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FEBRUÁR 2010
KUPUJTE IBA OD PREDAJCU S PREUKAZOM

ako filmové klišé
sexualita ľudí
s mentálnym postihnutím

františkáni:
kauza je za nami

POLOVICA

PRE PREDAJCU
[42 SK]

špión

text: dagmar gurová | foto: oliver filan

VIEME SI NAVZÁJOM POMôCŤ

Z NÁKUPU PRIŠLI
ZAĽÚBENÍ
Za to, že sa stretli, môže čiastočne aj časopis
Nota bene. Teraz ho predávajú obaja, aj keď
každý na inom mieste. Na problémy a vážne
rozhodnutia sú však spolu.
Renáta a Jaro hľadajú spoločné bývanie.

Renáta a Jaro hovoria, že mali šťastie.
V správny čas sa stretli na nečakane správnom
mieste a zaľúbili sa.
Renáta spomína, že za to tak trochu môže aj
časopis Nota bene. Predávala ho na Námestí SNP,
keď sa rozhodla, že si odskočí do blízkeho obchodného domu. „Bolo to 29. januára minulého roku,“
hovorí. „Pamätám si úplne presne, kde som stála,
keď sme sa zbadali a usmiali sa na seba. Z mojej
strany to bola láska na prvý pohľad.“
Jaro súhlasí, že pohľadmi v obchode sa všetko
rozbehlo. Renáta ho neskôr presvedčila, aby
sa tiež stal predajcom. Už asi pol roka ponúka
Nota bene v Karlovej Vsi. Práve s tým súvisí
jeho odvrátená tvár na fotografii.
„Žijem tu 27 rokov a mám svoje súkromie,“
vysvetľuje Jaro. „Nechcem, aby sa známi dozvedeli, že predávam časopis.“ Pár kamarátov
o tom vie, ale ide hlavne o ľudí doma, na východe. „Niektorí to berú tak, že kto predáva Nota
bene na ulici, je úplný chudák.“
Jaro hovorí, že je murár, ktorý dokáže robiť
všetko od radiátorov po obklady. Sociálni
pracovníci zo združenia Proti prúdu mu
pomáhajú vybaviť doklady, aby si mohol nájsť
prácu. „Toto je tiež robota,“ hovorí Renáta
o predaji časopisu. „Samozrejme,“ reaguje Jaro.
„Niekomu to však nevysvetlíš.“
Renáta je predajkyňou Nota bene dlhšie.
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V prestávkach medzi tým robila ako
upratovačka a chyžná. Najradšej by si našla
prácu, v ktorej by sa starala o kone. Vyučila sa
ako chovateľka hospodárskych zvierat. S Jarom
teraz predávajú časopis každý deň okrem
nedele. „V decembri som predal 163 kusov,“
hovorí Jaro. Na jar by už zase rád murárčil.

„Pamätám si úplne presne,
kde som stála, keď sme sa
zbadali a usmiali sa na seba.“
Chcú byť spolu
Tvrdia, že sa uživia. To, čo naozaj chcú, je
spoločné bývanie. „Keď dáme obaja peniaze dohromady, malo by to byť v pohode.“
Renáta prespáva v nocľahárni v Lamači. Jaro
má podnájom. „Nie je to miesto pre dvojicu. Majiteľ tam býva s rodinou, ja mám
len izbičku.“
Zaľúbenci si dali inzerát na záhradnú chatku.
Presťahovali by sa aj do podnájmu. „Je jedno,
čo to bude,“ hovorí Renáta. „Hlavné je, aby
sme mali súkromie, niečo len pre nás dvoch.“
Zatiaľ sa stretávajú v meste. Zídu sa ráno.
Niekedy si spolu dajú kofolu a pokračujú každý
na svoj predavačský post. „Vidíme sa aj cez deň,

prídem za ním do Karlovky.“ Jaro sa usmieva
a hovorí, že pri lúčení mu Renáta máva ešte
z druhej strany cesty.

Láska je o porozumení
Ako to medzi nimi je, naznačujú malé detaily.
Pred rozhovorom Jaro najskôr pristavil rozkladaciu stoličku Renáte, až potom sebe. Počas
rozprávania sa na seba každú chvíľu pozerajú.
Jeden začne vetu, druhý ju dokončí. Na otázku,
či o sebe niečo povedia do Špióna, Renáta
reagovala, že nemôže rozhodnúť za Jara. „Aj
on sa k tomu musí vyjadriť.“
Zhodujú sa, že dôležité veci a problémy riešia
spoločne. „Stretneme sa na káve a dohodneme
sa.“ Jaro hovorí, že občas sa aj poškriepia. „To
ku vzťahu patrí,“ dopĺňa ho Renáta. Má s čím
porovnávať. Spomína, že jej bývalé spolužitie
bola katastrofa. „Jarko je veľmi dobrý človek.
Milujem ho, nehanbím sa to povedať.“
Majú nejaký ten vzťah za sebou. Zdá sa však,
že na lásku veria. „Na to, aby vydržala, je treba
porozumenie,“ hovorí Renáta. „K tomu už ani
nemám čo dodať,“ pripája sa Jaro. Po chvíli zamyslenia ešte pripomenie, že obaja sa narodili
v znamení váh. Majú podobné povahy.
„V prvom rade však ide o to, že nie sme sami
a vieme si navzájom pomôcť,“ povedal. „Vo
všetkom,“ dodala Renáta.

z obsahu
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kauza

FRANTIŠKÁNI

rozhovor
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BRAŇO JOBUS

Kódex

predajcu
1. Predajca musí nosiť preukaz
so svojím registračným číslom
a fotografiou pri predaji na viditeľnom mieste.
2. Predajca nesmie časopis predávať inde ako na mieste, ktoré má
pridelené a uvedené na svojom
preukaze.
3. Predajca nesmie byť pri predaji
časopisu pod vplyvom alkoholu
či iných omamných látok.
4. Predajca nesmie v styku s verejnosťou a s ostatnými predajcami používať vulgárne výrazy,
nadávky a rasistické, sexistické
a iné spoločensky neprípustné
výrazy.
5. Predajca nesmie pri predaji časopisu obťažovať okoloidúcich, zdržiavať ich proti ich vôli.
6. Predajca, ak má na sebe preukaz
predajcu, nesmie žobrať, alebo
iným nepovoleným spôsobom
získavať od ľudí peniaze.
7. Predajca nesmie slovne, či fyzicky
napádať iného predajcu, aby
opustil svoje predajné miesto.
8. Predajca nesmie predávať časopis v súkromnom priestore (ak na
to nemá povolenie vlastníka).
9. Predajca nesmie páchať kriminálnu činnosť alebo takejto činnosti pomáhať, zvlášť, ak je
označený preukazom predajcu,
alebo ak má so sebou časopisy.
10. Predajca nesmie predávať časopisy neregistrovaným alebo vylúčeným predajcom.
11. Predajca nesmie nesprávne vydávať z finančnej čiastky prijatej
od kupujúceho.
12. Predajca nesmie od kupujúceho
požadovať sumu inú, ako je oficiálna cena časopisu.
13. Predajca nesmie predávať
časopis, ani sa zdržiavať na predajnom mieste, s dieťaťom do 16
rokov.

Rehoľníci rozprávajú, ako sa vyrovnávajú s následkami kauzy údajného zneužívania. Prokuratúra potvrdila nevinu františkánov. Ich obvinenie
a vyšetrovanie prípadu však zasiahlo všetkých
obyvateľov bratislavského kláštora.
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téma

DOVOĽTE IM DOTYKY

Na sexuálnej výchove sa ľudia s mentálnym
postihnutím učia o rozdieloch medzi ženami
a mužmi aj o tom, čo sú vzťahy a sex. Spájať
tieto témy s ich životom u nás ešte stále nie je
celkom bežné.
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do tucta

Hudobník, autor Láskavých rozprávok a
Zázračných rozprávok či knihy pre dospelých
Až na vrchol sa vlastne celý život hrá. S hudbou,
písaním aj organizovaním rôznych podujatí. Plní
si svoje detské sny, je s ním sranda.

Príbeh
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DVAJA PETROVIA

Otec a syn. Vyliečený a chorý. Dvojica, ktorá si
zaslúži obdiv. Peter bol alkoholik, no už päť
rokov abstinuje. Jeho syn Peťo má rakovinu.
Absolvuje chemoterapiu, čaká ho operácia.
Choroba rodinu zaskočila, ale aj spojila.

pútnik
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MARHABAN, EMÍRE

ODKÁZANÍ NA PRÍŤAŽLIVOSŤ

Emíre Khidayer, Slovenka s arabskými koreňmi.
Svojimi aktivitami prispieva k vzájomnému
zbližovaniu európskej a arabskej kultúry. Prvé
vydanie jej knihy Arabský svet – iná planéta?
sa vypredalo za necelé dva týždne.

Lov a zber ako nevyhnutný zdroj obživy sa
dodnes zachoval na napríklad na plážach
v Thajsku. Zberači červíkov, či lovkyne
obstarožných turistov, ktorí si sem prichádzajú
užiť. Je chudoba a z niečoho žiť treba.
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kontakty
editoriál

Láska

„Človek je tvor hlúpy.
Trpí s láskou aj bez
lásky,“ konštatuje
moja múdra adoptívna sestra, keď ma
nadránom ženie od
počítača, kde so mnou zo solidarity bdela. Pozriem sa jej do žiariacich očí a z toho, čo tam
vidím je mi hrozne dobre. Moja láskavá a štíhla
mama dnes slávila narodeniny. V nebesky modrom župane sedí oproti mne a vyžaruje z nej
spokojnosť. Napriek tomu, že si veľa vecí v živote
predstavovala ináč, napriek tomu, že svet je také
neisté miesto, čo jej ohromne vadí, je milujúcou
oporou pre mňa a mnohých ľudí v okolí.

Dnes sa slastne vyhrievam na obláčiku lásky
okolo mňa. A ako vždy, keď je mi podozrivo
dobre, pichne ma pri srdci, že to tak nebude
na vždy.
Bolesť z konečnosti mi rozorve vnútro a pokazí
náladu v momentoch, ktoré považujem za dokonalé. Oscar Wilde raz povedal, že ženy pokazia každú peknú chvíľu tým, že chcú aby trvala
večne. Uznávam, že v tomto samokazení radosti je riadny kus neurózy, ale myslím, že hlbokú
túžbu po totálnej láske a po večnosti máme
všetci. (Aj vďaka týmto našim túžbam slušne
žije filmový priemysel romantických cajdákov
a telenoviel...) Nemôžeme mať všetko, ale tieto
túžby sa ignorovať nedajú. Nútia nás robiť tie

inzeráty predajcov

Adoptujte si psíka
z Košického útulku

Prosím o darovanie funkčného vysávača a
elektrického variča (dvojplatnička). Za pomoc
vopred ďakujem. Olinka 504, KRV – Lidl – Karlova Ves, kontakt: 0904 163 711.
Hľadám dobrých ľudí, ktorí by mi darovali
ohrádku pre polročné dieťa a mobilný telefón
pre staršiu dcéru. Ďakujem. Sida 1629, kontakt:
0914 157 441.
Hľadám solventného človeka, ktorý by mi
zastrešil likvidáciu historických pozostatkov
v mojej dutine ústnej (zo zdravotných dôvodov).
Všetkým pamiatkárom vopred ďakujem. Daniela 1428, STM – Župné námestie, kontakt: 0904
841 239.
Prosím o darovanie aj použitého notebooku na inštaláciu internetu, aby som mohol
komunikovať so synovcom. Ďakujem. Ryszard
1780, RUŽ – Tomášikova – Vajnorská, kontakt:
02/52 62 59 62 (výdajňa).
Hľadám na podnájom aj s priateľom
chatku s vodou a elektrinou do 40 Eur/mesiac.
Ďakujem. Renáta 601, STM – Billa – Jesenského,
kontakt: 0914 246 835.

Sandra Tordová, šéfredaktorka NB

Stano hľadá domov
Moje meno je Stano a žijem v čudnom svete
ignorujúcich dvojnožcov. Už od mala som sa
učil, že z ich rúk mám skôr čakať kameň ako
pohladenie. Alebo ma jednoducho nevideli.
Prestal som im veriť. Keď ma chytili, myslel
som, že nadišla moja posledná hodinka. Zbohom kúsky chleba, vyhodené na zem, zbohom sučky,
zbohom pätníkom, kde som každé ráno čítal dennú tlač, ktorú zanechali iní psi... Títo dvojnožci
sú však iní. Učia ma vnímať kladné emočné siločiary obklopujúce každého dobrého človeka.
Ruky už aj hladia a podávajú dobroty. Mám ich rád a som poslušný. Obava zo zrady je, ale vo
mne veľmi hlboko zakorenená. Ak mi však dáte čas a veľa, veľa lásky budem znovu veriť. Ale
len jednému človeku, ktorému nebude vadiť moja odťažitá náklonnosť nevyžadujúca skákanie
a hlasné prejavovanie priazne. Poďme spolu objaviť decentné spolužitie a hlavne dôveru jeden
v druhého. Možno začnem veriť práve Vám.

