
jeho	krásu	či	pominuteľnosť.	V	inscenácii	
pracovali	s	haiku,	ktoré	napísali	4	majstri:	
zenový	majster	Macuo	Bašó,	maliar	a	es-
tét	Yosa	Buson,	potulný	mních	Kobajaši	
Issa,	pútnik	a	opilec	Taneda	Santóka.	Kra-
jina	vychádzajúceho	slnka	dala	možnosť	 

 
zamyslieť	 sa	 nad	 životom	 a	 smrťou	 
z	pohľadu	samuraja,	gejše	alebo	žobráka.	
Projekt	priniesol	na	scénu	viac	abstrakcie	
ako	popisnosti.	Zenoví	majstri	aj	herci	a	
herečky	DBD	majú	čosi	spoločné.	Tiež	sú	
to	pútnici	bez	strechy	nad	hlavou,	ktorí	
dokážu	pomenovať	zdanlivo	banálnu	vec	
najpresnejšie,	oprostene	od	nánosov	pózy.	
Hovoria	o	živote	jednoducho	a	trefne.

Uršula	Kovalyk

najbližšie predstavenie haiku uvidíte  
v stredu 20. januára o 19.00, v Štúdiu
12 na jakubovom námestí v Bratislave.

errOr 09

Počas	prvého	decembrového	víkendu	sa	 
v	priestoroch	Štúdia	12	v	Bratislave	tradične	
uskutočnil	Medzinárodný	 festival	 bezdo-
moveckých	 divadiel	 ERROR	 09.	 Aj	 tento	
ročník	ponúkol,	okrem	priateľskej	atmos-
féry	a	skvelého	jedla,	vynikajúce	divadelné	
vystúpenia.	Napriek	jazykovej	bariére	nám	
divadlo	AHA	z	Maďarska	prinieslo	smutný	
príbeh	–	že	to	bolo	o	hlúpom	žarte	a	smrti,	
pochopil	 každý.	 Životné	 skúsenosti	 ľudí	 
z	ulice,	vyrozprávané	v	predstavení	Bufet	
Bondy	(Ježek	a	Čížek)	pôsobili	ako	silná	káva	a	umožnili	nám	prehodnotiť	vlastné	pseudo-
problémy.	Tanečníci	z	Dryády	(CZ)	odpálili	avantgardné	pohybové	predstavenie,	ktoré	
skončilo	hromadnou	tancovačkou,	kde	tančili	aj	telesne	handicapovaní!	Teatr	Grotski	
(PL)	prinútil	divákov	pozrieť	sa	na	svet	detskými	očami	a	ukázal,	že	ak	majú	umelci	čo	
povedať,	nepotrebujú	k	tomu	predraženú	scénu.	Pri	Tichom	plači	ľalie	(Tiché	iskry,	SK)	
sme	pochopili	krásu	posunkového	prejavu	aj	osamelosť,	ktorú	nepočujúci	cítia	v	tomto	
hlučnom	svete.	Haiku	(Divadlo	bez	domova,	SK)	nás	spomalilo	a	vtiahlo	do	magického	
sveta	odpovedí	na	bezdomovecké	kóany.	Festival	ukázal	že	„bezďácke“	divadelné	umenie	
je	kvalitnou	alternatívou,	ktorá	vyvažuje	mainstreamovú	konzumnú	kultúru.

Ďakujeme... 
Koncom	decembra	nás	opustili	stážistky	
Markéta	Kovaříková	a	Ľubomíra	Mačugová	
z	Ostravy.	Počas	5-mesačnej	praxe	venovali	
svoju	energiu	a	nápady	práci	s	predajcami	

Nota	bene,	aj	s	bezdomovcami	v	teréne	v	pro-
grame	Streetwork.	Sú	vynimočné	a	vopred	
závidíme	ich	budúcemu	zamestnávateľovi.	
Všetko	dobré,	baby.	

ČieRna KROniKa
Jeseň a dlhodobo zlý zdravotný stav si v priebehu 

dvoch mesiacov vyžiadal život 7 predajcov Nota 

bene z Bratislavy. Za tak krátky čas nás opustili 

mladí ľudia bez domova s vekovým priemerom 46 

rokov. Stále tomu nevieme celkom uveriť. Smútime. 

Katarína	Václavíková	zomrela	23.	11.	vo	
veku	54	rokov	na	následky	dlhodobo	zlého	
zdravotného	stavu,	zradili	ju	pľúca.	Rodina	
a	jej	priateľ,	náš	predajca	František,	smútia.

Ján	 Polák,	 jeden	 z	 našich	 najstarších	
predajcov,	nás	vo	veku	37	rokov	opustil	
nečakane,	zo	dňa	na	deň.	Stalo	sa	tak	
týždeň	po	oslave	výročia	narodenín	Nota	
bene,	kde	sa	ešte	zabával.	Zanechal	tu	
smútiacu	partnerku	–	predajkyňu	Moniku,	
s	ktorou	spolu	žili	na	ubytovni.

Stanislav	Dubovský,	 jeden	z	najstarších	
predajcov,	zomrel	12.	11.	vo	veku	60	rokov	
na	infarkt.	Mnohí	si	ho	pamätajú,	ako	se-
diac	na	svojom	invalidnom	vozíku,	pretože	
kvôli	trombóze	prišiel	o	nohu,	vedel	s	ús-
mevom	odľahčiť	každú	ťažkú	chvíľku.

Vladimír	Chochlík,	pozitívne	ladený	človek	
a	jediný	predajca,	ktorý	sa	takmer	nikdy	
nesťažoval.	28.	11.	vo	veku	56	rokov	ho	zra-
dilo	srdce.	Nebudeme	už	nikdy	počuť	jeho	
„hundrt	a	Kristove	roky“,	spôsob,	ktorým	vo	
výdajni	Nota	bene	hlásil	svoje	registračné	
číslo.

V	kristových	rokoch	opustila	túto	planétu	
Constanja	Trandafir.	Tragicky	zahynula		22.	
11.,	keď	ju	zrazilo	auto.	Tichá,	nenápadná	
žena	zanechala	po	sebe	5	detí.

Tatiana	Deáková,	krehká	žena,	vyučená	
kuchárka,	zomrela	30.	9.	vo	veku	šialených	
27	rokov	na	ťažkú	cukrovku.

Pod	kolesami	vlaku	skončil	predajca	s	krás-
nymi	modrými	očami	Jozef	Lysý.	Stalo	sa	
tak	2.	12.	vo	veku	56	rokov,	pravdepodobne	
z	dôvodu	silných	depresií.

výrok mesiaca:	„Keď	ti	dal	niekto	právo	
existovať,	tak	sa	podľa	toho	aj	chovaj!“	(Náš	
klient	Mirko	dáva	lekciu	nášmu	sociálnemu	
pracovníkovi,	ktorý	sa	s	ním	pokúšal	riešiť	
jeho	hygienické	návyky.)

NOVINKy ZO ZÁKULISIA NOTA BeNe

Krvavý Štefan 

Náš	predajca,	Štefan	Karner,	bol	ocenený	
striebornou	Jánskeho	plaketou	za	darovanie	
krvi.	Števo	už	daroval	svoju	krv	27	krát.	

z Bratislavskej výdajne
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Bolo	po	Vianociach.	Doma	sa	nám	minula	
kapustnica	i	kapor,	zmizli	všetky	zákusky,	
ba	dokonca	zjedli	sme	i	makovník,	ktorý	
sme	volali	bajgel	a	ktorý	po	iné	roky	prežil	
aj	Troch	kráľov.	Vypili	sme	všetku	Coca	Colu	
a	už	ani	pivo	nebolo.	Vybral	som	sa	teda	na	
Jedlíkovú,	reku	dám	si	pohár	čapovaného.
Ako	som	vošiel	do	krčmy,	hneď	mi	podal	
do	očú.	Typický	bezdomovec.	Mal	takých	
šesťdesiat	rokov,	ale	kľudne	mohol	mať	
i	 päťdesiat,	 alebo	 sedemdesiat.	 Sivá,	
zošúverená	tvár,	vo	vráskach	priam	vras-
tená	špina,	ruky,	akoby	sa	celý	deň	hrabal	v	
zemi,	šaty	ošúchané,	špinavé	a	miestami	aj	
potrhané.	Mastné	riedke	vlasy	mal	strapaté	
a	už	iste	poriadnu	dobu	nebol	s	nimi	u	holiča.	
Sedel	pri	stole	a	pred	sebou	mal	nedopitý	
pohár.	V	od	nikotínu	zožlknutých	prstoch	
držal	cigaretu.	Vlastne	už	len	filter,	s	možno	
milimetrovým	prúžkom	tabaku,	ale	s	dlhým	
šúľkom	popola.	Zrejme	poriadnu	chvíľu	sa	
ani	len	nepohol,	lebo	inak	by	mu	ten	popol	
určite	odpadol.	Pohľad	mal	upretý	jedným	
smerom.	Díval	sa	kamsi	do	rohu	miestnosti	
i	keď	tam	nič	nebolo.
Chlapík,	idúci	povedľa,	nechtiac	drgol	do	neho.	
Ruka	s	cigaretou	sa	mu	zachvela	a	šúľok	popo-
la	padol	do	piva.	Nevšímal	si	to.	Ani	sa	nepohol,	
len	si	ďalej	čosi	drmolil	pod	fúzy.
Prisadol	som	si	k	nemu.

„...	nechýbal	som	im,	určite	nechýbal	 ...“	 I	
keď	tie	slová	iba	šepkal,	boli	zrozumiteľné.
„Komu?“	spýtal	som	sa.
Zadivene	uprel	na	mňa	zrak.
„Čo	komu?“
„No,	komu	ste	nechýbali?“
„Ja	už	nikomu	nechýbam,“	povedal	a	dopil	
svoje	pivo.	Aj	s	tým	popolom.	Potom	ukázal	
na	prázdny	pohár.
„Veď	čo,	sú,	či	boli	Vianoce,“	povedal	som	si	
a	objednal	som	si	i	pre	neho.
„Ďakujem	a	šťastlivé	sviatky,“	povedal.
„Už	je	po	nich,“	pripomenul	som	a	on	iba	
mávol	rukou.
„Ja	som	ich	ani	nemal.“
„A	to	už	ako?“	spýtal	som	sa	ho.
„Celú	noc	som	bol	na	stanici.	Bolo	tam	teplo.	
Len	potom	nás	policajti	odtiaľ	vyhnali,	tak	
som	zbytok	noci	presedel	na	lavičke	pred	
stanicou.	Presne	ako	pred	rokom.	Pred	dvo-
ma	som	bol	v	nocľahárni,	v	takom	veľkom	
stane.	Bolo	nás	tam	asi	sto.	Dávali	nám	aj	
kapustnicu,	aj	čaj.	A	bolo	tam	teplo.“
„Človeče	a	také	normálne	rodinné	Vianoce,	
tie	ste	kedy	mali	naposledy?“
„O	jój,	to	už	bolo	dávno.	To	bolo	doma,	keď	
ešte	žila	nebožká.	Možno	pätnásť,	možno	
dvanásť	rokov	 je	tomu.	Hej.	Dcéra	ešte	
chodila	do	školy.	Na	vysokú.	Viete,	ona	je	
profesorka	a	má	aj	doktorát,“	hrdo	dodal.	