Útulok U.V.P Košice, 0907 441447

HLAVNÍ PODPOROVATELIA PROJEKTU NOTA BENE
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najúžasnejšie veci na svete a zároveň aj tie
najväčšie somariny. Vo svete, kde sa všetko
mení, starne a umiera, túžiť po večnosti vyznieva ako blbý vtip. Bez možnosti naplniť ju, je to
číra zlomyseľnosť. Je náš osud, hlúpych tvorov,
trpieť a do konca života a naučiť sa dospelácky
čeliť frustrácii? Naučiť sa potláčať bolesť z ich
nenaplnenia šikovnými náhražkami? Alebo je
šanca zaplniť túto hladnú dieru v nás. Niečím
mimo tohto sveta, a snáď na dosah. Optimisticky v to dúfam.

TOTO VYDANIE
NOTA BENE
PODPORILI AJ

kontakty
sms pre predajcov

pozor!

prekvapilo. Väčšinou totiž hneď povedia, že mi
nemajú vydať, ak dám dve eurá. Som dôchodkyňa,
tiež toho nemám veľa. Rada nechám aj navyše, ale
taká forma sa mi nepáči. Inak ďakujem za naozaj
0915 779 746
obsahom výborný časopis, ktorý ponúkam ďalej.
05. 12. 2009 20:28
A ďakujem za obetavú prácu a želám všetkým
NOTA BENE najčastejšie kupujem od Renátky zdravie a veľa šťasteny – všetkým. Eva
s číslom 1296. Pekne sa stará o svoje malé deti 04. 01. 2010 10:23
a niekedy vyzerá veľmi unavená, čo mi je ľúto. Prajem krásny Nový rok pánovi Mariánovi zo
Kveta Fedorová
Žiaru nad Hronom, milému pánovi s francúzsk11. 12. 2009 11:43
ou barlou, od ktorého si pred Tescom kupujem
Držím palce predajcovi NOTA BENE č. 1888 váš časopis. Vždy k nemu pridá milé slovo a
(meno neviem, ale predáva na Račianskom želanie pekného dňa. Kveta
mýte), nech sa mu darí a nech je naďalej taký 05. 01. 2010 12:36
Niekoľkokrát som kúpila Nota bene pri Bille
fajn. Soňa
v Novom Meste nad Váhom od mladého, up17. 12. 2009 11:58
Rád bych podporil chudáka zmrzlou paní s raveného a príjemného muža. Neviem, aké
číslom 600, která je i přes nepřízeň osudu problémy musel prekonať, ale držím mu palce,
vždycky fajn a v pohodě... Štepán Honc, Bratisla- aby našiel trvalé zamestnanie a mohol žiť
va
radostnejšie. Veja
03. 01. 2010 14:57
07. 01. 2010 15:45
Bolo to ešte 7. októbra minulého roka podvečer Včera večer som si kúpila od mojej predajkyne
na autobusovej stanici Mlynské Nivy v Bratislave, v Nitre Nota bene, a aj keď som na druhý deň
kde som si kúpila Nota bene od veľmi slušného ráno vstávala do práce skoro, musela som ho
predajcu. Okamžite mi išiel vydať peniaze, čo ma dočítať. Časopis bol opäť skvelý. Môj obdiv však
Nenechávajte si pre seba, ak vám niektorý
z predajcov zdvihne náladu, alebo naopak,
adrenalín. Pošlite nám SMS na číslo

patrí Vierke, ktorá je najlepším príkladom toho,
ako sa dnes nezblázniť, ale ísť s úctou ďalej.
Držím palce! Ada
07. 01. 2010 17:50
Chcem pozdraviť pána Ondreja, ktorý predáva
Nota bene pri Bille v Novom Meste nad Váhom.
Bol veľmi milý a slušný. Prajeme mu všetko
dobré a držíme mu palce. Silvia
07. 01. 2010 09:48
Radi by sme podporili v súťaži o zaplatení
ubytovne dvoch milých ľudí Jara s číslom 2092
a jeho priateľku Renátku s číslom 601. S ich
prístupom pri predaji časopisu sme nadmieru
spokojní. Obidvaja sú to milí, skromní ľudia,
ktorí si pomáhajú aj navzájom. A vidno, že sa
majú aj radi. Prajeme im, aby sa im v nasledujúcom roku darilo. Januškovci
11. 01 2010 11:10
Pozdravujem pána, od ktorého som si
dnes ráno na Hlavnej stanici pri vchode
k nástupištiam kúpila Nota bene. Jeho lichôtka
mi zdvihla náladu. Prajem mu všetko dobré!
aby sa im v nasledujúcom roku darilo.
Januškovci

LINKA NA POMOC
BEZDOMOVCOM V BRATISLAVE

INZERCIA
Profesionálne

STRIHANIE PSOV

pondelok až sobota od 17.00 do 22.00hod

v Bratislave

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

Ľubica Chlpíková

0907 / 733 388

Program Streetwork, o. z. Proti prúdu

0907 473 718

www.chaty-penziony.sk
jediný portál na Slovensku,

WWW.DOMAINS.SK
najväčší svetový
registrátor domén
s koncovkou .sk

Vy ešte nemáte svoju doménu?

určený na videoprezentáciu
ubytovacích zariadení
( penzióny, chaty, priváty, apartmánové domy, kempy )
chaty-penziony@chaty-penziony.sk

0905157985

5
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text: dagmar gurová | foto: oliver filan, pavol peter

Na koho sa máme hnevať?

Františkáni:
Je to za nami
Traja rehoľníci rozprávajú, ako sa vyrovnávajú s následkami
kauzy údajného zneužívania. O tom, ako na ňu reagovali
ľudia zvonku a ako sa dajú premeniť ťaživé zážitky na
niečo pozitívne.
Z tmavého priechodu popri čínskej reštaurácii
vychádzam na presvetlené priestranstvo pred
bratislavským kláštorom františkánov. Pred dverami vysoký brat v hnedej sutane diskutuje so staršou
pani. Ďalší návštevník sa zhovára s vrátničkou.
Je to bežný, rušný deň. Na prvý pohľad nič nepripomína, že ešte nedávno žili obyvatelia kláštora
pod tlakom obvinenia zo zneužívania dvoch maloletých chlapcov. Trvalo skoro pol roka, kým prokuratúra uznala, že traja rehoľníci sú nepochybne
nevinní a zastavila ich trestné stíhanie.
Časy, kedy postup polície a bulvár naznačovali
opak, však zasiahli celú rehoľu. S bratislavskými
františkánmi Matúšom, Bartimejom a ich spolubratom, ktorý bol medzi obvinenými a želal
si ostať v anonymite, sme náhodou debatovali akurát v hovorni, kde sa mala časť príbehu
o zneužívaní odohrávať. Za dverami bolo počuť
bratov, ktorí prechádzali okolo po chodbách
plných kvetov. Stalo sa, že niekto nakukol aj dnu.
„Nebol v tom zámer,“ povedal Matúš o výbere
miestnosti. „Nemáme veľa iných priestorov na
takéto stretnutia.“

Neviditeľné zmeny
So spomienkami na nedávnu minulosť atmosféra v hovorni postupne zvážnela. „Cítim, že došlo
k zmene v mojom vnútri. Budem to vnímať asi do
konca života,“ povedal Matúš.
Bartimej spomína, ako zatiahol závesy na svojej
izbe obrátenej do ulice. „Zrazu má človek až paranoidné vnímanie reality okolo seba.“ Pochyboval
napríklad o policajnom aute, ktoré v prvých dňoch
vyšetrovania stálo blízko kláštora. „Nebol som si
istý, či je tam preto, aby nás pozorovalo alebo
z dôvodu, ktorý s nami vôbec nesúvisel.“
Zhodujú sa, že ťažká situácia bratov zjednotila.
„Každý z nás je tu iný, máme rozdielne názory,
ale vtedy išli odlišnosti bokom. Prežívali sme to
spoločne.“ Mnohých bratov každý večer bolievala
hlava.
Od zásahu policajtov, ktorí obkľúčili kláštor ako
v akčnom filme, do prvej správy v médiách prešiel
týždeň. „Žili sme vo veľkom napätí a s ešte väčším
sme očakávali reakciu ľudí,“ hovoria.
Matúš nezabudne na omšu, ktorá sa začínala pol
hodinu po televíznych správach s prvou informá-
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ciou. „Bol to veľmi silný psychologický tlak.“

Jasný terč
Od čias bývalého režimu to bol prvýkrát, čo
príslušnosť k reholi vyvolávala aj nevôľu a
negatívne postoje. „Naša generácia vo svojom
povolaní na Slovensku dovtedy nezažila problém.
Ľudia proti nám nič nemali. Zrazu to bolo inak.“
Vyjsť na ulicu nebolo ľahké, hnedá sutana ich
hneď prezradila. Verbálne útoky neovplyvnilo ani
oficiálne zastavenie trestného stíhania. Matúš
hovorí, že potom ešte asi trikrát na neho niekto
cez ulicu kričal. Teraz sa usmieva, keď opisuje,
ako si ešte v najhorších časoch pripravil odpoveď.
„Nemohol som ju použiť, lebo vždy boli ďaleko.“
Informácie o kauze sa objavovali hlavne v bulvári.
Polícia sa vyjadrovala len kuso. „Nechápal som,
ako médiá môžu uverejniť niečo, čo sa nezakladá
na pravde. Prestal som čítať noviny. Keď otvorili nejaký úsek diaľnice, pochyboval som totiž aj
o tom, či naozaj stojí,“ povedal Matúš.
„Pomohli nám novinári, ktorí boli čestní a féroví,“
pridáva sa ďalší brat. „Dali nám priestor na náš názor.“

„Podporilo nás aj veľa
neveriacich, ktorí nám verili.“

sa prihlásilo vyše dvetisíc ľudí.
„Tri týždne potom, ako to celé vypuklo, sme u nás
Podpora zvonka
robili grilovačku. Prišlo toľko ľudí, že sa medzi nimi
Bartimej hovorí, že od štátnych úradníkov nedalo chodiť. Mnohých sme predtým nikdy nevineočakávali spravodlivosť. „Sú to tiež len ľudia, deli. Dali najavo, že o nás nestratili dobrú mienku,
omylní a nedokonalí. My sme verili v Boha a to že sa nemusíme báť.“ „povedal Bartimej“
všetko predsa hovorí o ňom.“
Matúš hovorí, že františkáni sa nevenujú len veOstatní súhlasne pokyvkávajú hlavami. Cítiť, ako riacim. Sú otvorení pre všetkých. „Podporilo nás aj
z nich opadá smútok a únava z ťaživých myšlienok. veľa neveriacich. Dôverovali v našu nevinu preto,
Hovoria, že dokážu lepšie precítiť a pochopiť mno- aké s nami majú skúsenosti.“
hé pasáže z Biblie, v ktorých sa objavuje nespravodlivé obvinenie a znevažovanie.
Všetko po starom?
„Tento rok hodnotím ako najťažší v živote,“ povedal Dlhé týždne psychickej nepohody vraj mohli
Matúš. „Dostávam sa však k pochopeniu zástupnej skončiť aj odchodom viacerých rehoľníkov
obety – moje utrpenie môže byť venované pre z kláštora. „Nikto z nás sa nenarodil s týmto habiniekoho iného. A to je zmysel našej existencie tom,“ ukazuje brat bez mena na svoj odev. „Máme
v cirkvi a spoločnosti.“
vysoké školy, prešli sme zmenou všetkých hodnôt
Napriek obavám z negatívnych reakcií a skôr, ako sme dospeli k tomuto rozhodnutiu. Bolo
narušenia dôvery sa za rehoľníkov postavili aj zraňujúce, že niekto útočí na to, čomu sme dali
tí, od ktorých to nečakali. Dostávali mejly, na všetko.“
Facebooku vznikla podporná skupina, ku ktorej Jedna z františkánskych komunít po rozvírení

kauza
Medializované fakty o kauze
Rodina dvoch maloletých chlapcov tvrdila, že
ich sexuálne zneužívali františkáni z bratislavského kláštora. Podala trestné oznámenie.
Máj – August 2009
Policajti urobili v kláštore veľkú prehliadku.
Zabavili počítače a CD. Bulvár uverejnil, že
medzi vecami boli aj erotické časopisy či DVD.
Medzitým zadržali a vypočúvali troch
františkánov, ktorí sa mali zneužívania dopustiť.
Polícia ich obvinila. Rehoľa obvinenie odmietla.
Označila ho za vykonštruované.
Viacerí novinári upozorňujú na nejasnosti a
protirečenia vo výpovediach chlapcov. Svoju
výpoveď spochybnila aj ich teta.
September 2009
Chlapci zmenili výpovede. Tvrdili, že ich
zneužíval iný muž. Františkáni naďalej ostali
obvinení.
Október 2009
Až po niekoľkých týždňoch polícia navrhla
prokuratúre zastaviť trestné stíhanie. Prokuratúra ho zastavila s tým, že je nepochybné,
že sa skutok nestal.
Františkáni žiadali ospravedlnenie od polície a
prokuratúry, od niektorých médií okrem toho
aj finančné zadosťučinenie.