„A	mám	aj	dvoch	vnukov.“	Hlas	mu	znežnel	
a	v	očiach	sa	mu	objavili	slzy.	„Určite	všetci	
boli	na	Vianoce	spolu.	A	šťastní.“
Môj	spolustolovník	stíchol.	Zasa	sa	zadíval	
do	kúta,	kde	vlastne	nič	nebolo	a	cez	stiah-
nuté	pery	šepkal,	„ale	ja	som	im	nechýbal.	
Určite	som	im	nechýbal...“
Zarazený	som	mlčal.	A	mal	som	zlosť.	Dcéra,	
profesorka,	doktorka,	kde	doparoma	si,	veď	
ti	tu	otec	chradne.
Dopil	som,	zaplatil	a	dvihol	som	sa	k	odcho-
du.	Na	stole	som	svojmu	novému	známemu	
nechal	desať	euro.	Keď	už	sa	na	neho	dcéra	
vykašľala,	tak	aspoň	ja	takto...

július

foto: dagmar canisová a andrea labudová
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Bola	som	predajkyňou	Nota	Bene		a	som	
na	to	hrdá.	Vďaka	osudu	som	sa	dostala	 
k	ľuďom,	ktorých	si	vážim	a	cítim	sa	medzi	
nimi	doma.	Možno	som	práve	zopár	ľudí	
odradila	od	ďalšieho	čítania,	ale	hovorím	to,	
čo	mám	na	srdci.	Možno	keby	som	sa	neo-
citla	tam	–	medzi	ľuďmi	bez	domova,	ostal	
by	môj	sen	iba	snom.	Začala	som	podnikať	
–	mám	psí	 salón	a	 internetový	obchodík	 
s	chovateľskými	potrebami.	Mnohí	z	vás	 
o	mne	možno	počuli	v	médiách.	S	radosťou	
som	prijala	možnosť	využiť	na	stránkach	
Nota	bene	priestor,	 v	 ktorom	sa	 s	 vami	
podelím	o	radosti,	starosti	a	umožním	vám	
pozrieť	sa,	ako	to	v	mojom	salóne	funguje.	
Prezradím	vám,	čo	ma	tešilo,	trápilo	a	ro-
zosmialo	uplynulý	mesiac.		Ako	napríklad	
príhoda,	keď	mi	zavolala	zákazníčka,	ktorá	
si	chcela	dať	ostrihať	psíka.	Chcela	využiť	
možnosť	 strihania	 u	 nej	 doma.	Dohodli	
sme	sa,	dala	mi	svoju	adresu,	ktorú	som	si	
napísala,	ale	neuložila	som	si	telefónne	číslo.	
V	deň,	keď	som	mala	ísť	k	nej,	som	vďaka	

mojej	zábudlivosti	adresu	nechala	doma.	
Matne	som	si	ju	pamätala	a	tak	som	išla	 
s	pokojným	vedomím,	že	veď	mám	na	ňu	
číslo.	Ocitla	som	sa	pred	vchodom,	ktorý	som	
si	zhruba	pamätala	a	s	hrôzou	som	zistila,	
že	ani	číslo	nemám.	Už	som	to	chcela	vzdať,	
keď	sa	v	byte	na	prízemí	objavila	v	okne	žena.	 
S	nádejou	som	na	ňu	zamávala	–	ona	otvorila	
okno	a	po	krátkom	rozhovore	vysvitlo,	že	
idem	k	nim.	Šťastná	som	sa	pripravila	na	
strihanie,	ktoré	sa	podarilo	nad	očakávanie.	
Teším	sa	zo	zákazníkov,	ktorí	sú	spokojní	
a	prichádzajú	znova	so	svojím	miláčikom.	
Tí,	čo	odskúšali	krmivo,	ktoré	ponúkam,	si	
ho	kupujú	znovu.	Zarmucuje	ma,	že	mnohí	
majú	predsudky	stať	sa	mojimi	zákazníkmi	
–	našťastie	ich	je	menej.	
V	Novom	roku	chcem	popriať	všetkým	ľuďom	
lásku,	porozumenie	a	aspoň	jeden	splnený	
sen	každému	človeku.

Ľubica chlpíková

Online chovateľské potreby pre psíkov 
a mačičky nájdete na: www.webareal.
sk/dream alebo osobne v o. z. Proti 
Prúdu na Karpatskej 10 v Bratislave. 
lacné a zaručene kvalitné. Možnosť 
objednávky aj na strihanie psíkov.  
Kontakt: 0907 473718, 
chlpikova@gmail.com

Hlasovanie	za	príspevky	z	minulého	čísla:	
Opäť	ste	sa	zhodli	a	obom	prispievateľom	
Dodovi	a	Štefanovi	ste	poslali	rovnaký	počet	
hlasov.	A	čo	poviete	na	príspevky	v	tomto	
čísle?	Hlasujte	za	ten	„svoj“.	Pošlite	meno	
jeho	autora	v	SMS	na	číslo	0915	779	746.

IBA SNy, 
čo nesnívate, 
sa nemôžu splniť

snívať 
je zDRavé
Aký je váš najväčší sen? Neviete? Hanbíte sa zaň? Myslíte si, že snívanie je 
zbytočné? A že sa treba radšej držať pri zemi? Ale kdeže! 

„Keď	nad	tým	tak	rozmýšľam,	mne	sa	splnili	
všetky	sny,	ktoré	som	kedy	mala,“	povedala	
mi	vo	svojom	super	aute	rozvedená	ka-
marátka,	ktorá	nedávno	začala	podnikať	 
v	čisto	mužskej	brandži.	„Mám	dve	zdravé	a	
múdre	deti,	konečne	som	schudla	a	robím	
to,	čo	ma	baví,“	 	vypočítavala.	„A	už	ma	
neničí	žiaden	zakomplexovaný	chlap	svo-
jimi	blbými	pindami.“			

„Keď	tak	nad	tým	rozmýšľam,“	povedala	som	
ja	na	inom	mieste	inej	kamarátke,	listujúc	
katalógom	šiat	pre	nevesty,	„ja	som	nikdy	
nesnívala	o	tom,	že	budem	niekedy	stáť	
ako	princezná	v	prekrásnych	šatách	pred	
oltárom.“	
„Vidíš,	tak	už	vieš,	prečo	si	sa	doteraz	nevy-
dala,“	povedala	kamarátka	a	vydala	sa.	

„Ja	neviem,“	povedala	som	po	chvíli	mlčania	
už	zase	tej	kamarátke	v	super	aute,	„ja	si	
na	žiaden	svoj	veľký	životný	sen	neviem	
spomenúť.“	
„A	čo	tvoja	robota?“	namietala	kamarátka.

Zamyslela som sa 
Vlastne	má	tá	kamarátka	pravdu.	Obidve.	O	
tom,	že	budem	nevesta,	som	nikdy	nesníva-
la,	ale	o	tom,	že	budem	novinárka,	ako	otec,	
som	snívala	aj	hovorila	často.	Pravda	je	
však	taká,	že	to	bolo	také	detské	snenie	a	
že	pre	jeho	naplnenie	som	toho	nikdy	veľa	
neurobila.	Vedela	som,	že	na	žurnalistiku	sa	

kvôli	zlému	kádrovému	profilu	nedostanem,	
tak	som	to	ani	neskúsila.	Nepísala	som	do	
žiadnych	novín,	ani	do	šuflíka.	Písane	sa	
ku	mne	dostalo	okľukou	cez	celkom	iné	
príležitosti	a	iné	povolania,	cez	celkom	iné	
médium	ako	noviny.	

„Dôležité	je	mať	sen,“	povedala	mi	zas	tá	
druhá	kamarátka.	„Dôležité	je	otvoriť	sa	
takej	možnosti.	Vesmír	ti	bude	posielať	do	
cesty	príležitosti	dovtedy,	pokiaľ	nejakú	
konečne	nechytíš	za	pačesy.“	

vesmír, Boh a veda
Niekto	tomu	hovorí	Vesmír,	niekto	Boh,	či	
iná	nadprirodzená	bytosť.	A	niekto	sa	na	
to	pozerá	vedecky.	Zatiaľ	čo	celé	veky	sa	
na	zasnívaných	ľudí	hľadelo	ako	na	nere-
alistických	rojkov,	nepoužiteľných	pre	prak-
tický	život,	dnes	sa	ukazuje,	že	snívanie	
s	 otvorenými	 očami	 –	 daydreaming,	 je	
prospešné	 nielen	 pre	 naplnenie	 našej	
svetlej	budúcnosti,	ale	dokonca	aj	pre	náš	
mozog	a	rozvíjanie	abstraktného	myslenia,	
kreativity,	nachádzanie	nezvyklých	riešení	
aj	pri	zložitých	vedeckých	problémov.	Taký	

Albert	Einstein	alebo	Leonardo	da	Vinci	by	
vám	o	tom	vedeli	porozprávať.	

Mozog ako sval
Keď	odpočívajú	svaly,	keď	ich	nenamáhame,	
tak	sú	v	pokoji,	a	keď	to	s	odpočinkom	
preháňame,	začnú	ochabovať.	Ale	mozog	
v	čase,	keď	ho	aktívne	nenamáhame	sa	
môže	prepnúť	do	snenia	a	tým	sa	stále	
udržiava	v	správnej	pohotovosti	a	kondícii.	
Podľa	anglickej	výskumníčky	Teresy	Belton	
však	treba	schopnosť	snívať	aktívne	cvičiť	
a	rozvíjať.	Inak	sa	nám	môže	stať,	že	na-
miesto	snívania	radšej	zapneme	telku.	A	
je	po	snívaní	aj	po	geniálnych	vynálezoch.	

snívanie je tréning
Ale	 vráťme	 sa	 k	 snívaniu	o	budúcnosti.	
Podľa	neurovedkyne	Malii	Mason	z	Colum-
bie,	keď	snívame	s	otvorenými	očami,	pre-
beráme	vlastne	v	duchu	možné	scenáre	
rôznych	situácií.	Čo	by	som	urobil,	keby	
som	dostal	ponuku	byť	pilotom?	Alebo	koz-
monautom.	Alebo	žiadosť	o	ruku,	alebo	
ponuku	lukratívneho	zamestnania.	Takže	
keď	sa	to	potom	fakt	stane,	sme	na	takú	
eventualitu	oveľa	viac	pripravení	ako	tí,	čo	
o	tom	nikdy	ani	len	nesnívali.	

V	novom	roku	želám	všetkým	čitateľom	
Nota	Bene	čo	najkrajšie	a	najodvážnejšie	
sny.	Ostatné	už	príde	samé.

text: elena akácsová, www.inland.sk | foto: branislav štepánek 

snívanie s otvorenými 
očami – daydreaming, je 
prospešné pre naplnenie 
našej svetlej budúcnosti.
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O POSTUPe
v deviatich Rokoch ho nohy pRestali poslúchať

Tomáš je papierovo bez šance na vyzdravenie či spomalenie ochorenia. Ale 
on rieši najmä futbal. Teší sa z Afriky.
Bez futbalu si nevie predstaviť život. So zatajeným dychom sledoval všetky 
zápasy našej reprezentácie.

Keď	sme	v	neopakovateľne	napínavom	
stretnutí	aj	vďaka	šťastiu	porazili	Poľsko	a	
napokon	slávili	historický	postup	na	maj-
strovstvá	sveta,	Tomáš	bol	šťastím	bez	seba.	
Má	dvanásť,	pohybuje	sa	na	vozíčku,	jeho	
ľavá	ruka	je	už	takmer	nepoužiteľná,	ale	
keď	sa	ho	opýtate,	ako	sa	má,	povie	to	tak	
krásne	úprimne:	„Dobre.“

afrika
Dnes	je	veľký	deň.	Večer	bude	žrebovanie	
jednotlivých	 skupín	 na	 svetovom	
šampionáte	 a	 každému	 z	 Tomášovej	

štvorčlennej	famílie	je	jasné,	že	o	šiestej	
bude	 pustená	 telka.	 „Bude	 to	 priamy	
prenos,“	hovorí	Tomino	a	aby	sa	správne	
navnadil,	ešte	raz	si	pozerá	celý	ten	dra-
matický	zápas	s	Poliakmi.	Weissovcom	
verí,	tvrdí,	že	ako	outsideri	by	sme	mohli	 
v	Afrike	prekvapiť.	Je	úplne	zbytočné	baviť	
sa,	čo	by	tento	sympatický	chlapec	robil,	
keby	bol	ako	ostatní.	Zdravý.	„Hral	by	som	
futbal.	Veľmi	by	som	to	chcel.“
Narodil	sa	zdravý.	Do	dvoch	rokov	bolo	
všetko,	ako	má	byť,	hoci	dnes,	s	odstupom	
času,	si	mama	Mirka	myslí,	že	diagnóza	

sa	vlastne	prejavovala	už	od	jeho	prvých	
krôčkov.	„Veľmi	rýchlo	totiž	začal	zaostávať	
za	rovesníkmi.	Nie	markatne,	všimla	som	
si	to	na	občasných	pohyboch.	Robil	 ich	
pomalšie,	ťarbavejšie.	Tomáško	nebol	ako	
‚z	divých	vajec‘,	nelietal	kade-tade.	Všetko	
robil	komótnejšie,	usedavejšie.	Myslela	
som	si,	že	proste	taký	je.	Ľudia	sú	predsa	
rôzni.“	Cesta	do	škôlky	im	trvala	večnosť.	
Nepomáhal	krik,	vyhrážky,	dohováranie.	
Mladý	pán	cupital	svojím	tempom	a	vôbec	
mu	neprekážalo,	že	ho	všetci	predbiehajú.	
A	mamka	dnes	priznáva,	že	ťažko	zvládala	

názory	učiteliek	v	škôlke,	ktoré	jej	tvrdili,	
že	s	Tomášom	to	asi	v	poriadku	nebude,	
že	by	mali	niečo	s	jeho	motorikou	robiť.	
„Nepripúšťala	som	si	nič	vážne,	aj	sme	kvôli	
tomu	zmenili	škôlku.	Bol	to	z	našej	strany	
len	trápny	pokus	zvrátiť	osud,“	potichu,	so	
sklopeným	zrakom	rozpráva	Mirka.	

Definitíva
Na	svete	bol	už	druhorodený	syn	Branko,	
keď	jeho	staršiemu	bračekovi	v	decembri	
2006	diagnostikovali	progresívnu	svalovú	
dystrofiu	Duchenne.	Je	to	ochorenie,	pri	kto-
rom	postupne	ochabuje	a	ubúda	svalová	
hmota	a	klasická	medicína,	žiaľ,	nepozná	
účinný	liek.	Tomáško	mal	vtedy	šesť	rokov.	
„Lekári	mi	to	oznámili	drsne.	Vraj,	nič	sa	 
s	tým	nedá	robiť,	bude	to	len	horšie.	Skončí	
nehybný.	Zrútil	sa	mi	svet.“	Ale	v	tom	čase	
Tomáš	ešte	chodil.	Viac	po	špičkách,	chôdza	
bola	skôr	kačacia,	pribúdali	neočakávane	
pády.	Raz	sa	zvalil	na	krivý	chodník,	inokedy	
na	vysoký	obrubník...	V	deviatich	rokoch	
však	nohy	prestali	poslúchať	úplne.	Do	
rodiny	pribudol	 invalidný	vozík.	A	pred	
pár	týždňami	mechanický	vozíček	nahradil	

elektrický.	„Ešte	s	ním	neviem	poriadne	
narábať,	ale	naučím	sa,“	hlesne	Tomino	a	
pokúša	sa	o	veľkú	otočku	na	vozíku.	Pravou	
rukou	stláča	gombíky	a	vrtí	sa	raz	doľava,	
raz	doprava.	„Zlepšiť	musím	cúvanie,“	za-
smeje	sa	a	po	krátkom	predstavení	opäť	
zaryto	sleduje	futbalový	zápas	v	telke.	
Rozumovo	nezaostáva,	naopak.	Samé	jed-
notky	na	vysvedčení	nie	sú	z	protekcie,	či	
ľútosti.	Chlapcovi	to	myslí,	najobľúbenejším	
predmetom	je	matematika,	ale	nebridí	sa	
mu	ani	dejepis	či	zemepis.	Súťažné	kvízy	 
v	televízii	hltá	rovnako	ako	šport.	Na	mno-
hé	otázky	vie	odpovedať	a	preto	mladý	pán	
nevylučuje,	že	časom	sa	do	nejakej	súťaže	
aj	prihlási.	„Len	musím	mať	viac	rokov.“

Plač a túžba po spomalení
Mirka	s	manželom	snívala	o	obyčajnom	
živote.	Už	vie,	že	sen	nevyšiel.	Priznáva	
more	strachu	a	obáv,	ktoré	ju	doslova	tlačia	
k	múru.	Nie,	stále	nie	je	zmierená	s	osudom.	
„Nejde	to.	Nepýtam	sa	už	síce,	prečo	práve	
Tomáško,	lebo	viem,	že	odpoveď	nepríde.	
Ale	plačem	a	prepadám	hystérii	hocikedy.	
Navonok	 to	 síce	 vyzerá,	 že	ma	 rozladí	

text: lucia laczkó | foto: alan hyža

tomáško: „Dostať také 
tímy v skupine, aby sme 
na majstrovstvách v afrike 
postúpili ďalej.“

Občianske	združenie	Medzi	nami	sa,	aj	vďaka	uverejňovaniu	príbehov	v	Nota	bene,	snaží	
pomôcť	sociálne	slabším	rodinám	a	rodinám	s	postihnutým	členom	preklenúť	bezútešnú	
situáciu.	Ide	o	ľudí,	ktorí	sa	nie	vlastnou	vinou	ocitli	v	ťažkej	situácii.	Možno	sa	nájde	
niekto,	koho	príbeh	Tomáška	oslovil	natoľko,	že	sa	rozhodne	prispieť	mu	na	potravinové	
doplnky,	ktoré	môžu	spomaliť	postup	jeho	ochorenia.
Číslo	účtu,	kam	môžete	posielať	príspevok:	4	040	218	205/3100	(Ľudová	banka).	Pripíšte	
poznámku	–	Tomáško.
Kontakt	na	OZ	Medzi	nami:		0915	174	507		(medzinami@zoznam.sk)

Projekt	OZ	Medzi	nami	sa	realizuje	aj	vďaka podpore nadácie vúB,	ktorú	oslovila	práca	
združenia	s	konkrétnymi	ľudskými	osudmi.