Polícia tvrdí, že neurobila chybu
Bratislavskí františkáni Matúš a Bartimej sa zhodujú, že ťažká situácia bratov zjednotila a mnohému naučila.

kauzy zrušila všetky svoje podujatia. „Myslel som
si, že budeme k ľuďom opatrnejší a niektoré akcie
prestaneme robiť, ale nestalo sa tak,“ hovorí Matúš.
Opatrenejší vraj nie sú ani rodičia. Svoje deti chcú
ďalej posielať na letné tábory. „Nevedeli sme, či
ich pustia, ale nič sa nezmenilo.“
Bartimej dodáva, že nemôžu zrazu so všetkým
prestať. „Risk je prirodzenou súčasťou života a
komunikácie so sociálne slabšími ľuďmi, s ktorými
sme často v kontakte.“

O odpustení
Na moju otázku o odpustení okamžite reaguje brat,
ktorého udalosť zasiahla tak, že radšej vystupuje
anonymne: „Na koho sa máme hnevať? Chlapcov
poznáme a vieme, že za nič nemôžu.“ Pokračoval,
že s odpustením nemá problém. Od štátnych
úradníkov však čakal verejné ospravedlnenie.
„Otázka je, či je to vôbec možné. Ako by obyčajný
človek alebo rodina, ktorá nemá zázemie ako my,
prekonali podobné očiernenie dobrého mena?“

Bartimej hovorí, že nemá čo zazlievať chlapcom
ani policajtom. „Odpustenie je prirodzené.“ Matúš
si myslí, že zaujať kresťanské stanovisko nebolo
také ťažké práve aj pre podporu zvonku.

Tu a teraz
Dostávame sa k tomu, že aj zlá vec môže mať hlbší
význam, posunúť človeka ďalej. „Pochopil som, že
v jednom okamihu sa môže zmeniť celý život a
všetky plány. Najdôležitejšia je prítomná chvíľa,
ide sa ďalej,“ zhodnotil brat bez mena.
„Mne tá skúsenosť ukázala, že musím žiť svoj
život zo všetkých síl,“ povedal Matúš. „Najskôr sa
zdalo, že to, čo sa deje, je príliš a nebude možné
to zvládnuť. Človek si nakoniec zvykne na všeličo.“
Františkáni tvrdia, že vlaňajšími udalosťami už
kláštor nežije. „Odvtedy riešime iné veci, stále
sa niečo deje.“ Myslia si, že ľudia by veci vnímali
inak, keby mali jasnejšiu predstavu o živote
v kláštore. Stačí vraj prísť a opýtať sa, tak ako to
robia väčšinou zahraniční turisti.

Médiá kritizovali neprimeraný postup polície
pri prehliadke kláštora aj pri zadržaní troch
rehoľníkov. Kukláči vtrhli nadránom do kláštora
a jeho obyvateľom zhabali rôzne osobné veci.
Troch podozrivých rehoľníkov, ktorí boli práve
v Hlohovci, tam zadržali bez akéhokoľvek vysvetlenia.
Polícia označila svoj postup za štandardný.
Bratislavská policajná hovorkyňa Tatiana Kurucová odmieta, že by urobili chybu. Odvoláva
sa na to, že celému vyšetrovaniu dozorovala
Okresná prokuratúra Bratislava 1. Polícia preto
podľa nej nevidí dôvod na to, aby sa mala
ospravedlniť.
V prípade sa objavil nový podozrivý. Na otázku,
v akom štádiu je vyšetrovanie teraz sa Kurucová konkrétne nevyjadrila. Povedala len, že
vecou sa ďalej zaoberajú.
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kauza

foto: archív j.k.b.

Pochybnosti ostali
Zlé správy sa šíria rýchlejšie ako dobré. Potvrdenie o nevine františkánov zaregistrovali
ľudia oveľa menej ako ich obvinenie. Mnohí
z opýtaných mali problém zverejniť svoj názor.
Ovplyvnila kauza údajného zneužívania vašu
mienku o reholi františkánov?

Eva
V tomto prípade to novinári
nafúkli, čo určite ľudí ovplyvnilo. Kto františkánom veril
predtým, zrejme ho to nezasiahlo. Vo svete sa však stali
všelijaké prípady. Niektorí
mladí katolícki kňazi na
mňa nepôsobia moc dobre.

Peter
Moju dobrú mienku to neovplyvnilo. Dôveroval som
františkánom, že nič také
sa u nich nestalo.

Júlia
Pohlo to mnou, lebo som
veriaca – či predsa len
nebol nejaký podnet, na
základe ktorého to vzniklo.
Neverila som však, že by sa
dialo niečo až v takej miere.
Pokiaľ si pamätám, vyšli
z toho nevinne.

Pavol
Od začiatku som bol na
strane františkánov. Neveril
som, že boli niečoho takého
schopní.
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Predstavený bratislavských františkánov považuje kauzu údajného zneužívania za uzavretú.

Pravda, obeť píplmetrov
S Jánom Krstiteľom Balázsom, predstaveným bratislavských
františkánov, o postupe štátnych úradníkov a médií v kauze
údajného zneužívania.
Je pre vás zastavenie trestného stíhania
rehoľníkov koncom kauzy zneužívania maloletých chlapcov?
Pre mňa osobne áno. Aj pre troch obvinených
rozhodnutím prokuratúry, že skutok sa
nestal, kauza končí. Pre františkánsky rád
ako inštitúciu sa táto vec nekončí. Štatutárny
zástupca sa rozhodol v spolupráci s právnikmi pre kroky proti dvom printovým médiám
a jednému elektronickému pre pošpinenie
mena františkánskeho rádu nepravdivými a
osočujúcimi tvrdeniami a zámenou prezumpcie neviny za prezumpciu viny.

Ako sa k vám v priebehu vyšetrovania
postavili organizácie a ľudia, s ktorými ste
predtým bývali bežne v kontakte?
Pozitívne. Dostávali sme množstvo reakcií podpory a dôvery. Určite aj preto, lebo od začiatku
sme rad-radom jednoducho a overiteľne vyvracali tvrdenia maloletých. A určite aj preto, že
viaceré médiá a viacerí redaktori prinášali
seriózne a pravdivé informácie. Bol to aj pre
mňa osobne príjemný pocit, keď aj mnohí
neznámi ľudia mi vraveli alebo písali, že mi
veria, keď som sa aj v tejto kauze vyjadroval
v médiách vecne a konkrétne. Som im vďačný
za dôveru.

Čo si myslíte o postupe polície?
Čo povedať napríklad na to, že polícia ide
zatknúť troch ľudí a ani nevie, že na danom
mieste už niekoľko mesiacov nebývajú? Kauza
údajného zneužívania maloletých len potvrdila
nízku mieru profesionality slovenskej polície a
nepripravenosť na vážne situácie, ktoré môžu
v týchto nových časoch nastať. Z policajného
prostredia pravidelne unikajú informácie. Stalo
sa tak aj v našom prípade. Bulvár si to potom
účelovo pretvorí a to je to najhoršie.

Aký postoj zaujala komunita v kláštore
k obvineným spolubratom?
Od začiatku mali moju dôveru, pretože som
vedel, že tak, ako to opisovali maloletí, navyše
až priveľmi rozporuplne a protirečivo, sa to
vôbec nemohlo udiať. Rovnako im dôverovali
všetci v komunite, čo bolo pre nich veľmi
dôležité. Napriek tomu si to museli vnútorne
vybojovať sami. Vo vnútornom priestore, kde
každý človek zostáva sám so sebou.

Je vôbec možné brániť sa bulváru?
V zápase o diváka a čitateľa sa pravda stáva
obeťou píplmetrov a predajnosti. Slovo bez
úcty k pravde, k súkromiu, bez rešpektovania
istých hraníc má vážne a širšie dôsledky a malo
by to byť neprípustné.

Pocítili ste narušenie dôvery? Museli ste
upraviť niektoré aktivity?
Narušenie dôvery sme nepociťovali a nijaké aktivity sme neobmedzili. Ja som už pred kauzou
sprísnil niektoré veci, napríklad spôsoby pomoci ľuďom zo sociálne najnižšieho prostredia.

Do akej miery sa na priebehu udalostí
podieľali médiá?
V súvislosti s kauzou sa robí chyba, keď sa hovorí iba o bulvári. Sú novinári aj redaktori, ktorí
si ctia pravdu a hľadali ju aj v tomto prípade. Aj
vďaka profesionalite viacerých médií sa mohla
pravda ukázať pomerne rýchlo. Redaktori takpovediac suplovali prácu polície.

Čo je teraz s tromi rehoľníkmi, ktorých sa
obvinenie týkalo?
Riadne pokračujú vo svojich povinnostiach.
Situácia je dnes normalizovaná, ale určite si
viete predstaviť, že traja, ktorí boli obvinení,
si vnútorné šrámy z tejto absurdnosti ponesú
ešte asi dlhšie.

text: dagmar gurová | foto: michal burza, oliver filan

reportáž

Streetworkeri vyháňajú apatiu z ulíc

Kanál nemusí byť konečná
Terénni sociálni pracovníci
priamo na ulici pomáhajú
ľuďom bez domova, ktorí
často stratili chuť žiť. Cítia
sa natoľko bezcenní, že si už
nevšímajú ani bolesť svojej
odhnívajúcej nohy. Zmeniť to
môže práve záujem cudzieho
človeka.

Terénni sociálni pracovníci hľadajú bezdomovcov, ktorí potrebujú pomoc, v opustených budovách aj v kanáloch.

Je mrazivý večer. Na predstaničnom námestí, blíz- Rozruch pri polievke
ko stanoviska taxíkov, sa pomaly tvorí dlhý rad. Na parkovisku nastal menší rozruch. Mladé
Až zblízka vidím, že sú o niečo viac zababušení, dievča pribehlo s tým, že o kúsok ďalej leží bezošumelejší ako okoloidúci. Bezdomovci čakajú vládny muž. Privolaná sanitka ho nechce zobrať.
na auto združenia Proti prúdu, ktoré privezie „Môžete s ním niečo urobiť?“
teplú polievku. Dnes majú službu terénni sociálni Schúleného, špinavého muža zdravotníci opierajú o múrik. Maja k nim odbieha a dohodne s
pracovníci Maja Benkovičová a Jozef Vycpálek.
„Ako sa dnes máte?“ pýta sa Maja, ktorá v dlhej ním odvoz do nocľahárne.
zástere s nápisom Ficken feszt naberá polievku. Po jedle Jožo s Majou riešia zdravotné prob„Je nám zima, slečna,“ ozýva sa zo zástupu, ktorý lémy. Komusi obviazali prst. Vychudnutý muž sa
sa už nedočkavo tlačí.
sťažuje na kŕč v nohe. „Ráno som sa nemohol
Postupuje podľa zaužívaného poriadku – začína postaviť.“ Odporúčajú mu ísť na pohotovosť.
sa miskou polievky, rožky si stravníci šupnú Výdaj sa skončil. Sociálni pracovníci sa chystajú
do vrecka a náhlia sa o dva kroky ďalej, kde previesť chorého bezdomovca do nízkoprahovej
mladá dobrovoľníčka Zuzka nalieva kávu. „Tak nocľahárne Depaul. „Odvezieme vás, čo vy na
čo, skúšky porobené?“ pýtajú sa. Pri čaji, o ktorý to? Budete spať v posteli, tu by ste zamrzli,“ prije zatiaľ menší záujem, sa diskutuje o deťoch aj hovárajú sa mu. Muž ťažko dýcha a nereaguje.
S pomocou dvojice mladých bezdomovcov ho
o tom, kto je chorý.

naložia do auta. Všade cítiť dezinfekciu. „Mal
vši a možno má aj svrab, tak sa k nemu veľmi
nepribližuj,“ varujú ma. V tom okamihu sa mi
muž zosúva na kolená. Dostávam igelitové
vrece, ktoré mu opatrne zasúvam pod hlavu, a
takto spolu prejdeme celú cestu.

Práca pre záchranárov
O niekoľko dní prichádzam do Nota bene.
Dnes polievku rozdávať nebudeme, ale ideme
vyhľadávať bezdomovcov v teréne. Dozvedám
sa, že k tomu chorému mužovi do nocľahárne
na druhý deň opäť zavolali zdravotníkov. Odviezli ho do nemocnice.

Ako to vidia tí, ktorí pomáhajú

„Aj medzi bezdomovcami sú inžinieri, právnici, speváci, hudobníci, aj nechceme.“ (Jozef Vycpálek)
keď ich nie je až tak veľa. Ťažko mi povedať, čo je typické pre bezdo- „Na tejto práci je asi najťažšia konfrontácia vlastných očakávaní a
movcov, ktorí sú na ulici dlho – možno rezignácia, zvyk, závislosti a ambícií, ktoré sa týkajú pomoci klientovi, s jeho reálnymi možnosťami.
slabá sociálna pomoc.“ (Zuzana Banášová)
A zmierenie sa s tým.“ (Maja Benkovičová)
„Ak za nejakým človekom chodíte niekoľko týždňov a on s vami nechce „Nesmieme zabúdať na to, že aj keď človek nemá domov, sloboda
hovoriť a nič od vás nechce... a jedného dňa sa s vami začne rozprávať... rozhodovať sa mu ostáva.“ (Alica Kovácsová)
„V parku, v mokrom chladnom počasí som pod kopou igelitov zbadal
to je pre mňa úspech.“ (Martin Slobodník)
„Okoloidúci si nás väčšinou mýlia s charitou a myslia si, že podsta- nahú ľudskú nohu. Zľakol som sa, že ide o mŕtvolu známeho starca.
ta našej práce je rozdať kávu, keksy alebo čaj. Zažil som od nich Asi o dve sekundy sa z kopy vynorila hlava a zaznelo, či ideme k Teraj negatívne reakcie. Žiadnu však neprekoná vyhrážka napadnu- eze – to som si vydýchol a odviezli sme ho k Sestrám Matky Terezy.“
tia nožom s krikom – ja ti dám bezdomovcov. My totiž klientov aj (koordinátor Street worku Peter Kadlečík)
vyhľadávame a pri hľadaní nájdeme občas niekoho, koho nájsť
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Spolu s kávou dostanú bezdomovci aj informácie. Poradia im, kde prespať či ako sa stať predajcom Nota bene.

Pýtam sa, čo sa deje, ak niekto v podobnej situácii zavolá na číslo 0907 733 388 linky na pomoc
bezdomovcom. Tá funguje od pondelka do soboty medzi 17.00 a 22.00. Ak streetworkeri práve
nevydávajú stravu, mali by čo najskôr doraziť
autom. Neznamená to však, že bezdomovcovi
vždy vedia pomôcť sami.
„Nemôžeme ho brať nasilu. Niekedy nemôžeme
urobiť nič iné, ako privolať sanitku,“ hovorí sociálny pracovník Peter Adam. Dokážu ošetriť
drobné rany a odreniny. Na vážne problémy
nestačia. Vtedy volajúcemu rovno odporučia,

„Dva kontakty, pri ktorých
riešime zásadné veci, sú
niekedy dôležitejšie ako
stretnutie s veľkou skupinou,
ktorá chce len kávu a keksy.“
aby volal rýchlu zdravotnú pomoc.
Peter vysvetľuje, že ak potrebuje sanitku, volá
na dispečing záchranárov. Povie presne, o aký
problém a pacienta ide. „Dispečer posúdi, či

Streetwork v skratke

Street work s bezdomovcami je terénna sociálna práca na ulici, na
miestach, kde sa zdržiavajú s cieľom ponúknuť im základnú pomoc
a informácie. Často ide aj o záchranu života (napr. pred zamrznutím
na ulici).

Terénni sociálni pracovníci združenia Proti prúdu vyhľadávajú bezdomovcov, ktorí potrebujú pomoc. Ponúkajú im transport k lekárovi
alebo do nocľahárne, poradenstvo, doprovod k lekárovi, na úrad,
výdaj stravy a šatstva, základné zdravotné ošetrenie.
Služba prebieha od pondelka do soboty medzi 17.00 a 22.00. Vtedy
funguje aj linka na pomoc bezdomovcom v Bratislave: 0907 733 388.
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pošle sanitku. Na 99 percent nakoniec príde.“
Toto môže urobiť každý.

Mapa bezdomovcov
Teraz sa už rieši, čo nás čaká tento večer. Peter s kolegyňou Janou Jarinovou si pozerajú
mapu s miestami výskytu bezdomovcov. „Mali
by sme ísť do Devínskej Novej Vsi a na Rendez
v Rači. V garáži tam má žiť pán, ktorý by sa chcel
preliečiť na Krčméryho,“ plánujú. Myslia tým
Útulok sv. Lujzy, v ktorom sa starajú o chorých
bezdomovcov.

Za podporu street worku ďakujeme Nadácii Slovenskej
sporiteľne, Platforme Kresťania v meste a Evanjelickej
aliancii, Nadácii Orange a Nadácii rodu Markhot a firme
Glaxo SmithKline Slovakia.
Ako môžete pomôcť vy?
Prostredníctvom darcovského portálu Dobrá krajina
môžete podporiť projekt street work. Hladajte na
www.dobrakrajina.sk pod názvom „Boj o človeka v prvej
línii ulice“. Vaše 3 eurá pomôžu, aby 6 bezdomovcov 1
hodinu večer neboli sami v riziku ohrozenia života –
bude s nimi pracovať terénny pracovník.

Streetworkeri zachránili Štefanovi život. Zároveň však prišiel o obe nohy.

Termosky s kávou a čajom už stoja nachystané Hľadanie v ruinách
v chodbe spolu s lekárničkou. Janka ešte berie Tento večer sme nazerali do prázdnych búd a
oblečenie, hlavne ponožky. „Pribaľ aj nejaké rozvalín. Prešli sme parkoviská hypermarketov
spacáky,“ volá za ňou Peter. S naloženým autom aj viaceré vlakové stanice. Všade bolo pusto.
vyrážame do zimnej tmy.
Okrem štekajúcich psov nebol nikto doma ani
Streetworkeri hľadajú ľudí, ktorí žijú v inak zjavne zabývaných garážach blízko centra.
v opustených budovách, v kanáloch, v lese a sú „V zime je vyhľadávanie ťažšie. Skoro sa zotmie.
odkázaní sami na seba. Často nevedia, kde by Všetci sú zababušení a na prvý pohľad ťažšie
sa mohli prísť najesť, prespať či osprchovať sa. rozoznať, kto je bezdomovec,“ hovorí Peter.
„My im pomáhame napĺňať základné potreby a „Stáva sa, že za celý večer nenájdeme nikoho,
podávame informácie,“ hovorí Peter.
alebo za 20 minút stretneme aj štyridsiatich.
Stretávajú sa hlavne s mužmi okolo 50-tky, ktorí Dva kontakty, pri ktorých riešime zásadné veci,
tesne pred dôchodkom prácu stratili a novú nenašli. sú niekedy dôležitejšie ako stretnutie s veľkou
Mnohí začali na ulici piť a dnes sú závislí na alkohole, skupinou, ktorá chce len kávu a keksy.“
majú depresie a iné psychické problémy.
Jana navrhuje, aby sme išli na novomestskú

železničnú stanicu. Len čo zaparkujeme, objaví sa
hlúčik bezďákov. „Dobre, že idete. Nemáte ponožky?“
Berú si kávu a diskutujú s nami. Občas ktorýsi
ponúkne rožky mĺkvym kamarátom, ktorí sa chúlia
pri radiátoroch. „Ste tu skoro, ľudia sú v meste. Ani
právnička, ktorá spáva na poschodí, ešte neprišla.“

Epilóg
Niektoré príbehy sa končia šťastne. Peter mi
cestou späť ukazuje teplovzdušné potrubie
blízko Dúbravky.
Hovorí o dvoch mužoch, ktorí v ňom prežili 12 rokov. „Obaja pracujú ako vodiči v dopravnom podniku. Jeden sa oženil. Nedávno sa odsťahoval z
Bratislavy a kúpil si dom.“

Štefan ide ďalej. Na vozíku.

Rany sa mu zle hojili, preto sa nepohol z lavičky. Niekoľko mesiacov
O byt prišiel Štefan (57) zo dňa na deň, na dôvody sa mu veľmi si nevyzul topánky. Dal si ich dole až po dlhom presviedčaní street
spomínať nechce. Na ulici ostal s deťmi a invalidnou matkou. „Teraz
workerov, ktorým dovolil, aby mu nohy previazali. „Nezabudli na
som ju dobehol,“ myslí tým, že prišiel o obe nohy.
mňa. Bola to aspoň taká útecha,“ hovorí.
V Útulku sv. Lujzy na Krčméryho ulici som ho vyrušila z poobedného K lekárovi ísť vytrvalo odmietal. Až jedného dňa im dovolil pozrieť
spánku. O chvíľu do kuchynky na vozíku dorazil upravený, energický nohy, no ponožky už nešli dolu. Na druhý deň už išiel na operačku.
pán. Vôbec nespĺňal moju podvedomú predstavu nešťastného, ubo- Ďalej plánuje
leného človeka.
Zásah streetworkerov mu zachránili život a zároveň ho obmedzil.
V nemocniciach strávil dlhé mesiace, ale radšej rozpráva o svojej „Hodnotím to aj tak pozitívne,“ tvrdí Štefan. „Kde by som bez nich
lavičke v parčíku pri Račianskom mýte. Blízko svojho niekdajšieho bol?“ Teraz cvičí, aby získal protézy. „Možno by som mohol robiť
domova trávil väčšinu času. „Ostal som vo svojej lokalite, kde som informátora. To sa dá aj na vozíku.“
mal známych. Pomáhali mi.“
Čo bude naozaj ďalej, ostáva neisté. „Teraz som tu, a potom sa uvidí.“
Ošetrovňa na lavičke
Vychvaľuje všetkých zamestnancov na Krčméryho. Aj keď sa snaží byť
Tam ho našli aj streetworkeri zo združenia Proti prúdu. Štefan mal čo najviac samostatný, nosiť človeka do kúpeľne alebo prebaľovať
problém s omrzlinami. Po prvej operácii skončil bez prstov na nohách. ho, by vraj aj vlastné deti mohlo odradiť.
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Hudobník a spisovateľ Braňo Jobus tvrdí, že láska k práci sa dá skĺbiť s láskou k lenivosti.

Láskavé rozprávky zo života Braňa J.

Abusus s čistou hlavou

Na hudobníkovi Braňovi Jobusovi je mi sympatické hlavne to, že sa vlastne celý život hrá.
S hudbou, písaním a organizovaním rôznych podujatí. Plní si svoje detské sny, je s ním
sranda.
Minule si mi vravel, že vo februári zvyčajne
podnikáš každoročnú očistnú hladovku. Prečo
práve vo februári?
Február je pochmúrny mesiac, ideálny na diéty.
Zima už trvá príliš dlho ... a ja si z tohto smutného, najsamblbšieho mesiaca v roku takto
urobím pekný dôležitý mesiac.
Koncerty hrávaš hladný?
Áno, keď sú koncerty, hrávam ich hladný. Ale
najlepšie sa chudne poležiačky pri pozeraní
nejakého dobrého filmu.Trvá to trošku dlhšie,
ale stojí to za to.
Ide, podľa teba, láska cez žalúdok? Nie je to
somarina?
Nooo, moja láska k jedlu je obrovská. Chudnem vlastne preto, aby som mohol jesť. Minulý rok sa mi podarilo schudnúť 22 kíl a
samozrejme ich hneď aj nabrať. Ale bolo to
nádherné. Ten pocit, keď sa zbavíš nosenia
dvoch plných kýblov vody behom pár mesiacov je úžasný.
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Kedy si bol po prvý krát vážne zamilovaný a
do koho?
Do spolužiačky v škôlke. Pod stromčekom sme
sa dokonca aj boškali.