drobnosť,	ibaže	hlavná	príčina	je	niekde	
inde.	V	diagnóze,	ktorá	nám	vyrazila	dych.	
Tak	skromný,	šikovný	a	bystrý	chlapec	a	
taká	strašná	nevyliečiteľná	choroba,	ktorá	
sa	len	zhoršuje.	Nie,	také	niečo	by	nepo-
chopil	ani	Einstein.	Sledovať,	ako	vám	
pomaly,	ale	iste	odchádza	dieťa,	to	je	stav,	
ktorý	sa	nedá	opísať.	Veľmi	dlho	som	sa	
zobúdzala	s	pocitom,	že	nájdem	v	posteli	
zdravého	syna	a	všetko	bude	tak,	ako	
má	byť.	Urobila	som	však	pokrok,	umelé	
ružové	okuliare	som	už	zložila...“
Kedysi	Tomáš	zvládol	aspoň	pár	krokov.	
Dostal	 sa	 z	 postele	 na	 vozík,	 prešiel	
na	 záchod.	 „Minulosť.	 Už	 ho	musíme	
prenášať	na	rukách,	a	tým,	že	sa	mini-
málne	hýbe,	začína	rapídne	naberať	na	
váhe.	Trápi	to	aj	jeho,“	povie	ocko.	Skúšali	
pre	syna	takmer	všetko.	Aj	pobyt	v	Egypte	
u	lekárky,	ktorá	im	mala	pomôcť	aspoň	
v	spomalení	choroby.	„Nezabralo	to,	ale	
hľadáme	ďalej.	Nemôžeme	predsa	len	
nečinne	sedieť	a	čakať...“		V	júli	tohto	roka	
sa	zapojili	do	ročného	rodičovského	testu	
potravinového	doplnku,	ktorý	vyrábajú	
v	USA.	Celý	rok	sa	bude	aj	na		Sloven-
sku	sledovať	stav	chlapcov-dystrofikov	
zapojených	do	testu	a	ak	sa	ukážu	poz-
itívne	výsledky,	prípravok	by	mal	byť	re-
gistrovaný	a	voľne	predajný	aj	u	nás.	Ide	
vlastne	o	silný	antioxidant	odvodený	od	
koenzýmu	Q10.	Jeho	pozitívne	účinky	sú	
hlavne	v	tom,	že	ochraňuje	srdcový	sval	a	
u	pacientov	s	diagnózou	svalová	dystrofia	
nenastáva	rýchly	pokles	funkčnosti	svalu	
a	kardiomyopatie.	
„Okrem	toho	sme	sa	dozvedeli	aj	o	pozi-
tívnych	účinkoch	doplnku	stravy	Protan-
dim,	ktorý	spomaľuje	progresiu	ochorenia.	
Poisťovne	ho,	samozrejme,	nepreplácajú.	
„Dali	sme	sa	na	to.	Čo	 iné	môžem	pre	
svojho	milovaného	syna	urobiť?	Musíme	
skúšať!	Nemôžeme	chodiť	len	na	pravi-
delné	kontroly	k	lekárke	a	počúvať	iba	
negatívne	vízie!	Verte	mi,	dala	by	som	
všetko	na	svete	za	to,	aby	sa	zhoršovanie	
zastavilo.“	Tomáš	teda	užíva	jednu-dve	
tabletky	denne.	Dávka	na	tri	mesiace	
stojí	210	eur.	A	v	rodine,	ktorá	musela	
doplácať	na	bezbariérovú	kúpeľňu,	kde	
mama	musela	ostať	na	opatrovateľskom	
príspevku	a	kde	je	jediným	živiteľom	otec,	
sa	peniaze	len	tak	ľahko	nenájdu...	Preto	
tá	prosba	–	o	príspevok	na	doplnok	stravy	
pre	šikovného	a	bojovného	Tomáša.	„Je	
tak	nádherný.	Neplače,	neľutuje	sa,	 iba	
občas	si	pobúcha	po	nohách	a	povie:	Bože,	
prečo	mi	nefunguje	telo!“
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Na poslednom koncerte sa sedelo aj na 
zemi. akú šancu obstáť má u nás alter-
natívna hudba?
B:	Ak	bude	dostatok	vankúšov,	tak	veľkú.
F:	Myslím,	že	šancu	má,	napriek	tomu,	že	 
v	tradičných	médiách	alternatíva	nedos-
táva	takmer	žiadny	priestor.	Je	tu	však	po	
nej	veľký	smäd	aspoň	u	tej	časti	publika,	
ktorá	pozná	aj	 inú	hudbu,	ako	sa	práve	
hráva	v	hitparádach.	Médiom	dneška	sa	
stáva	internet,	a	tam	sú	šance	vyrovnané.	
stačí Facebook alebo Myspace na to, aby 
vás ľudia poznali?
F:	Na	to,	aby	si	človek	spravil	o	nás	nejaký	
obraz,	asi	áno.	Ak	sa	na	základe	toho	roz-
hodne	prísť	na	koncert,	tam	nás	spozná	
určite	lepšie.	Technológie	nikdy	nenahradia	
priamy	kontakt.
B:	Dnes	som	sa	dozvedel	že	na	Facebooku	
sa	rozmáha	slovo	UNFRIEND.	Odpriateliť	
sa.	Dúfam,	že	naše	publikum	nenaskočí	
na	túto	novú	vlnu.
Čo je treba na to, aby sa kapela ako tá 
vaša presadila?
B:	Veriť	svojej	hudbe	a	robiť	ju	čo	najlepšie.
F:	Súčasný	stav	nás	viacmenej	uspokojuje.	
Naša	hudba	nie	je	pre	každého,	netúžime	
vypredávať	štadióny	a	znieť	z	každého	
autorádia.	Chceme	robiť	hudbu,	ktorá	sa	

nám	páči,	nejde	nám	o	to	byť	jedničkou	 
v	 okrese.	 Kvalitná	 hudba	 si	 nájde	
poslucháča	aj	bez	bombastickej	propagácie,	
„šikovných	manažérov“	a	ich	osvedčených	
rutinérskych	postupov.	
J:	Nemyslím	si,	že	sa	chceme	presadiť.

ako pomerne neznámi hudobníci 
presvedčia podnik, aby im umožnil hrať?
B:	Spýtajú	sa	barmana.
F:	Obvykle	nie	je	potrebné	presviedčať.	Pod-
niky	majú	väčšinou	záujem	o	živú	hudbu.	
Vytvára	atmosféru,	priťahuje	návštevníkov.	
J:	Presvedčia	ich	tým,	že	zaplnia	podnik	tak,	
že	ľudia	sedia	na	radiátoroch	a	na	zemi.
ako je to s koncertovaním, máte svoju 
scénu?
F:	Hrávame	v	podnikoch,	kvôli	bezprost-
rednosti	a	uvoľnenej	atmosfére.	Druhou	
stránkou	veci	 je	zvuk,	ktorý	sa	pri	hraní	
v	 bare	 často	 nedá	 uspokojivo	 nastaviť.	 

B:	Nie	 je	to	 jednoduché,	 lebo	nehráme	
punk.	Potrebujeme	komorné	priestory.
ste kapela jedného mesta alebo hrávate 
aj inde, na festivaloch napríklad?
B:	Nehráme	na	festivaloch,	asi	by	sme	mali	
nejaký	založiť.
F:	Zatiaľ	sme	hrali	 iba	v	Bratislave.	S	ces-
tovaním	za	koncertmi	je	spojených	veľa	
komplikácií,	ktoré	sa	nám	nechce	riešiť.	
Nevylučujeme,	že	v	budúcnosti	sa	objavíme	
aj	inde.
chystáte nejaký album alebo ostanete 
pri hraní naživo?
B:	Chystáme	sa	na	to	už	dva	roky,	ale	sme	
leniví	a	nemáme	čas.	Musíme	dať	nejaké	
demo	cez	sviatky.
F:	Klasické	albumy	dnes	pomaly	strácajú	
zmysel.	Mnohé	známe	kapely	sprístupňujú	
svoje	najnovšie	nahrávky	voľne	na	inter-
nete.	Chceli	by	sme	nahrať	väčší	celok	–	
nazvime	to	album	–	ktorý	bude	tiež	voľne	
prístupný	cez	našu	stránku.	
J:	Zatiaľ	o	ničom	neviem,	ale	dajte	mi	po-
tom	vedieť,	ja	prídem.

Ak	si	chcete	vypočuť	Huálen,	kliknite	na:	
www.myspace.com/hualen	

dO TUCTA text: klára singerová | foto: pavol peter dO TUCTA

RECESISTICKí hUDOBNíCI PRIChÁDZAJú S NOvOU vEDOU

KOhO DOstal huálen?
Huálen je tajomný antarktický koník. A je to aj trojica bratislavských hu-
dobníkov komorného bigbítu, ktorí sa bavia spájaním zdanlivo nespojiteľ-
ného. Hrajú a spievajú v nej Braňo Bezručka (gitary), Filip Jaššo (klávesy), 
Janka Kravjarová (violončelo). 

ako pomerne neznámi 
hudobníci presvedčia 
podnik, aby im umožnil 
hrať? spýtajú sa barmana.

huálen je raz arktický koník, inokedy 
morský alebo obyčajný kôň. ako je to 
naozaj, kto alebo čo je huálen?
B:	Každý	máme	svojho	koníčka.	Spýtajte	
sa	Darwina.
F:	Definícia	jasne	hovorí,	že	huálen	je	an-
tarktický	koník,	ktorý	papá	sneh	a	kaká	
sneh.	To,	že	občas	berie	na	seba	aj	podobu	
koníka	morského,	suchozemského	alebo	
Przewalského,	 je	 výlučne	 záležitosťou	
Braňovej	imaginácie.
J:	Je	to	mystická	a	éterická,	ľudským	okom	
dodnes	nezhliadnutá	bytosť.
Kto tvorí huálenské mystifikácie?
B:	Sú	všade	okolo	nás.	My	ich	lapáme.
F:	Hualenistika	je	vo	svete	uznávaná	ved-
ná	disciplína.	Zatiaľ	sme	na	Slovensku	jej	
prvými	pioniermi.
Gitarista	sa	predstavuje	ako	humanoid,	
ktorý	sa	živí	opadaným	lístím,	klávesis-
ta	 zase	 čerstvo	napadaným	snehom	a	
violončelistke	stačí,	že	je	živá	substancia.	
Ste recesisti len v hudbe alebo je to váš 
spôsob života?
B:	Teraz	je	celosvetová	hospodárska	rece-
sia,	takže	sa	nám	blýska	na	časy.
F:	Pre	mňa	bola	hudba	a	umenie	vôbec	
vždy	oveľa	slobodnejšia	sféra	ako	bežný	
život.	Neznamená	to,	že	niektoré	prvky	

z	 tejto	 oblasti	 sa	 nedajú	 uplatniť	 aj	 
v	každodennom	živote.	Nie	sme	však	len	
recesistická	kapela.	Hráme	na	skutočné	
nástroje,	robíme	skutočnú	hudbu.	Recesia	
je	jedna	z	mnohých	prímesí.
J:	 Každý	 z	 nás	 je	 asi	 celkom	 úprimne	
do	istej	miery,	ale	každý	do	inej	a	iným	
smerom,	šialený.
na prvý pohľad nepôsobíte výstredne. 
ako ste sa našli? 
F:	Našli	sme	sa	dosť	výstredne.	Náhodou	som	
prišiel	na	koncert	Braňovej	bývalej	kapely	
„Q“.	Nikoho	z	nich	som	predtým	nepoznal.	
Oslovilo	ma,	čo	hrali	a	na	internetovú	stránku	
som	im	napísal	nadšenú	reakciu.	Onedlho	
odpísali,	že	som	ich	prvý	fanúšik,	ktorý	sa	
spontánne	ohlásil,	a	že	ma	chcú	spoznať	
osobne.	Stretli	sme	sa	na	pive	v	bývalej	Stoke.	
Braňovi	spoluhráči	medzitým	poodchádzali	
do	zahraničia,	a	tak	som	sa	stal	náhradou	
za	celú	kapelu.	Janku	sme	k	sebe	pribrali	
nedávno,	spoznali	sme	sa	v	zbore.
vo vašich textoch sa strieda poetika  
s nečakanými oznamami a príhovormi. 
Máte textára alebo píšete sami?
B:	Spracovali	sme	pár	básní	nebohého	
Ruda	Čižmárika,	pár	Vlada	Páchnika,	nášho	
rovesníka	a	zvyšok	si	píšeme	sami	počas	
ponurých	nocí.