Stačí ležať a vymyslíme
toho toľko, že ostatní budú
mať roboty vyše hlavy.
Ako ti napadlo napísať rozprávkovú knihu
o rôznych druhoch lásky – Láskavé rozprávky?
Najťažšie na tom krásnom, keď človek vymýšľa,
o čom by mala kniha byť, je vymyslieť, o čom
by mala byť. No a pri tom vymýšľaní mi napadlo, že slovo láska sa nejako vytratilo
z bežného používania, pritom láska je skoro
tá najdôležitejšia vec, čo nás stretá na ceste
životom.
Skoro? Čo je minimálne rovnako dôležité?
Aj láska k práci je fantastická – alebo spievanie

s pánom bratom v našej skupine Vrbovskí vítazi.
Ale ľudská láska je asi tá najsilnejšia láska. Kvôli
nej sa všetko hýbe a poháňa dopredu, aj dozadu.
Robiť si radosť navzájom, deťom, ženám, svetu,
to je nádhera.
Ako sa dá skĺbiť láska k práci s láskou k lenivosti?
No úplne fantasticky. Duševné aktivity v našich
hlavách sú nezmerateľné. Stačí ležať, fyzicky nič
nerobiť a vymyslíme toho toľko, že ostatní budú
mať roboty vyše hlavy.
Väčšina textov piesní býva zvyčajne o láske.
Prečo sa skupiny Karpatské chrbáty, Vrbovskí
víťazi a Abusus tejto téme vyhýbajú?
Vyrastali sme za komunizmu a púšťali toho na
nás z tých médií dosť. Keďže vtedy sa v podstate
o ničom inom legálne spievať nedalo, tak nám
to už aj liezlo na nervy. Samozrejme, vačšinou
to boli texty o láske dvoch ľudí. Prečo by sme
mali pridávať slamku do kopy sena. Nikdy sme
nesplývali s davom.

text: dado nagy | foto: archív b. j.

Tento rok vraj plánujete nakrútiť film? O čom
by to malo byť?
Píšeme scenár a bude to trvať asi dlhšie ako
tento rok. Bude to film o výstupe na vrchol 300
metrovej hory v kombinácií s výrobnou poradou. Dávame si, čo sa filmu týka, veľké šance
a vkladáme do toho celý náš život.Veľmi sa na
to teším!
Bude celovečerný?
Áno, to určite.
Čiže, je to film podľa tvojej knihy Až na vrchol, v ktorej opisuješ pomerne náročnú a
dobrodružnú horolozeckú expedíciu na 300
metrov vysoký kopec, ktorý sa vám nakoniec
nepodarilo zdolať. Prečo ste vlastne nevystúpili až na vrchol?
Vždy keď vymýšľam nejaké nové cd alebo knihu,
je to nádherné tešenie sa, ako to raz zhmotním
a chytím do ruky. Ale keď je to už hotové, vtedy
to pre mňa končí. Kapitola je uzavretá a ide sa
ďalej. V tejto knihe nechcem prísť o to šťastie,
ktoré prežívam pri výstupe na vrchol a preto to
nechám otvorené. Bojím sa tú výpravu skončiť
dobytím vrcholu a tak radšej povýšime prehru
na úroveň výhry a tešíme sa aj z neúspechu.
Vtedy ten život môže byť ozaj ešte krajší ako je.
Plánuješ po Zázračných rozprávkach nejakú
ďalšiu knižku?

Jasné, že ano.V hlave mi hučia dve. Jedna bude
úplne o inom, o muflónovi Ancijášovi, kamiónistovi, bližšie nepoviem, lebo to už píšem. A ďalšia
bude nadväzovať na Láskavé a Zázračné rozprávky a bude sa volať Rozprávky zo života.
Tvojím obľúbeným mestom je Vrbové. Dokážeš
si predstaviť, že by si žil aj niekde inde? Napr.
v New Yorku alebo v Púchove?
Môj brat si to vôbec nevie predstaviť. Ja sčasti
áno. Mám svoje obľúbené tepláky, v ktorých
kam idem, tam sa cítim ako doma. To bola
paráda, keď som v nich šiel prvýkrát do práce.
Je to už dávno... dnes v nich kľudne letím aj
do Írska alebo idem na výlet do Prahy. Moje
teritórium sa rozšírilo priamo úmerne s mojou
čistou hlavou bez alkoholu. V marci je to päť
rokov, čo veci prežívam naplno v reále.

rozhovor

Braňo Jobus
Žije vo Vrbovom a pracuje v atómovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Najznámejší
je ako člen rôznych hudobných zoskupení –
rockových Karpatských chrbátov, priemyselno-folklórnej skupiny Vrbovskí víťazi, kde hrá
spolu s pánom bratom Andrejom Budislavom.
Repertoár je zameraný výlučne na prácu a
bezpečnosť pri práci. Hrajú na rôznych podivuhodných nástrojoch – napr. vítrub (s mäkkým
i) a kravička mozgocucka. Okrem toho má aj
vlastnú skupinu Abusus. V rámci multiorganizácie Kriak organizuje rôzne kultúrne podujatia,
vedecké symposia, poľovačky na miestne exotické zvieratká a festival Vrbovské vetry. Je
autorom dvoch rozprávkových kníh Láskavé
rozprávky a Zázračné rozprávky a jednej knihy
pre dospelých Až na vrchol.

Na záver obľúbená personalistická otázka – čo
si myslíš, že budeš robiť o desať rokov?
Keď budem pokračovať v tomto abstinenčnom
tempe, v priemere mi pribudne jedna kniha a
dve cd ročne. Tak dúfam, že potom už nič. Budem sa hrabať vo veľkej škatuli plnej cédéčiek
a kníh. Veď ten život je taký krásny....
A ešte jedna dôležitá vec – aký je tvoj
najobľúbenejší šport?
Šach.

INZERCIA

Nadácia SPP v grantovom programe OPORA
podporuje projekty, ktoré prispievajú k skvalitneniu
starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
Prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov k znevýhodneným skupinám chceme pomôcť mimovládnym a štátnym
organizáciám poskytujúcim sociálne služby zlepšiť pomoc, ktorú poskytujú
svojim klientom.
Veríme, že je možné plánovať sociálne služby tak, aby vychádzali z individuálnych potrieb klientov, viedli ich k samostatnosti a umožňovali im čo
najplnohodnotnejšiu účasť na spoločenskom živote. Za jeden z efektívnych
nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín
považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja.
V programe OPORA sa už dlhodobo snažíme podporovať projekty, ktoré
vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich
spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a
aktivizácii ich potenciálu.
Do programu sa môžu zapojiť poskytovatelia sociálnych služieb, organizácie
aj inštitúcie venujúce sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli
plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich
klientov.
Zámerom Nadácie SPP je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov
rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť
tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.
Konkrétne projekty budeme prijímať do 3. marca 2010.
Príprava na samostatné bývanie v občianskom združení Dlaň

Viac informácií nájdete priamo na stránke www.nadaciaspp.sk

Spájať tému sexuality so životom ľudí s mentálnym postihnutím u nás ešte stále nie je celkom bežné.

Sexuálna výchova ľudí s mentálnym postihnutím

Dovoľte im dotyky

Na výcvikoch sexuálnej výchovy sa ľudia s mentálnym postihnutím učia o rozdieloch
medzi ženami a mužmi aj o tom, čo sú vzťahy a sex.
Na hodine sexuálnej výchovy prebieha divadlo.
Študenti – ľudia s mentálnym postihnutím rozohrávajú scénku o sexuálnom obťažovaní. Cez
zážitok sa učia, čo robiť v podobnej situácii. „Ak
by sa to dialo naozaj, spomenú si a budú vedieť,
ako sa brániť,“ hovorí riaditeľka Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a
dospelých v Bratislave Edita Kruzslíková.
Ako držiteľka certifikátu Sexuálnej výchovy pre
ľudí s mentálnym postihnutím môže robiť výcviky
pre tých, ktorí budú ďalej v sexuálnej výchove
vzdelávať svojich klientov v domovoch sociálnych
služieb alebo na špeciálnych školách. Hodiny
sexuálnej výchovy prebiehali aj v zariadení, ktoré
vedie.
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Spájať tému sexuality so životom ľudí s mentál- Zorientovať sa potrebujú aj rodičia. Popri sexuálnym postihnutím u nás ešte stále nie je celkom nej výchove ich detí sa preto súbežne vzdelávajú
bežné. Sexualita a intimita však nie je len sex, ale v rodičovskej skupine. Učia sa napríklad prekonať
aj pohľady, bozky, dotyky a prejavy nežností. A tie ostych, keď hovoria o intímnych veciach.
sú pre všetkých. Hovoriť o nich sa dá s každým,
len treba zvoliť formu, ktorá rešpektuje indi- „Najskôr sme rodičom vysvetlili, že to nie je
o orgiách a polohách, ale o bežných veciach,
viduálne potreby.
ktoré súvisia so životom,“ hovorí Kruzslíková.
Učia sa aj rodičia
„Začíname vzájomným poznávaním sa.“
Tak ako všetci ostatní, aj ľudia s mentálnym
postihnutím potrebujú ochrániť pred sexuál- Muž a žena
nym zneužitím. Zároveň by sa mali učiť správa- Postupne sa dostanú k spoločným a rozdielnym
niu, ktoré neobťažuje okolie. Často však nie je znakom medzi mužom a ženou alebo aj ženou
nikto, kto by im vysvetlil, o čom sú vzťahy, ako ich a dievčaťom, chlapcom a mužom. Rozprávajú sa
nadväzovať, udržiavať a čo znamená sex.
o pohlavných znakoch, ako vyzerajú pohlavné
orgány.

text: ivica wirghová, redaktorka plus 7 dní | foto: martin baláž

téma

Rôzny vzhľad vidia aj v časopisoch, ktoré môžu
byť dobrou učebnou pomôckou. Napríklad dve
skupiny sa rozdelia a vyrábajú koláž o tom, ako
vyzerá žena, ako muž. Nakoniec ich nakreslia
nahých.
„Pokračujeme tým, ako sa prejavuje muž a žena,
aké nosia oblečenie a ako sa k sebe správajú.
Zdôrazňujeme, že by sa mali správať slušne, úctivo a galantne,“ povedala Kruzslíková.
Z toho vyplynie otázka dotykov a vyjadrenie
vlastných pocitových potrieb. „Rozprávame sa
o tom, čo je príjemné, čo nie, kde sú intímne
zóny a čo je prípustné na verejnosti.“ Úlohou
lektora alebo rodičov je aj to, aby ich postupne
naučili, kto sa koho môže dotýkať, v akých situáciách a ako.

Od pohľadov po erotiku
Rovnako sa popisuje aj milovanie. Podstatné Sexualita a intimita nie je len sex, ale aj pohľady, bozky, dotyky a prejavy nežností.
je, aby vedeli, čo pre dvoch ľudí, ktorí sa ľúbia,
za nich. Takisto ako ostatní majú právo na svoj
znamená. Najlepšie sú inštruktážne filmy, ktoré Prekonať vlastné zábrany
názor, zlé dni aj na súkromie. Do zatvorenej izby
ukazujú vzťah od začiatku, od prvých pohľadov, Sexuálna výchova by nemala chýbať ani pri
slov a dotykov až po erotiku. Inde sa používajú ťažkom až hlbokom stupni mentálneho postih- by sa malo vstupovať len po zaklopaní, platí to
aj kreslené obrázky, ktoré priamo znázorňujú nutia. Tu však vzdelávanie nefunguje jednoducho. doma aj v zariadení.
pohlavný styk. Hovorí sa aj o vernosti, žiarlivosti,
pocitoch.
„V prvom rade musím zrušiť zábrany v sebe,“ hov- Mentálne postihnutí ľudia zvyčajne neriešia,
orí Kruzslíková. Dospelého muža berieme ako do- akú majú tvár, vlasy, oči. Modelku v časopise k
sebe neprirovnávajú. „Ak vás majú radi, tak ste
Sexuálna výchova vzdeláva aj v predchádzaní spelého. Jeho objímanie a hladkanie nám nemusí
pre nich krásny, nech máte akúkoľvek vizáž. Na
neželanému tehotenstvu. Hovorí sa o antikon- byť príjemné. Ak je však na mentálnej úrovni
krásu má každý svoj meter, ale oni pozerajú na
cepcii. Chlapci sa učia ako používať kondóm. Aj trojročného dieťaťa, je to podľa Kruzslíkovej to
tú vnútornú, čo z toho človeka vyžaruje, ako sa
tu treba zážitkovú formu, hlavne pravdivú. Musia isté ako objatie od dieťaťa. „Ak sa mu pri tom
vedieť, kedy kondóm navliecť, kam, ako a aj to, stoporí penis, je to pud, nie úmysel obťažovať, “ k nim správa, neriešia, že majú pár kíl navyše,“
kedy ho dať dole.
vysvetľuje.
povedala Kruzslíková. Aj oni chcú milovať a byť
milovaní. Svoju sexualitu vnímajú a je nutné, aby
„Raz učili navliekať klientov kondóm a ako učebnú
ju rešpektovali aj ostatní. Preto by sme im mali
pomôcku použili porisko od metly. Stalo sa poumožniť prežiť život podľa vlastných predstáv.
tom, že keď chlapec chcel mať sexuálny styk
A o ich predstavách s nimi hovoriť.
s partnerkou, tak hľadal metlu. Neuvedomoval
si, že kondóm treba navliecť na vlastný penis,“
Začalo sa to v Nemecku
hovorí Kruzslíková.
Pilotný projekt o sexuálnej výchove pre mentálne postihnutých začal v Nemecku v roku
Široký záber
1981. Profesor Walter sa spojil s evanjelicNa výcviku sa preberá aj návšteva u lekára či
kým kňazom a robili poradenstvo rodičom a
hygiena a ako vysvetliť dcére, čo je menštruácia. Je na rodičoch alebo na pracovníkoch zariadení, príbuzným. Paradoxné je, že všetko sa dialo
Témy sú rozplánované na celý rok. Nejde len aby chlapca naučili, ako si s tým môže poradiť. To
v rámci cirkvi a vychovávateľstva. O dva roky
o to, aby študenti informácie dostali, ale aby ich znamená naučiť ho onanovať až do vyvrcholenia. nasledovali semináre pre rodičov a tréningy
aj pochopili. Takýto široký záber je vhodný pre Často ide o ťažké prejavy, kedy cíti takúto potrebu
pre vychovávateľov a sociálnych pracovníkov
ľudí s ľahkým až stredným stupňom mentálneho neustále, ale nejde mu to.
a o desať rokov zákonom stanovili kritériá pre
postihnutia.
sexuálnu výchovu v SRN.
Na začiatku im je všeličo smiešne. Presne tak „Ukážete mu, ako sa to robí. Pokiaľ sa to nenaučí,
ako to býva na podobnej hodine v bežnej škole. nevybije si svoju sexuálnu energiu a zostane
Obete násilia
Po čase už berú všetko normálne. Nehanbia sa, voči sebe a okoliu agresívny, nervózny.“ Dôležité
V Londýne od roku 1990 organizácia Disability
rozumejú, že téma je dôležitá.
je pri tom naučiť sa, že ide o intímnu vec, ktorá Awareness in Action kompletizuje databázu
sa nerobí všade, ale len vo vymedzených priesto- správ o potláčaní práv ľudí s postihnutím. Do
Kruzslíková hovorí, že priebeh výcviku často roch, napríklad toaleta, vlastná izba, lehátko za
marca 2003 získali 1910 správ informujúcich
natáčali. „Na rodičovskej skupine sme nahrávku paravánom.
o takmer 2,5 milióna prípadov ľudí, ktorí sa
púšťali rodičom, aby videli čo ich deti preberajú a
stali obeťami násilia. Čísla z roku 1988 z Severnej Ameriky hovoria, že 83 percent žien a 32
ako reagujú na rôzne veci. Videli, že doma občas Hovorte s nimi
reagujú inak.“ Niektoré nežiadúce prejavy im tak Dospelí ľudia s mentálnym postihnutím potrebu- percent mužov s mentálnym postihnutím
tréning umožnil odbúrať.
jú vo svojom živote rôznu mieru podpory. Ne- bolo sexuálne zneužitých. Pritom 33 percent
znamená to však, že rodičia majú rozhodovať
bolo zneužitých vlastnými známymi, či členmi
rodiny. Veľmi malé percento týchto činov je
vyšetrených.

Aj ľudia s mentálnym
postihnutím chcú milovať
a byť milovaní. Svoju
sexualitu vnímajú, treba ju
rešpektovať.

téma

text: ivica wirghová, redaktorka plus 7 dní | foto: archív s.h.

Sexualita ľudí s mentálnym postihnutím

Sex je pridaná hodnota
S psychologičkou PhDr. Soňou Holúbkovou z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v
Žiline o sexualite ľudí s postihnutím a o pomaly meniacich sa postojoch spoločnosti.
samého so svojím postihnutím. A sebaprijatie
je neskôr dôležité aj pre vytváranie vzťahov a
sexuálny život. Pokiaľ žijú ľudia s mentálnym
postihnutím v domovoch sociálnych služieb,
je zatiaľ málo osvietených pracovníkov, ktorí
ich v tejto oblasti dokážu pochopiť a vytvoriť
im primerané podmienky hlavne vtedy, keď sú
zariadenia špecializované na mužské a ženské
domovy.

Pri akom stupni mentálneho
postihnutia sa dá s človekom
pracovať?

Psychlogička Soňa Holúbková hovorí, že sexualita je dôležitou súčasťou života bez ohľadu na postihnutie.

Aká je vlastne sexualita mentálne
postihnutých?
Pracujem ako psychologička a sociálna
poradkyňa s ľuďmi s mentálnym postihnutím.
Ponúkam svoje osobné skúsenosti a uznávam
právo všetkých na vlastný názor. Len by som
chcela všetkých požiadať, aby sa neskrývali za
pojem postihnutie. Žiadna všeobecná charakteristika nedokáže zachytiť rôznorodosť jednotlivých ľudí, ktorí žijú spolu s nami a v niektorých
oblastiach sú výnimoční. Sexualita je dôležitou
súčasťou života u všetkých ľudí bez ohľadu na
postihnutie. U ľudí s mentálnym postihnutím
sa stretávame s celou škálou prežívania sexuality – od spiacich psov, ktoré netreba budiť, po
hyperaktívnych, ktorých treba vycvičiť, aby sa
nestali obeťou vlastných pudov.

Prečo sa sexualita mentálne
postihnutých tak málo berie do
úvahy?
Myslím, že jedným z dôvodov je v minulosti
vytvorený a dodnes často pretrvávajúci
spoločenský postoj k ľuďom s mentálnym
postihnutím, ktorý ich nerešpektuje ako plnohodnotných občanov v komunite. Vymedzuje im určité oblasti na realizáciu – špeciálne
školy, pozíciu závislého človeka na pomoci
inej osoby (najčastejšie rodičov), pomocné
práce. Právo na kvalitný život, partnerstvo či
sexuálny život sa tam akosi nedostali. Prístup
a postoj, ktorý plne rešpektuje ľudí s mentál-
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nym postihnutím sa začína formovať až na
konci 20. a na začiatku 21. storočia. A postojom
chvíľu trvá, kým sa sformujú, overia a ešte aj
dostanú do života.

Zmena postojov chce svoj čas.
Kde sa dá začať?
Najdôležitejšiu úlohu zohrávajú rodičia, ktorí
chcú pre svoje deti to najlepšie, ale tiež sú
častokrát ovplyvnení spoločenskými tradíciami a vlastnými obavami. Pre ľudí s mentálnym postihnutím je veľmi dôležité, ako ich
postihnutie prijímajú rodičia, lebo ak ich oni
s láskou berú, je jednoduchšie prijať aj seba

Láska očami ľudí s postihnutím
V žilinskom klube Dlhá cesta pod vedením
Soni Holúbkovej diskutujú zmiešané skupiny
mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia. Toto sú ich postrehy na tému o význame
vzťahov, lásky a sexu:
Všetci ľudia majú právo na lásku aj na sex, len
si musia nájsť správneho partnera.
Nadväzovanie vzťahov je pre niekoho ľahšie
a pre niekoho ťažké, ale nezávisí to od postihnutia, ale od človeka. Tí, čo sú hanbliví a ustráchaní, to majú ťažšie.
Ak si chcete nájsť partnera, musíte byť trpezliví,
správať sa slušne a súhlasiť s ním, aj keď vždy
nemá pravdu.

S každým človekom sa dá komunikovať
bez ohľadu na to, či vie rozprávať alebo nie.
Len je dôležité vybrať správnu formu, aby
si ľudia navzájom porozumeli. A potom sa
dá komunikovať o všetkom. Vo svete som
stretla mnoho ľudí s postihnutím, ktorí žijú v
manželstve alebo v partnerstve s niekým, koho
majú radi a spoločne zvládajú život. A stretla
som aj mnohých, pre ktorých sa sexuálny život
neotvoril a sú spokojní v iných oblastiach. Aj
u nás som stretla mladých ľudí s postihnutím,
ktorých nikto na sexuálny život nepripravoval,
stali sa rodičmi a teraz sa snažia s podporou
blízkych, čo najlepšie vychovávať svoje deti.
Život vždy nečaká, či sme pripravení alebo
vyškolení. Preto je dobré vziať na vedomie,
ako rozmýšľajú mladí ľudia v našom klube
Dlhá cesta: Všetci ľudia majú právo na lásku
a sex je pridaná hodnota, ak nájdu správneho
partnera. Nech sa im darí!
Niekedy rodičia bránia mladým ľuďom vo vytváraní vzťahov a to viac mladým s postihnutím
ako bez neho.
Mali by ste sa dobre poznať, vedieť aj o svojich zvláštnostiach a prijať ich. Ak treba, mali
by ste vedieť sa o seba aj o partnera v tých
zvláštnostiach postarať.
Mali by ste si nechať aj priestor na seba, aby
ste sa nemuseli len prispôsobovať, lebo to
sa dá len určitý čas a človek musí byť aj sám
sebou.
Mali by ste mať niektoré záľuby podobné, aby
to neťahal len jeden.
Sex je dobrý aj preto, aby sme mali deti a
všetci ich túžia mať – len niektorí sa boja, že
by nezvládli sa o ne postarať – lebo im to iní
povedali

text: elena akácsová | foto: branislav štepánek

proti srsti

Skutočný život nie je román ani film. Chvalabohu.

Láska a klišé

Klišé sa stali klišé preto, že sú to účinné kladivá a skrutkovače
v kufríku s nástrojmi na komunikáciu.
Terry Pratchett
Klišé
(z franc. cliché = tlačiarenský štočok)

Často používaná, ošúchaná metafora, banálna
fráza: novinárske, rečnícke klišé.
(Slovník slovenského jazyka)
Ustálený slovný obrat, ktorý stereotypným
a mechanickým používaním stratil svoju
údernosť a do istej miery aj pôvodný význam.
(Frazeologická terminológia, JULS)
Okrem novinárskych a rečníckych klišé existujú
aj odborné, výtvarné alebo filmové klišé.
(Wikipedia)
Situácie, na ktoré pasujú tie najotrepanejšie klišé, sú vlastne najvýnimočnejšie životné okamihy.

Láska a klišé
Spálňa. Dvaja muži rozmiestňujú po miestnosti koše plné ruží, na posteľ i na zem sypú
ružové lupene. Prvý ide požiadať o ruku svoju
priateľku, druhý, jeho priateľ, mu pomáha
pripraviť romantické prostredie. Prvý pochybuje, či to celé nie je príliš veľké klišé. Druhý
odpovedá: „Preto sa z toho stalo klišé, lebo to
roky-rokúce tak dobre funguje.“

Pravda a klišé
Táto scéna z amerického seriálu mi pripomenula moju dávnejšiu komunikáciu s kolegom, ktorý sa stal hrdým otcom po dlhých
rokoch skúšania, liečenia, nepríjemných procedúr, modlenia, dúfania, sklamania a strachu.
Posťažoval sa mi, že je nevyspatý, lebo dcéra sa
budí nadránom a v rámci svojich obmedzených
možností na seba upozorňuje výskaním aj
plačom. Poľutovala som ho, že to má ťažké,
ale on ma rýchlo ubezpečoval, že sa nesťažuje,
len konštatuje. Veď predsa dieťa chcel a aj to
k tomu patrí, a že je to úžasné, ako ho dcéra
vždy obdaruje úsmevom a to je pre neho tá
najväčšia odmena. A rýchlo ospravedlňujúco
dodal: „Viem, že je to klišé, ale je to pravda.“
No a? Klišé a pravda sa predsa nijako
nevylučujú! Dokonca by sa dalo povedať, že
je to niečo, čoho pravdivosť stále a stále dokola potvrdzuje množstvo ľudí, lebo ide o veci,
ktoré sa prihodia takmer každému. Práve tá
masovosť a neustále opakovanie vytvárajú
klišé. Ak sa na to ale pozeráme z pohľadu jedi-

ného konkrétneho človeka a jeho každodennej
všednosti, sú situácie, na ktoré pasujú tie
najotrepanejšie klišé, vlastne najvýnimočnejšie
životné okamihy. Koľkokrát za život romanticky
vyznávame lásku, žiadame o ruku, pociťujeme
úsmev svojho dieťaťa ako najväčší dar?