F:	Jeden	text	mi	napísala	Majka,	moja	žena.	
J:	Mystický	arktický	koník	občas	chlapcom	
vnukne	myšlienku,	Janka	má	na	všetko	
Veľkú	Knihu.
v skladbe Časom strašidelný hlas tvrdí, 
že ste predurčení hrať na svadbách a 
iných zábavných večierkoch. akú hudbu 
teda robíte?
B:	To	je	otázka	pre	muzikológov.
F:	Najčastejšie	to	nazývame	komorný	bigbít.	
Je	to	široké	spektrum	žánrov,	niekedy	vys-
triedame	viaceré	aj	v	jednej	skladbe.	Baví	
nás	pestrosť,	improvizácia	a	spájanie	zdan-
livo	nespojiteľných	vecí.	Netradičné	zloženie	
–	gitara,	klávesy	a	violončelo	je	pre	nás	záruk-
ou,	že	neskĺzneme	do	šablónovitosti.
J:	Hráme	to,	čo	je	zaujímavé	a	trocha	iné	a	
vtipné	a	smutné	a	zábavné	a	šialené.
Kto je vaše publikum?
B:	Všetci,	čo	počúvajú.
F:	Zatiaľ	hlavne	kamaráti	a	kamaráti	našich	
kamarátov.	Väčšinou	sú	to	ľudia,	ktorí	vedia	
oceniť	niečo	nezvyčajné.
Máte presvedčených fanúšikov alebo sú 
to náhodní návštevníci?
B:	Pozvaní	a	náhodní.
F:	Prevahu	majú	asi	 tí	 skalní,	 ale	 stalo	
sa	nám,	že	po	koncertoch	za	nami	prišli	 
s	pochvalami	aj	neznámi	ľudia.
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platne pRestávajú byť len výstRelkom undeRgRoundu 

vinyl OŽíva

Je to malé, čierne a s dierou uprostred. Čo je to? Gramofónová platňa. Tento 
starý vtip opäť ožíva, tak ako po digitálnej dobe CDčiek ožívajú aj samotné 
platne. Bezkonkurenčný zvuk vinylu spôsobuje, že na LP stále vychádzajú 
nové albumy známych interpretov ako Moby či Nick Cave. 

Punkáči z kapely Č.a.D. vydávajú dodnes svoje platne na vinyloch, 
lebo tvrdia, že sterilné digitálne nepodarky im pripomínajú robotov.

Vinyl	 je	 organická	 zlúčenina	odvodená	
od	etylénu	odňatím	atómu	vodíka.	Toľko	
suchá	poučka.	V	skutočnosti	sa	z	vinylu	
vyrábajú	platne,	ktoré	už	takmer	storočie	
sprevádzajú	človeka	a	svet	hudby.	Ich	ro-
tácia	na	tanieri	gramofónu	sa	dá	presne	
zmerať:	najčastejšie	sa	za	minútu	otočia	
presne	33	a	1/3	krát,	čo	platí	o	dlhohra-
júcich	platniach,	či	takzvaných	elpečkach.	
Existujú	aj	ďalšie	rýchlosti	a	iné	typy	platní,	
45	otáčok	za	minútu	majú	SP	a	EP,	teda	
single,	rovnako	sa	menia	aj	tvary	platní,	
niektoré	sú	dokonca	v	tvare	mince	či	srdca.	
Všetky	však	neopakovateľným	spôsobom	
zaznamenávajú	hudbu.	

ide o zvuk 
„Nie	je	to	určite	len	nostalgia,	ale	aj	samot-
ný	zvuk,	originalita	a	v	neposlednom	rade	
aj	obal,	ktorý	je	tiež	umeleckým	dielom.	Na	
malom	CD	jednoducho	zďaleka	nevidieť	
všetko	to,	čo	na	platni.	Ako	je	známe,	digi-
tál	orezáva	zvuk,	čím	sa	stráca	takzvaná	
‚teplosť‘	platne,	preto	CD	nikdy	neznejú	tak	

dynamicky	ako	staré	platne,“	hovorí	Peter	
Lenek.	Tento	Košičan	by	o	platniach	vedel	
rozprávať	celé	dni,	veď	sa	im	venuje	skoro	
40	rokov	a	dnes	má	v	Košiciach	vlastný	
obchodík	s	LPčkami.	„Mäkkosť	a	teplosť	
platní	sa	v	dnešnej	pretechnizovanej	dobe	
nedá	vôbec	porovnávať	s	umelým	zvukom	
digitálnych	CD.	Veľa	však	závisí	aj	na	kvalite	
gramofónu,“	podotýka	Peter.
Platne	sa	v	21.	storočí	nielen	predávajú	a	
kupujú,	ale	aj	vyrábajú	a	vychádzajú	na	
nich	najnovšie	nahrávky.	Firmy	orientujúce	
sa	na	zákazníkov	mimo	mainstreamovej	
hudby,	či	už	ide	o	rock,	metal,	punk	alebo	
alternatívu,	naďalej	vydávajú	okrem	CD-
čiek	nové	platne	Mobyho	či	Nicka	Cavea.	

Urob Si Sám
Aj	na	Slovensku	sa	stále	vydávajú	nové	LP	
platne	–	česť	zachraňuje	underground	a	
malé	nezávislé	vydavateľstvá.	Napríklad	
košické	vydavateľstvo	Hevhetia	zamera-
né	na	jazz	a	alternatívny	rock	vydalo	za	
posledné	roky	niekoľko	LPčiek	vrátane	

platne	Oskar	Rozsa	Sextet.	Svoju	LP	vy-
dal	aj	propagátor	vinylu	a	gitarista	z	Le	
Payaco	Tomáš	Sloboda.	 Jedna	z	momen-
tálne	najzaujímavejších	 skupín	 sloven-
ského	undergroundu,	hardcorový	Č.A.D.	 
z	Bratislavy,	vydal	počas	svojej	existencie	
už	8	vlastných	platní	a	nová	sa	im	práve	
lisuje.	„Platňa	je	kult,	teda	znamená	veľa	
pre	málo	 ľudí.	 Hlavný	 prúd	 potrebuje	
predávať,	 preto	 volí	 najschodnejšie	
cesty	na	dosiahnutie	nízkych	vkladov	a	
vysokých	výnosov.	Výroba	platne	je	totiž	
niekoľkonásobne	 drahšia	 ako	 výroba	
CD.	Našťastie	existuje	v	nezávislej	scé-
ne	 takzvaná	DIY	etika	–	v	preklade	 to	
znamená	Urob	Si	Sám.	Na	vydanie	 jed-
notlivých	platní	sa	poskladajú	nadšenci	
z	celého	sveta.	 Je	to	také	malé	antikor-
poratívne,	 non-profit	 hnutie.	 Vlastne	
na	každom	titule	sa	podieľajú	 iní	 ľudia,“	
hovoria	hudobníci.	V	podstate	teda	nielen	
platňa,	ale	už	jej	samotný	vznik	je	medzi	
punkáčmi	rituálom	a	je	možný	vďaka	sieti	
priateľov.

Košičan Peter lenek zbiera platne celé 
desaťročia a ako ich fanúšik je nadšený  
z boomu, ktorý dnes lP zažívajú.

cena dobrých platní stúpa
Gramofóny	aj	platne	prešli	dlhú	cestu.	
Vinylové	platne	sa	vyrábajú	od	polovice	
minulého	storočia,	predtým	to	boli	staré	
valčeky	 a	 šelakové	 platne	 s	 hrubými	
drážkami.	Menej	sa	už	vie,	že	platne	sa	
vyrábali	aj	z	takých	bizarných	vecí	ako	 
z	 vyradených	 röntgenových	 snímok	 –	
počas	vojny	bolo	celkom	bežné	počúvať	
Mozarta	či	dobový	šláger	na	platni	s	ob-
rysom	anonymných	krčných	stavcov.	Kým	
cena	novej	platne	je	dnes	porovnateľná	
s	 cenou	CD,	u	starších	 titulov	sa	 rôzni.	
Bežných	 platní,	 ktoré	 vychádzali	 vo	
veľkých	nákladoch,	ako	napríklad	Gott,	
Elán	či	Nagy,	je	veľa	a	nemajú	prakticky	
žiadnu	hodnotu,	predávajú	sa	po	10	korún.	
Dobrých	platní	je	naopak	stále	menej	a	
ich	cena	zo	dňa	na	deň	stúpa.	Napríklad	
prvé	vydania	Elvisa,	Beatles	či	Led	Zep-
pelin	 sa	pohybujú	 rádovo	 aj	 v	 cenách	
niekoľko	desaťtisíc	 korún,	podobne	 je	
to	aj	s	raritami,	ako	napríklad	exilovými	
platňami	Karla	Kryla	vydanými	v	súkrom-
ných,	malých	nákladoch.

Platňový boom 
Zdá	sa,	že	tieto	výhody	si	konečne	začínajú	
všímať	aj	ľudia	mimo	undergroundu.	„Ja	
som	vždy	hovoril,	že	platne	sa	raz	vrátia,“	
komentuje	najnovší	záujem	o	elpečky	Pe-
ter	Lenek.	„Platňa	prežila	svoje	ťažké	ob-
dobie,	kedy	takmer	zanikla	nástupom	CD	
začiatkom	90-tych	rokov,	neskôr	sa	opäť	
začali	robiť	prvé	nesmelé	pokusy	a	teraz	
vydávanie	platní	zaznamenáva	skutočne	
ohromný	boom.	Veľa	mladých	ľudí	spoznáva	
čaro	platní,	objavuje	zaprášené	zbierky	svo-
jich	otcov	a	dedov	kdesi	na	povalách.	Ani	sa	
niet	čomu	diviť,	súčasná	komerčná,	rádiová	
hudba	veľa	toho	neprináša	a	CD	vďaka	inter-
netu,	napaľovaniu	a	MP3	prakticky	končia.	Je	
preto	možné,	že	v	budúcnosti	práve	platne	
zachránia	hudbu	ako	takú.	LP	našťastie	nie	
sú	dinosaury,	ktoré	vyhynuli.	Dúfam,	že	tu	
už	budú	navždy.	"

text: peter getting. autor je redaktor plus 7 dní a fanúšik lp | foto: henrich krak a lucia bartošová