Láska v skutočnom živote
žiadnu veľ kú pestrosť
nepotrebuje. Slová „ľúbim
ťa“ môžeme netvorivo
opakovať donekonečna.
Nuda a klišé
Kde sa teda vzal ten pejoratívny nádych, keď
hovoríme o klišé? Čo je zlé na ošúchaných
frázach a situáciách, keď vyjadrujú tak
jedinečné veci v živote každého človeka?
Nič na nich nie je zlé. Pokiaľ ich prežívame.
Problém nastane, ak chceme takúto vec
popísať a sprostredkovať niekomu tretiemu,
nezúčastnenému. Alebo o tom chceme napísať
román, natočiť film. Z dramatického hľadiska
sú totiž šťastie a láska nezaujímavé a nudné.
Obyčajný človek si málokedy uvedomuje to
šťastie, že žije obyčajný život a nie je dramatickým hrdinom. Ten za rovnaký čas ako sa
smrteľník pokojne prenudí víkendom, musí
schytať množstvo kopancov a rán osudu,

zachrániť svet a ešte prísť na zopár múdrostí,
ktoré vyjadrí nejakým novým nečakaným a
neošúchaným spôsobom. Obyčajný človek si
dostatočne neváži, že prežíva obyčajné dni,
keď sa nič katastrofické a románu hodné
nedeje, iba sa na neho dcérka pekne usmeje
a s manželkou celý život vďačne spomína na
romantickú plavbu v benátskej gondole pri
západe slnka. V knihe či na plátne by toto bolo
príšerné klišé a nudaaaaaa.

Pestrosť a klišé
Ľudia sa často trápia, podobne ako môj kolega,
so synonymami na slovné spojenia „ľúbim ťa“
či „úsmev je najväčší dar“, pretože ich používajú
často a chceli by, aby to bolo pestrejšie. Neuvedomujú si, že netradičné slová a netradičné
situácie, ktoré nie sú klišéovité a jednoznačné,
plodia nedorozumenia. Nepožiadal ma o ruku
s prsteňom, ale namiesto neho vytiahol diamantmi vykladaný telefón? Asi chce nejaké
netradičné spolužitie, nie manželstvo. Ešte
nikdy mi nepovedal, že ma miluje, hovorí mi
iba všelijaké čudné slovné spojenia, tak chce
ma alebo nie?
Láska v skutočnom živote žiadnu veľkú pestrosť
nepotrebuje. Slová „ľúbim ťa“ môžeme netvorivo opakovať donekonečna a aj vaše dieťa vám
môže každým úsmevom dať ten najväčší dar.
So synonymami a nezvyklými obratmi nech sa
trápia novinári, spisovatelia a scenáristi.
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fenomén

text: elena akácsová | foto: archív

Klišé sú fajn, pokiaľ ich prežívame

Najväčšie klišé
v romantických
filmoch

Hrdina si uvedomí, že bez nej nemôže žiť, až keď ona
sedí v lietadle, vo vlaku a zúfalo sa rozbehne za ňou
cez všetky kontroly a turnikety.
V poslednej chvíli si to uvedomí aj ona a vystúpi.

RR
Čím viac sa na začiatku filmu hrdinovia
neznášajú, tým väčšia to bude nakoniec láska.
Pokiaľ má hrdinka okuliare, zlý účes a príšerné
šaty, nikto nedokáže rozpoznať jej krásu. Musí
absolvovať skrášľovacie a nakupovacie procedúry (v rýchlom zostrihu) a zrazu sú z nej
všetci paf.
Keď už to vyzerá na happyend, vždy sa udeje
nejaké hlúpe nedorozumenie, ktoré by inak
stačilo vysvetliť pár slovami. Vo filme si na to
budeme musieť poriadne počkať.
Najlepšia kamarátka hlavnej hrdinky je
osamelá a ironická.
Najlepší kamarát hlavnej hrdinky je homosexuál.

Hrdina musí vyjadriť svoju lásku pred davom
ľudí: na stanici, na štadióne, pred kamerami,
kdekoľvek, kde je hromada ľudí, ktorá plače
dojatím a tlieska.
Ráno nikto nikdy nemá dračí dych.
Hysterický smiech nešťastnej hrdinky vždy
prerastie do plaču. Hysterického.
V scénach romantického naplnenia, ktorým
predchádzal konflikt, prší.
Happyend sa udeje pri západe slnka.
Najlepšie pri nejakej vode.
Všetci mužskí hrdinovia majú vlasy a veľmi
pekné zuby.
Ľubovoľný byt v Paríži má výhľad na Eiffelovku.

Ak sa ide do spodnej bielizne, nikdy to nie sú
sprané bavlnené gaťky.
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fenomén
Všetky ženy pri sexe vzdychajú,
žiadna sa nepotí.
Domáci miláčikovia sú spôsobní a majú milý
pohľad, negrcajú, nesmrdia a nechodia sa
pozerať na romantických hrdinov vo chvíľach
vrcholiacej vášne.
Takmer žiadny chlap nemá chlpy na chrbte
alebo na bruchu.
V noci je vždy Mesiac. S výnimkou najlacnejších
filmov, keď vidieť v noci Slnko.
Ak je vo filme tehotná žena, do konca filmu
porodí.

A
A

A
A

H
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Odkukané z kultových slaďákov
Sociálne rozdiely sú sexy
Milionári si zásadne hľadajú nevesty medzi
pracujúcimi dievčatami v uliciach vykričaných
štvrtí. Dievča zo zazobanej rodiny si narazí
tancujúceho maliara-natierača.
V každom dreve je tancujúca kráľovná
V tanečných romantických filmoch hlavní hrdinovia, z toho jeden tanečné drevo, po krátkom
nácviku predvedú dokonalé tanečné predstavenie, ktoré by rozplakalo aj Freda Astairea.
Dokonale krásna 24/7
Hlavné hrdinky majú dokonalý make-up a účes
vo všetkých nasledovných situáciách: počas
spánku, pri sprchovaní, pri naháňačke so psom,
či pri nedeľnom vypĺňaní daňového priznania.
Milenecká trhlina v časopriestore
Hlavným hrdinom nie je dovolené stretnúť
sa. Vďaka trhline v časopriestore, ktorá ich
uvádza do stavu konštantného obchádzania sa,
jeden druhého kruto míňajú o stotinu sekundy.
Jediná výnimka, kedy sa ocitnú v jednej miestnosti vyústi do situácie, kedy hlavná hrdinka
zahliadne svojho chlapa nevinne pomáhať
krásnej žene zo šiat.
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Proti prúdu

text: sandra tordová | foto: archiv NB

NOVINKY ZO ZAKULISIA NOTA BENE

DOWN Konatelia –

UP 2. ročník

biele kone

Homeless plesu

Po minuloročnom úspechu
prichádza ďalší ročník Homeless plesu – udalosť sezóny pre ľudí bez
domova, ale aj pre tých, čo domov majú a
sympatizujú s projektom Nota bene. V čase
uzávierky boli prípravy na ples v plnom prúde.
30. januára od 16.00 sa chystalo vystúpenie
Zdenky Prednej ako špeciálneho hosťa, cimbalovej kapely Romano stilo, Ledo bandu, pripravovala sa tombola a trojchodová večera
pre 250 hostí. Kam sa hrabe ples v opere.

Medzi našimi
predajcami sa objavilo aj niekoľko
konateľov firiem. Nejde o úspešných
biznismanov, ktorých krach na burze
pritlačil k múru. Vo väčšine prípadov
ide o tzv biele kone – nastrčené osoby, ktoré šikovní podvodníci nanominujú do konateľských funkcií, aby
si chránili zadok. Rekordman z radov
predajcov NB figuroval v 11-ich firmách.
Mnohí už doplatili na svoju naivitu, či
dôverčivosť.

Krátke správy z Bratislavy
Garsónka pre Silviu

Fanynka

Vianočný večierok sa vydaril

Tlieskame bývalej predajkyni Silvii (písali sme
o nej a jej psíkovi Maxovi v decembrovom
Nota bene), stále pracuje v jednom bratislavskom penzióne. Tak sa jej darí, že si prenajala
garsónku.

Nášmu predajcovi Petrovi Jajcajovi chcela
spokojná čitateľka Nota bene pomôcť vyhrať
súťaž Nota bene offline fejsbúk. Poslala mu
700 SMS-siek. Ďakujeme všetkým, čo podporili
svojho predajcu a poslali mu fotku a svoj odkaz. O výsledkoch súťaže budeme informovať
v ďalšom čísle.

Na Vianočný večierok Nota bene, ktorý sa
uskutočnil 22. 12. v kulturáku vo Vajnoroch
prišlo vyše 100 predajcov, jedla sa kapustnica,
ryba so šalátom, tancovalo sa až kravaty lietali.
Všetci dostali darčeky – ruksaky, ponožky a
čiapky, ktoré venovalo zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku. Radosť na druhý deň
pokazila žalúdočná nevoľnosť niekoľkých predajcov. Situáciu prešetrujeme a majonézové
šaláty z akcií NB navždy rušíme. Mnohí predajcovia prišli s deťmi, pre ktoré bol pripravený
program a okrem klasických darčekov päť
z detí získalo knihu, ktorú si objednali v rámci
projektu Darujme detskú knižku. Ďakujeme
všetkým dobrovoľníkom za pomoc.

V Bratislave zomreli štyria predajcovia Nota bene
V decembri nás opustil 48-ročný predajca Tibor
Karvay, známy z okolia Modrého kostolíka. Vo
veku 63 rokov umrel Andrej Mriglod pôvodom z Veľkého Šariša. Január bol osudným aj
40-ročnému Pavlovi Zacharovi a Miroslavovi
Prokopovi, ktorý zmrzol vo vo veku 56 rokov.

Futbalisti idú do Ria
Futbalový team predajcov Nota bene sa
prihlásil na tohtoročné Majstrovstvá sveta
bezdomovcov vo futbale. Ak všetko vyjde, tak
v septembri 2010 sa pôjde do Ria de Janeiro. Na
posledných tréningoch sa zúčastnili aj klienti
najväčšej slovenskej nocľahárne Depaul.

Darujte nám 2 %
Vaše 2 % pre OZ Proti prúdu pomáhajú ľuďom
bez domova dvakrát. V rámci projektu Nota
bene ľudia bez domova v 17 mestách Slovenska získavajú pracovné návyky. V rámci terénnej sociálnej práce v projekte Streetwork
získavajú priamu pomoc (ošetrenie, šatstvo,
jedlo) a poradenstvo bezdomovci v apatii a v
akútnej kríze, ktorí pomoc sami nevyhľadali.
Viac info na www.notabene.sk

Ako venovať 2 % z dane
(prevzaté z www.dvepercenta.sk)
Dôležité termíny:
Ak ste zamestnanec, možnosť venovať 2 %
máte do 30. apríla 2010.
Ak si podávate daňové priznanie sami, túto
možnosť máte len do 31. marca 2010.
Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie
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ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. 2. 2010 a o vystavenie Potvrdenia
o zaplatení dane.
2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane.
Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu
zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a dátum
zaplatenia dane. Vyhlásenie s vyplnenými
údajmi o našej organizácii ako prijímateľovi
2 % nájdete v tlačenej podobe v marcovom
čísle Nota bene alebo na www.notabene.sk.
3. Najneskôr do 30. apríla 2010 pošlite
/ doručte oba formuláre daňovému úradu
v mieste vášho bydliska.

Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické
osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII.
Oddielu s názvom Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa
§ 50 zákona.
Do príslušných kolóniek uveďte: sumu 2 %
z vašej dane a údaje o našej organizácii.
2. Vyplnené daňové priznanie za rok 2009
doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte
daň do 31. marca 2010.

Ak si podávate daňové priznanie sami (ste
napr. živnostník, zamestnanec s príjmami
mimo pracovný pomer, právnická osoba atď.):
1. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické
osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII.
oddielu s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa §
50 zákona.