LITerÁrIUM
PetRa gettinga

Vlastenci idioti

Navzdory	bežným	názorom,	Švejk	nie	je	len	
skvelou	satirou	na	stupiditu	vojny	a	vraždenia,	
a	 ani	 Hašek	 ho	 nenapísal	 len	 vďaka	 lístku	 
s	nápadom	poznačeným	po	opici:	 „Pitomec	 
u	kumpanie.	Dal	se	sám	vyzkoušet,	aby	vystu-
poval	jako	pořádný	vojín.“	Na	Švejkovi	makal	
celé	 roky,	najprv	v	poviedkach,	aby	sa	pred	
smrťou,	zhumpľovaný	chľastom	a	životom,	tým	
životným	anarchizmom,	pustil	 do	najväčšej	
práce,	románu,	ktorý	nestačil	dopísať.	Vytvoril	
nesmrteľnú	postavu,	ktorá	hovorí	napríklad:	„To	
bude	něco	nádhernýho,	když	padneme	spolu	za	
císaře	pána	a	jeho	rodinu.“	V	knihe	sú	pritom	
scény,	z	ktorých	mrazí.	Napríklad,	keď	kurát	núti	
vojakov	na	poľnej	omši	prisahať	frázu	o	vernosti	
vlasti	„na	zemi,	ve	vzduchu,	na	moři“	a	na	záver	
tejto	veľkolepej	prísahy	‚prdne‘	bomba	a	z	pána	
farára	zostane	fľak	–	len	Hašek	sa	tomu	smeje:	
„Měli	jsme	z	toho	nehoráznou	švandu.“
Hlúposť	kvitne	všade	–	v	ďalšej	knihe	z	2.	sve-
tovej	vojny	Hlava	XXII	od	Josepha	Hellera	sa	
americký	vojak	Yossarian	(akýsi	Švejkov	klon)	
vyznáva,	že	nepriateľ	je	pre	neho	každý,	kto	mu	
usiluje	o	smrť	a	je	jedno,	či	ide	o	nacistického	
vojaka	alebo	jeho	vlasť,	ktorá	ho	posiela	na	
samovražedný	útok.	Všetkému	tróni	miestny	
idiot,	kapitán	Black,	ktorý	núti	vojakov	skladať	
sľuby	pri	každej	príležitosti.	Miliónkrát	musia	
podpisovať	prísahu	oddanosti,	recitovať	sľub	
vernosti	zástave	a	spievať	hymnu	zakaždým,	
keď	chcú	dostať	obed	alebo	si	osoliť	polievku,	
lebo	bez	reptania	tak	spravia	„ľudia	skutočne	
oddaní	a	tí,	čo	sú	vlasti	ozaj	verní“.	
Dnes,	pri	opatreniach	našich	potentátov,	keď	sa	
opäť	chystajú	veľkolepé	prísahy	vernosti,	vlas-
tenectvo	a	povinné	spievanie	hymny	či	vôbec	
všemožné	preteky	o	najväčšieho	Slováka,	by	
sme	si	mohli	pripomenúť,	že	vojačik	Švejk	mal	
tak	rád	svoju	vlasť	a	chcel	tak	oddane	slúžiť	
cisárovi	pánovi,	že	musel	byť	jedine	blbec.

Peter	Getting,	redaktor	Plus	7	dní
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už nech sú tie tatRy, ako sa patRí

vitajte, niČ nePýtajte
Na rozdiel od iných národných parkov sú naše Vysoké Tatry stredobodom 
pozornosti staviteľov a miestom neustálych ťahaníc medzi nimi a rôznymi 
ochranárskymi organizáciami. Kde sa dvaja bijú, tretí by mal vyhrávať. 
Možno by to mohol byť návštevník hôr. Žiaľ, nie je.

text a foto: dagmar canisová

Mesto	Vysoké	Tatry	sa	vytvorilo	spojením	
pätnástich	tatranských	osád,	ktoré	vznikali	
postupne,	prenikaním	človeka	z	podhoria	
vyššie	do	hôr.	K	ich	formovaniu	prispel	aj	
rozvoj	klimatickej	liečby	a	turizmu.	Mesto	
označilo	 za	 svoje	 priority	 tieto	 funkcie:	
liečebnú,	športovú,	rekreačnú	a	bývanie.	To	
všetko	sa	má	diať	v	symbióze	s	tvorbou	a	
ochranou	životného	prostredia.	O	kvalite	
služieb	vo	Vysokých	Tatrách	sa	rozprávajú	
nelichotivé	príbehy.	Akoby	sa	tamojší	podni-
katelia	zabudli.	Tí	však	tvrdia,	že	za	to	môžu	
ubúdajúce	počty	turistov	a	dookola	točia	o	
nedostatku	podpory	zo	všetkých	strán.

Nádej	 zomiera	 posledná.	 Treba	 urobiť	
všetko	pre	to,	aby	služby	išli	hore,	aby	sa	
prispôsobila	ponuka	dopytu	a	možnostiam	
našich	peňaženiek,	aby	hostia	odchádzali	

z	Tatier	spokojní,	aby	mali	dôvod	vrátiť	sa.	
Zatiaľ	to	tak	nevyzerá.

Smola
Je	 neskorý	 večer.	 Práve	 sme	prišli	 pod	
slovenské	končiare.	V	dedinách	hľadáme	
ubytovanie.	Pred	prvým	súkromným	pen-
ziónom	sa	snažíme	dovolať	na	telefónne	
číslo	 napísané	 na	 vchodových	 dverách.	
Chceli	by	sme	izbu,	ale	máme	smolu.	Hlas	
v	telefóne	nám	oznamuje,	že	to	nepôjde.	
Údajne	majú	plno.	Príliš	 tomu	neverím,	
pretože	vo	veľkom	dome	 je	úplná	tma.	
Všade.	O	kúsok	ďalej	sa	pýtame	gazdu	
stojaceho	pod	 tabuľou	 s	 ponukou	uby-
tovania,	 či	 by	 nás	 prenocoval.	 „Smola.	
Nič,“	 odpovedá	 jednoducho	 a	 otáča	 sa	
nám	chrbtom.	Ešte	nie	je	ani	deväť	večer.	
Skúšame	ďalšie	možnosti.	Niekoľko	na	

pohľad	lacnejších	a	pre	nás	prijateľnejších	
ubytovacích	zariadení	je	zamknutých.	Na-
koniec	nás	prichýlili	v	hotelíku	v	Smokov-
coch.	Keď	sa	pýtame	na	možnosť	najesť	
sa,	opäť	vidíme	záporne	krútiacu	hlavu.	Aj	
bar	je	beznádejne	zatvorený.	Ešteže	sme	
si	priviezli	fľašu	dobrého	vína	so	sebou.

nešťastné budovy
Vysoké	Tatry	 sú	 rozlohou,	 nadmorskou	
výškou	a	počtom	obyvateľov	porovnateľné	
s	talianskym	Národným	parkom	Abruzzo.	
Podľa	mojich	skúseností	 tam	zatvárajú	
reštaurácie	a	krčmy	až	po	odchode	po-
sledného	hosťa.	U	nás	 sa	 čašníci	 poze-
rajú	na	hodinky	ešte	pred	záverečnou	a	
nervózne	 ženú	 ľudí	 čím	skôr	preč.	Vraj,	
aby	stihli	autobus.	Tak	sa	mi	to	raz	stalo	
v	hoteli	v	Batizovciach.	„To	chcete	naozaj	

jesť?	Počkajte,	opýtam	sa	kuchára,	či	vám	
ešte	niečo	urobí,	pretože	dnes	sa	ponáhľa	
na	skorší	spoj,“	povedal.	Nakoniec	nám	
vysmažil	nejaký	rezeň	s	hranolčekmi.	Viac	
možností	nám	nedal.	Rezeň	bol	hnusný	a	
hranolčeky	sa	ledva	rozmrazili	v	teplom	
oleji.	Boli	napitejšie	možno	viac	ako	ten	
kuchár...	Vitajte,	nič	nepýtajte.
Tragédia	 ubytovacích	 a	 reštauračných	
služieb	a	zúfalstvo	gastronómie	nie	sú	
jediným	zabijakom	našich	veľhôr.	Možno	
ešte	väčším	nedostatkom	je	akási	pris-
patá	nuda.	Rozum	káže	snažiť	sa	zaujať	
a	prilákať	hostí	na	niečo	netradičné	či	
jedinečné.	Dnes	je	po	takýchto	atrakciách	
dopyt.	Žiaľ,	v	Tatrách	vsadili	na	obyčajné	
turistické	lákadlá	a	nevymysleli	zatiaľ	nič	
nové.	Po	lyžovaní	či	vychádzke	do	hôr	vám	

toho	veľa	na	zábavu	či	poučenie	nezos-
táva.	Že	by	boli	tatranské	osady	malebné	
alebo	by	sa	niekto	snažil	 ich	malebnosť	
dosiahnuť	sa	nedá	povedať.	Už	za	social-

izmu	tu	rástli	budovy	veľmi	nešťastne.	
Keby	sa	v	 tom	čase	našiel	niekto	vply-
vný,	 kto	 by	 tomu	 razantne	 zabránil	 a	
prišiel	 s	 rozumnou	koncepciou,	 asi	by	
dnes	boli	Vysoké	Tatry	 inde.	Takto	 len	
látame	a	pokračujeme	v	divokom	budo-
vaní	všeličoho.	Vo	Vysokých	Tatrách	môže	
stáť	luxusný	hotel	obďaleč	smradľavého	
stánku	s	rýchlym	občerstvením.

Pod končiare
Podnikatelia	 sa	 vyhovárajú.	 Stále	 nad	
niečím	bedákajú.	V	súčasnosti	vidia	základ-
ný	problém	rozvoja	služieb	vo	vysokom	
odvodovom	zaťažení	v	oblasti	služieb	zo	
strany	štátu,	ktoré	bráni	väčšej	zamestna-
nosti	v	období	recesie.	Je	pravda,	že	okolité	
štáty	podporujú	turizmus	prostredníctvom	
rekreačných	šekov	a	poukážok,	ktoré	by	
mohli	pomôcť	aj	cestovnému	ruchu	u	nás.	
Dôležitejšie	je	však,	aby	vymysleli	niečo,	čo	
nás	zaujme.	Pozývať	len	pod	končiare	je	na	
dnešnú	dobu	málo.
Vysoké	Tatry	majú	stále	šancu	zladiť	príro-
du,	tradície	a	architektúru	tak,	aby	sa	stali	
neodolateľnými.

grandhotel ako tatranská klasika.

Polom odkryl hory a stal sa predmetom 
diskusií, čo ďalej.

aj lykožrút sa stal dôvodom sporu ekonomicky a ekologicky zmýšľajúcich skupín.

vysokohorská túra je príjemná. netreba sa však 
spoliehať na to, že ľudia prídu len kvôli nej.

naše veľhory majú jedinečnú šancu zaujať 
prírodou a službami.

hranolky napitejšie 
možno viac ako kuchár.
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do	nej	zasahovať	a	chrániť	aj	miestny	kolo-
rit.	V	Abruzze	dnes	takmer	nevidno	žiadne	
stavby,	ktoré	by	pôsobili	ako	päsť	na	oko.	
Aj	nové	Berlusconiho	byty	pre	ľudí	postih-
nutých	zemetrasením	vyzerajú	decentne.

Park zarába
Zdá	sa,	že	kvalitný	národný	park,	v	ktorom	
sa	 snúbi	 tradícia	 s	prírodou,	má	šancu	
zaujať	možno	viac,	ako	prostredie	nadu-
pané	modernými	hotelmi	a	lyžiarskymi	
strediskami	na	každom	svahu.	Na	ne	sa	
dá	nájsť	miesto	aj	 inde,	kde	to	nebude	

znamenať	 vážny	 zásah	 do	 jedinečnej	
prírody.
Samozrejme,	zákaz	stavať	veľké	hotely	
stavebníci	a	miestni	majitelia	pozemkov	
spočiatku	nechceli	prijať.	Doslova	sa	búrili.	

Šéfstvo	národného	parku	nakoniec	dokáza-
lo	presvedčiť	obyvateľov.	Nebolo	to	vôbec	

jednoduché.	Miestnych	zaujala	najmä	per-
spektíva,	že	sa	nebudú	musieť	živiť	ako	
sluhovia	veľkých	zariadení	a	začali	sami	
ponúkať	služby.	Park	zamestnáva	120	ľudí,	
medzi	ktorými	sú	aj	neúplatní	strážcovia.	
Do	niektorých	oblastí	majú	ľudia	úplný	
zákaz	vstupu,	 inde	nepustia	viac	ako	50	
návštevníkov	denne.
Kde	 je	 vôľa,	 tam	 je	 cesta.	Riaditeľstvo	
parku	dokázalo	presvedčiť	a	začalo	do-
konca	na	svojich	aktivitách	zarábať.	Dnes	
nepotrebuje	na	ochranu	prírody	od	štátu	
už	ani	cent.

PútniK PútniK

miestnych zaujalo, že nebudú sluhovia

seBestaČný náRODný PaRK
V lete sa tu pasú kravy. Úplne voľne. Ako vždy. Vidno tu 
aj polodivé kone, ktoré už asi nepatria nikomu. Žijú tu 
vlky, medvede, kamzíky a Rimania to sem majú nanajvýš 
pol druha hodiny cesty, najprv po diaľnici a potom po 
miestnych úzkych komunikáciách. Národný park Abruzzo 
uprostred Talianska.

Kraj	Abruzzo	tvorí	hranicu	medzi	severom	
a	juhom	Talianska.	 	 	Len	niekoľko	desia-
tok	kilometrov	smerom	do	vnútrozemia	
vyrastajú	vysoké	hory	zrovnateľné	s	našimi	
Vysokými	Tatrami.	Divoká	a	 zachovaná	
príroda	 s	 tichými	 údoliami,	 dedinkami	
na	úpätí	vysokých	hôr	národného	parku	
a	stredoveké	mestečká,	ktorých	obyvate-
lia	vraj	ešte	stále	veria	v	mágiu	a	povery.	
Abruzzo	je	tiež	kraj,	z	ktorého	pred	mno-
hými	rokmi	odišli	miestni	obyvatelia	kvôli	
nepredstaviteľnej	biede	za	lepším	životom	

na	americký	kontinent.	Boli	medzi	nimi	aj	
predkovia	Madonny.
V	apríli	minulého	 roka	časť	národného	
parku	postihlo	ničivé	zemetrasenie.	Ľudia	
prišli	o	domovy,	v	troskách	zomreli	ľudia.	
Aj	Vysoké	Tatry	postihla	katastrofa	polo-
mu.	Kým	u	nás	začali	okamžite	podnikavci	
chystať	 jedinečné	riešenia,	ktoré	by	no-
vou	výstavbou	pomohli	oživiť	často	kriti-
zovanú	úroveň	miestnych	služieb,	ohnivých	
Talianov	to	ani	nenapadlo.	Už	dávno	sa	
vydali	po	inej	ceste.

Zrušili vleky
Aj	tak	sa	dá.	Taliani,	na	rozdiel	od	Tatran-
cov,	síce	pred	troma	desaťročiami	postavili	 
v	Abruzze	päť	veľkých	hotelov	a	lyžiarske	
stredisko	na	najkrajšom	kopci	Monte	Mar-
sicano.	V	osemdesiatych	rokoch	minulého	
storočia	však	prišlo	nové	vedenie	parku	
s	novým	komplexným	riešením.	Vleky	na	
Monte	Marsicano	premiestnili	na	menej	
významný	kopec,	za	podpory	komunálnych	
politikov	zakázali	stavať	nové	hotely	a	roz-
hodli	sa	rešpektovať	prírodu,	čo	najmenej	

nech sa páči, prispôsobte 
sa a niečo sa naučte.

Časť abruzza prirovnávajú k európskemu tibetu. Malebné dedinky doteraz našťastie nikto 
nezbúral a neprestaval.

Táto nedotknutá príroda je len pol druha hodiny od ríma.

následky ničivého zemetrasenia tu budú ešte dlho desiť okoloidúcich.Bez vysokej vegetácie, a napriek tomu malebné, abruzzo.

text a foto: dagmar canisová
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eneRgia pRe pRíRodu: biomasa v elektRáRňach

ČistejŠia eleKtRina
Obnoviteľné zdroje sú plnohodnotným nástrojom na zlepšenie výrobného 
systému, na vylepšenie bezpečnosti zásobovania energiou a na ochranu 
životného prostredia. Na základe Klimaticko-energetického balíka 
prijatého v Európskej únii všetky členské štáty, vrátane Slovenska, majú 
záväzok zvyšovať svoj podiel obnoviteľných zdrojov na zásobovaní 
energiou. Preto Slovenské elektrárne, patriace do medzinárodnej skupiny 
Enel, rozpracovali projekty pre rozvoj obnoviteľných zdrojov a už koncom 
leta 2009 na východe Slovenska spustili výrobu elektrickej energie so 
spoluspaľovaním biomasy v elektrárni vo Vojanoch. 

Jeden	čiernouhoľný	blok	s	výkonom	110	
MW	pri	 spoluspaľovaní	biomasy	vo	 flu-
idných	kotloch	vo	Vojanoch	môže	ročne	
ušetriť	približne	21	000	ton	emisií	oxidu	
uhličitého.

Obnoviteľnosť biomasy 
a emisie
Pri	 spaľovaní	 alebo	 vyhnívaní	 biomasy	
sa	organický	uhlík	recykluje	v	celkovom	
procese	 známom	 ako	 kolobeh	 uhlíka.	 
V	tomto	procese	sa	oxid	uhličitý	(CO

2
),	ktorý	

bol	absorbovaný	pri	raste	rastlín,	 jedno-
ducho	vracia	do	ovzdušia,	keď	sa	biomasa	
spaľuje.	Preto,	ak	 sa	udrží	 cyklus	 rastu	
a	 žatvy,	 zhruba	povedané,	nedochádza	 
k	netto	uvoľneniu	CO

2
.	To	je	dôvod,	prečo	sa	

biomasa	považuje	za	zdroj	energie,	ktorý	
pri	spaľovaní	neuvoľňuje	CO

2
,	a	preto	sa	

dá	považovať	 za	obnoviteľný	 zdroj	bez	
zvyšovania	produkcie	skleníkových	plynov.	
Fosílne	palivá	(uhlie,	ropa,	zemný	plyn),	
samozrejme,	sú	organickými	látkami.	Avšak	
v	ich	prípade	sa	látky	transformovali	a	skla-
dovali	počas	dlhého	obdobia	pri	teplote	
a	pod	tlakom,	bez	prítomnosti	kyslíka	–	

keď	spaľujeme	fosílne	palivá,	vypúšťame	
v	krátkom	období	množstvo	CO

2
,	ktoré	

bolo	viazané	v	rastlinách	a	ich	následných	
produktoch	milióny	rokov.

Uhlie a drevná štiepka
Slovenské	elektrárne	v	priebehu	roka	2007	
začali	hľadať	riešenie	a	spustili	projekt,	
ktorého	cieľom	bolo	vypracovať	technickú	
a	 ekonomickú	 štúdiu	 realizovateľnosti	
možnosti	spaľovania	biomasy	vo	svojich	
závodoch.	Posudzovali	najmä	drevnú	bio-
masu,	ktorá	sa	dá	rozdeliť	na	drevné	štiepky	
z	lesov	alebo	pochádzajúce	z	drevárskeho	
priemyslu,	vypestovaná	biomasa	z	lesníc-
tva	s	krátkou	obmenou	(rýchlo	rastúce	
dreviny)	a	odpadové	stavebné	drevo.	Na	
to,	aby	bolo	možné	identifikovať	najlepšie	
technické	riešenie,	Slovenské	elektrárne	
spustili	technologický	prieskum,	hľadali	
najlepšie	dostupné	technológie.	Ako	prvý	
krok	sa	projekt	na	biomasu	sústredil	na	
zmiešané	spaľovanie	s	biomasou	v	exis-
tujúcich	 a	 prevádzkovaných	 uhoľných	
elektrárňach	SE	v	Novákoch	a	Vojanoch.	
Ďalšou	úlohou	bolo	hodnotenie	možnosti	

vývoja,	výstavby	a	prevádzkovania	bloku,	
ktorý	bude	spaľovať	len	biomasu.	Projekt	
sa	sústredil	aj	na	možné	rôzne	typy	bio-
masy,	ktoré	by	sa	mohli	využívať	a	ktoré	sa	
dajú	využívať	v	energetických	zariadeniach	
Slovenských	elektrární.
Výsledkom	 testov	 bolo	 odštartovanie	
investičného	 projektu,	 ktorého	 cieľom	
bolo	 spaľovať	biomasu	 s	podielom	4%	
výhrevnosti	vo	 fluidných	kotloch	vo	Vo-
janoch.	Drevné	štiepky	boli	použité	ako	
biomasa	v	zmesi	s	čiernym	uhlím.	Projekt	
dokončili	v	lete	2009.
Spoločnosť	v	blízkej	budúcnosti	zvažuje	
možnosť	 spoluspaľovania	 najskôr	 10%,	
neskôr	až	20%	kalorického	podielu	bio-
masy.	Takýto	vysoký	podiel	však	vyžaduje	
iný	systém	miešania	s	primárnym	palivom	
preto,	lebo	výhrevnosť	biomasy	je	až	2,5-ná-
sobne	nižšia	ako	výhrevnosť	energetického	
uhlia,	a	tak	má	zásadný	vplyv	na	schopnosť	
operátora	rýchlo	a	spoľahlivo	meniť	výkon	
zvoleného	energetického	bloku	elektrárne	–	
zmenou	teploty	potrebnej	na	zohriatie	pary,	
ktorá	poháňa	turbíny	elektrárne.

zapojili sa aj slovenské školy
Pri	príprave	projektu	Slovenské	elektrárne	
spolupracovali	 s	 Podnikovo-hospodár-
skou	 fakultou	 Ekonomickej	 univerzity	 
v	Košiciach	na	analýze	možnosti	pestova-
nia	 energetických	 rastlín	 v	 lokalitách	
uhoľných	 elektrární.	 Bola	 analyzovaná	
štyridsaťkilometrová	oblasť	okolo	tepel-
nej	elektrárne	Vojany	a	približne	2	000	až	
3	000	hektárov	by	bolo	veľmi	vhodných	na	
pestovanie	energetickej	vŕby	s	možnosťou	
vypestovania	až	tridsať	ton	biomasy	vy-
produkovanej	na	hektár	každé	 tri	 roky.	
Treba	dodať,	že	táto	pôda	nie	je	vhodná	
pre	 pestovanie	 poľnohospodárskych	
plodín.	Naopak,	je	to	veľmi	dobrá	pôda	na	
pestovanie	rýchlo	rastúcej	vŕby,	pretože	je	
nasiaknutá	vodou.

Proces zásobovania biomasou
Pri	dovoze	drevnej	štiepky	k	bráne	elek-
trární	 sa	 každá	 dodávka	 odváži	 a	 zaz-
namená.	Potom	vozidlá	vyložia	drevnú	
štiepku	na	pozemku	pre	skládku	biomasy.	
Nová	spevnená	skládka	na	skladovanie	
400	ton	biomasy	vo	Vojanoch	sa	nachádza	

medzi	existujúcim	hĺbkovým	uhoľným	zá-
sobníkom	a	skladom	uhlia.	Bolo	potrebné	
postaviť	protipožiarnu	stenu	oddeľujúcu	
biomasu	 od	 skladu	 uhlia.	 Navrhované	
technické	riešenie	projektu	vyžadovalo	
nainštalovanie	nového	manipulačného	
zariadenia	pre	biomasu,	najmä	skrutkový	
dopravník	na	odber	až	45	ton	biomasy	zo	
skladu	za	hodinu,	separátor	kovu,	triediaci	
stroj,	drvič	veľkých	kusov	a	váhu	dopravní-
ka.	 Naberák	 kolesového	 nakladača	 sa	
používa	na	skladovanie	a	na	manipuláciu	
drevných	štiepkov	smerom	k	skrutkovému	
dopravníku.	Nový	prepravníkový	systém	
prepravuje	drevné	štiepky	k	existujúcim	
hĺbkovým	zásobníkom.	Z	hĺbkového	zá-
sobníka	sa	drevné	štiepky	prepravia	exis-
tujúcimi	externými	pásmi,	kde	sú	zmiešané	
s	uhlím	v	presýpacích	bodoch.	Táto	zmes	
biomasy	a	uhlia	sa	potom	prepravuje	do	
uhoľného	zásobníka	kotla	a	potom	do	kot-
lov,	kde	sa	spaľuje.

vyššia efektívnosť, nižšie emisie
Spoluspaľovanie	 biomasy	 v	 uhoľných	
elektrárňach	 má	 pozitívny	 vplyv	 na	

spaľovací	proces.	Dá	sa	zamedziť	až	42	ki-
logramom	emisií	CO

2
	na	každú	megawatt-

hodinu	vyrobenú	pri	spoluspaľovaní	bioma-
sy	s	podielom	4%	výhrevnosti	vo	fluidných	
kotloch	vo	Vojanoch.	Pri	aktuálnej	ročnej	
výrobe	elektriny	vo	Vojanoch	tak	Slovenské	
elektrárne	ročne	zabránia	vypusteniu	asi	
21	000	ton	oxidu	uhličitého	do	atmosféry.	
Spoluspaľovanie	s	biomasou	ústi	aj	do	pre-
vádzkových	úspor	vyplývajúcich	napríklad	
z	nižšej	produkcie	popola.	Klesá	aj	spotre-
ba	vápenca,	ktorý	sa	do	fluidných	kotlov	 
v	elektrárňach	dávkuje	a	pridáva	k	uhliu	
do	procesu	horenia	na	odstránenie	oxidov	
síry	zo	splodín	horenia,	a	to	kvôli	dodržaniu	
emisných	limitov.	Drevná	štiepka	totiž	ob-
sahuje	omnoho	menej	síry	ako	uhlie.	Tak	
sa	znižujú	náklady	na	spotrebovaný	vá-
penec	a	znižujú	sa	vplyvy	ťažby	vápenca	
na	životné	prostredie.	Ďalším	pozitívnym	
faktom	je	nižšia	miera	oxidov	dusíka,	tzv.	
NOx-ov,	spotreba	demineralizovanej	vody	
a	spotreba	pary.

text: juraj kopřiva | foto: archív
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Distribučné miesta
Bratislava 
O.z.	Proti	prúdu,	Karpatská	10,	811	05	Bratislava,	sociálni	pra-
covníci:	Peter	Adam,	Peter	Kadlečík,	Nora	Volčková,	Tomáš	Kubiš,	
Ivan	Lorenc,	tel	02/5262	5962,	poradcovia@notabene.sk
Banská Bystrica 
Organizácia:	Slovenský	červený	kríž,	Gabriela	Krchmanová,	Pod	
Urpínom	6,	974	01	Banská	Bystrica,	Tel:	048/415	30	39,	Mob:	0903	
744	491,	sus.bbystrica@redcross.sk	
Čadca
Diecézna	charita	Žilina,	Dom	charity	sv.	Gianny,	Kukučínova	6,	
022	01	Čadca,	Tel.:041/432	40	88,	0918	874	839,	Kontaktná	osoba:	
Katarína	Melicháčová,	charita.cadca@centrum.sk		
Hlohovec
O.z.	Pokoj	a	dobro,	Pribinova	51,	900	28	Hlohovec,	033/7423827,	
Pavol	Šoka,	viera.vavrova@d2u.sk	
Kežmarok
O.z.	Hviezda,	Lanškrounská	16,	060	01	Kežmarok,	Hviezdoslavová	
32,	059	01	Spišská	Belá,	V	spolupráci	s:	Mestský	úrad	Kežmarok,	
Hlavné	nám.	1,	Maria	Galdunova,	Tel:	052/46	60	212,	Mob:	0905	
886	546,	komunita@kezmarok.sk	
Košice 
ADCH	Košice,	Charitný	dom	sv.	Alžbety,	Bosákova	ul.,	040	01	

Košice,	Helena	Havrilová,	Tel:	055/229	21	98,	Mob:	0905	595	520,	
helena.havrilova@zoznam.sk,	www.charitakosice.sk	
Levice 
O.z.	Miesto	v	dome,	Sama	Chalupku	7,	934	01	Levice,	Ľubica	
Prištiaková,	Tel:	036/63	10	273,	Mob:	0903	500	940,	miroh@
miestovdome.sk		
Malacky 
Križovatky	n.o.,	Azylové	centrum	Betánia,	Ľudovíta	Fullu	16,	901	
01	Malacky,	Dušan	Cauner,	Tel:	034/772	24	57,	Mob:	0902	230122,	
acbetania@orangemail.sk	
Nitra 
Diecézna	charita	Nitra,	Samova	4,	950	50	Nitra,	Klára	Labošová,	
Tel:	037/772	17	38,	92,	Mob:	0907	451	771,	rafael.charita@gmail.
com,	www.charitanitra.sk	
nové zámky 
Béla	Magyar,	0918/	497	688,	belamagyar@zoznam.sk,	Kornélia	
Magyarová	-	Betlehem,	M.R.	Štefánika	10,	940	01	Nové	Zámky
Piešťany 
ÚZ	Domum,	Bodona	55,	921	01	Piešťany,	Eva	Papšová,	Tel:	033/	
77	27	687,	Mob:	0915	400	577,	domum@kios.sk	
Poprad 
Zariadenie	sociálnych	služieb,	OZ	Korene,	Levočská	56,	058	01	
Poprad,	V	spolupráci	s:	Mestský	úrad	Poprad,	Odbor	sociálny,	Po-

HrOBKy
Či PRíBytKy víl?

Magické a záhadné stavby pochádzajú najčastejšie z obdobia 4000 až 3000 rokov pred 
Kristom. Patria medzi najstaršie doteraz stojace stavby na svete. najmladšie z nich 
pochádzajú z doby bronzovej. Dolmeny stoja v západnej európe, na Britských ostrovoch a na 
mnohých ďalších miestach sveta. tieto sú na úpätí Kaukazu. Kamenné domy z takzvaných 
blúdivých balvanov, ktoré ľudia nachádzali na svojich cestách, slúžili väčšinou ako hrobky. 
sú menšími príbuznými známeho stonehenge. aj keď sa v súvislosti s nimi doteraz príliš 
nehovorilo o Kaukaze, toto pohorie je nimi doslova posiate. Možno ich je tu až tritisíc. 
Ruské „domčeky“ majú väčšinou na prednej stene kruhový otvor.
všetky dolmeny, aspoň trochu dostupnejšie od asfaltky, sú ohradené a vyberajú k nim 
vstupné. Kamenné stavby lemujú stánky so suvenírmi a občerstvením. na budovách sú 
často fresky, ktoré sa snažia vysvetliť, čo sa mohlo okolo týchto mýtických stavieb diať.
Keď ich našli Kelti, väčšina z nich už bola opustená. Práve oni im dali meno: dol – mane 
(stôl z kameňa), zasypali ich hlinou a urobili si z nich hrobky. Možno to však spočiatku 
ani hrobky neboli. Možno to boli príbytky víl a duchov...

text a foto: dagmar canisová

pradské	nábr.3,	058	42	Poprad,	Erika	Mižigarová,	Tel:	052/716	03	
75,	73,	Mob:	0910	99	16	12,	0907	574	656,	socialne@msupoprad.sk	
Senica
Zariadenie	sociálnych	služieb	n.o.,	Štefánikova	11B,	905	01	Senica,		
Martina	Snopková,	Tel:	034/622	84	56,	Mob:	0903	764	072,	snop-
kova@zsssenica.sk		
trenčín
Dom	Charity	Jeremiaš,	Soblahovská	65,	911	01	Trenčín,	Marcel	
Galiovsky,	Tel:	032/65	263	63,	Mob:	0908	591	019,	jeremiasnr@
slovanet.sk		
Trnava
Trnavská	arcidiecézna	charita,	Hlavná	43,	917	01	Trnava,	Lucia	
Konečná,	Tel:	033/533	31	59,	Mob:	0910	788	031,	lucia.konecna@
centrum.sk,	www.charitatt.sk	
vranov nad topľou
ADCH	Charitný	dom	pre	mládež,	Lúčna	812,	093	01	Vranov	n.	
Topľou,	Beáta	Bronišová,	Tel:	057/44	315	78,	Mob:	0904	981	536,	
chdmvranov@zoznam.sk		
Žilina 
Diecézna	charita	Žilina,	Dom	charity	sv.	Vincenta,	Predmestská	
12,	010	01	Žilina,	Tel.	a	fax.:041/724	47	95,	mobil:	0918	314	197,	
Kontaktná	osoba:	Gabriela	Huliaková,	charitaza@gmail.com.

BOdKA
Chceš si [...]? Buď sviňa!