Názov: Proti prúdu
Právna forma: občianske združenie
IČO: 360 68 781
Sídlo: Karpatská 10, Bratislava 811 05

Údaje, ktoré potrebujete o našom združení na
venovanie 2 % z dane:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli
podporiť nás touto formou.

text: ľubica chlpíková, vlado | foto: archív nb | obrázok: shooty

pouličné blues

príspevky od predajcov Nota bene

Z psieho salónu
Naša bývalá predajkyňa Ľubica vedie svoj psí
salón a pri svojej práci naďabila na inšpiratívnu
lásku.
Na začiatok sa chcem ospravedlniť všetkým
zákazníkom, ktorí mali záujem o moje služby
v salóne a z dôvodu dlhodobej choroby môjho
syna Marcelka som im nemohla vyhovieť. Teraz
som už ale opäť pripravená splniť vaše želania
a aj objednávky z môjho obchodu. Chcem sa
s vami podeliť o môj zážitok pri práci, ktorý sa
mi hlboko vryl do srdca. Na objednávku som
išla strihať psíka domov k zákazníčke. Ukázalo
sa, že majú kocúrika aj psíka adoptovaných
z útulku. Kocúrik bol slepý a psík ustráchaný.
Avšak majiteľkin hlas plný lásky a nehy ich neskonale upokojoval a dával im pocit bezpečia. Rovnako milo viedla rozhovor so svojím manželom. On
na oplátku myslel na ňu pri nákupe a doniesol
jej časopis, ktorý rada číta. Obaja manželia sú už

na dôchodku a majú zopár rokov manželstva za
sebou. Láska, neha, úcta a pokora – to všetko
som našla v jednom z mnohých bratislavských
bytov. Určite sa budem snažiť toto všetko vniesť
do môjho života, aj keď viem, že ma to bude stáť
veľa práce a síl.
A ako chutili psie koláčiky? Veľmi, a nielen psíkom,
ale aj predajcom, pracovníkom občianskeho
združenia a v neposlednom rade aj funkcionárom
jedného hokejového klubu. Omylom si na nich
pochutnali, nevediac, že sú určené psíkom, a
ešte ich aj pochválili. Takže o nezávadnosti niet
pochýb. Rozhodla som sa zaradiť ich do stálej
ponuky, takže si ich pokojne môžete objednávať
ďalej. Na záver chcem iba upresniť, že v mojom
salóne nevisia diplomy zo súťaží v strihaní. Som
samouk a učila som sa počas dlhých rokov popri
chove na mojich psíkoch, ale robím to s citom,
lebo ma to baví.
Ľubica Chlpíková

Strihanie psíkov a poradenstvo:
0907 473 718
Internetový obchod chovateľské
potreby
www.webareal.sk/dream

Ako prežiť noc na ulici
Tipy od predajcu Vlada
28. február sa v Amerike oslavuje ako Deň
prespávania na verejnosti. Nám teraz nepôjde
len o nevinné schrupnutie si v električke alebo
„poklimbávanie“ nad rozrobeným emailom v práci.
Predajca Vlado ponúka tipy ako prežiť noc, keď
nás osud vystrčí na mráz bez varovania a bez
peňazí vo vrecku.
šatovky, vši a okradli ich tam.
Vyberaj si dlhé trasy a nauč sa rozoznávať revízoBEZPEČNOSTNÉ TIPY
„Fukáre“
rov. Po istom čase ich spoznáš už keď vojdú do
1. Nájdi si parťáka a striedajte sa pri spaní.
Hľadaj miesta, kde ťa steny kryjú z troch strán. električky. Ak sa na zastávke spolu 2 bavia a po2. Najlepšie sa spí na lavičke vedľa policajnej Najväčšou výhrou sú teplovodné „fukáre“ vyfu- tom sa rozdelia a každý vojde dnu inými dverami,
stanice.
kujúce teplý vzduch na prízemí budov – napr . sú jasní.
Ak spíš vonku, nájdi si tmavé miesto, nie až tak Slovenskom rozhlase. Len skontroluj, či nie si
vzdialené od ľudí. Napríklad v parku v blízkosti v dosahu bezpečnostnej kamery.
VLAKOVÁ A AUTOBUSOVÁ STANICA
policajnej stanice. Živly sa držia odtiaľ ďalej –
Z bratislavskej hlavnej stanice ťa z čakárne vyKanály
menšia šanca, že ťa okradnú a prepadnú.
hodia do pol hodiny. Preľstíš to tým, že si kúpiš
je tam teplo, ale pre veľký záujem sa ti tam môže lístok na vlak, ktorý chodí raz za 4 hodiny. Buď
3. Tipy na zohriatie
niekto nasáčkovať, keď nie si „doma“. Raz som čistý a nenápadne zapadni v dave.
Obleč si na seba veľa vrstiev. Nohy a ľadviny mu- spal u kamaráta v kanáli, ktorý si to tam vyčistil Na stanci Mlynské nivy sa dá zašiť vzadu
sia byť v teple. Pod sebou treba mať čo najhrubšiu a oblepil kobercami. Ale bacha, nemrviť, aby si v čakárni. Keď spíš, väčšinou ťa zobudia a pýtajú
vrstvu kartónov. Kartóny najľahšie nájdeš v kon- neprilákal „myšky“.
sa, kedy ti ide spoj. Je dobré dopredu si nabifľovať
tajneroch pri malých obchodíkoch. Pripadne
odchody autobusov. Keď ste dvaja a jeden spí na
Vchody
použi vyhodené noviny.
striedačku, nechajú vás tak.
Dá sa odsledovať, ktoré vchodové dvere činžiakov
KDE A AKO SA SPÍ:
nedomykajú a dajú sa ľahko otvoriť. Treba ísť PODNIKY
U známych
potom buď úplne dole, do kočikárne, pivníc alebo Neprejde vám, keď sa pri jednom čaji pokúšate
To je krátkodobé riešenie. Radím ostávať tak na najvyššie poschodie. Tam je najväčší kľud a „kaprovať“ (spať) dve hodiny. Jediná šanca je
maximálne deň, dva. Všetci majú svoje problémy, najmenšia možnosť, že niekoho vydesíš k smrti. skamarátiť sa s čašníkmi alebo ešte lepšie
netreba ľudí obťažovať.
s majiteľom.
TU SA SPAŤ NEDÁ. TIPY NA ZOHRIATIE:
Nonstop hypermarkety
Nocľaháreň
Vladov špeciálny tip – ZÁHRADNÁ CHATKA
Výhody: teplé jedlo a teplá voda a bezpečnejšie Sú dobré len na zahriatie. Vezmeš si košík a Ďalšia varianta je záhradná chatka na kraji mesta.
ako vonku. Nevýhody: väčšinou sa dobre nevyspíš. vyberieš si dlhú trasu a tváriš sa, že nakupuješ. Často vám ju majiteľ necháva zadarmo, len za
Niektorí kecajú a behajú nonstop. Na jednej izbe Nekradni, rýchlo si ťa zapamätajú a dnu ťa stráženie. Výhody sú, že máš kľud, bývaš s kým
chceš, môžeš tam mať psa. Máš slobodu, kedy
sa môžete ocitnúť aj 80-ti, v menších tak 4-ia až nabudúce nepustia.
prídeš a odídeš. Nevýhoda – nájsť dobrú chatku
8-i na izbe. Mal som zatiaľ to šťastie, že som
môže trvať aj mesiac.
v nocľahárni nič nechytil, ale kamoši chytili nejaké VOZENIE SA V ELEKTRIČKE
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medzi nami

text: lucia laczkó | foto: alan hyža

dvojica, ktorá sa nevzdáva

Dvaja Petrovia
Veľký Peter sa vrátil do normálneho života, jeho malý syn
o to všemožne bojuje. „Bol som alkoholik a hanbím sa
za to. Malého Peťa postihla rakovina a ja urobím všetko
preto, aby sme zvládli ten šialený boj.“
Renátka zvedavo cupitá po dvore aj po dome,
stále niečo chytá, stláča, sleduje. A ak na
chvíľočku prestane byť stredom pozornosti,
už sa jej vehementne dožaduje. Hoci len podaním fľašky s čajom. Má devätnásť mesiacov a každú chvíľu sa jej už poriadne rozviaže
jazyk. Jednoducho, malá Rena je tak, ako
väčšina detičiek, veselý zázrak.

V deviatich mesiacoch
Jej dvojča Peťko však už toľko šťastia do
vienka nedostal. Na prvý pohľad je drobnejší,
útlejší, neobratnejší. Ľavá strana tela ho
neposlúcha, je ochrnutá. Od deviatich mesiacov to má v záznamoch čierne na bielom:
nádor na mozgu. Zhubný. 9x6x7 cm!
Napriek tomu sa chlapček snaží, v chodúliku
vydrží, dokonca sa vďaka nemu aj presunie
o kúsok ďalej. „Nie, neprepadáme beznádeji
a zúfalstvu, to už máme za sebou. Hneď po
oznámení diagnózy som sa v špitáli doslova
zosypala na zem. Doma som sa pristihla ako
pozerám na syna a hlavou mi blúdia čierne
predstavy. Ako sa mi bude strácať pred očami.
Bolo to strašne ťažké. Nesmútiť natoľko, aby
netrpeli zdravé deti. Nielen malá Renátka,
ale aj dvanásťročná Bibiana a sedemročná
Dominika,“ hovorí mama Slávka a hompáľa
na kolenách svojho Petríka.
„Na rovinu som sa po čase lekára opýtal, či má
malý šancu. Odpoveď nás povzbudila, vraj, ak
sa podarí operácia, Peťo sa môže poriadne
pochlapiť a dobehnúť zameškané. Ani ochrnutie ľavej strany nie je trvalé, kvalitnou a
sústavnou rehabilitáciou by sa mohol trochu
rozhýbať. Veríme, nádejame sa a to nám
pomáha nezblázniť sa,“ pridá sa razantne
do debaty otec Peter, ktorý sa tak tešil, že
k trom dcéram sa podaril aj syn. „Peťo je
bojovník, nijaká citlivka,“ s láskou v hlase
pohladká veľký Peter toho malého. Náročný
zákrok Peťka ešte len čaká, zatiaľ mu vybrali vzorku nádoru, aby ho poslali na rozbor.
Zatiaľ poctivo absolvuje náročnú chemoterapiu, ktorá by mala napomôcť k zmenšeniu
primárneho nálezu. „Neviem, prečo sa to
stalo, prečo musíme tak trpieť, nerozumiem
tomu. Vážne choré dieťa je to najhoršie, čo
môže rodiča postihnúť. Ak z každého rohu
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zíza smrť a vy ju len odháňate, je to úplná
katastrofa,“ zdôrazní Slávka. Tvrdí, že syn už
z pôrodnice nešiel domov zdravý, hoci lekári
nič ani len nenaznačili. Veľmi rýchlo však dostal epileptický záchvat, oproti čulej sestričke
zaostával rapídne. Do pol roka len ležal, ak
sedel, tak iba vypodložený vankúšmi. Nepriberal, v deviatich mesiacoch vážil žalostných
sedem kíl, a to pri pôrode mal tri kilá desať!

Obetavá a pijan
Slávka má tridsaťjeden a jej život by bol už aj
na filmový scenár. Z veľkej lásky si brala o rok
staršieho Petra a verila, že je to navždy. Prvorodená Bibka mala len pol roka, keď si Slávka začala intenzívnejšie uvedomovať, ako
jej mužovi učarováva viac alkohol než ona
s dcérkou. Snažila sa veriť jeho sľubom, ako
s tým sekne. Čakala dlho. Bez efektu. Keď
mala mladšia Dominika štrnásť mesiacov,
našla si podnájom a svojmu milému dala
jasne najavo: Zbohom! Takéhoto ťa nepotrebujeme.
Peter: „Bolo mi vtedy všetko jedno. Závislý
človek neuvažuje racionálne, jediné, čo ma
trápilo bolo, ako a kde zohnať chľast. Normu
som mal už šialenú – na deň liter pálenky a
tri litre vína. Z postele som nedokázal vstať,
kým som si „necucol“. Správal som sa ako
zviera, neuvedomoval som si pád na samé
dno. No a čo, že nemám vlastnú strechu nad
hlavou, ani posteľ či čisté prádlo... Hlavne,
že som za vyzbieraný starý chlieb zohnal
tekutú stravu. Najlepšie boli kontajnery pri
obchodných domoch, tam sa chleba našlo
habadej! Stačilo potom len zaklopať na
bránu, kde chovali svine a fľaštička už bola
vo vrecku.“ Z Petra sa stal stopercentný bezdomovec, vandrák, ochľasta, žobrák. Človek
bez súdnosti. Neprotirečil žene, keď podala
žiadosť o rozvod, všetko mu bolo jedno, aj
dcéry, rodičia. Žil vo vlastnom opitom svete.
Bez roboty, peňazí. „Až v triezvom stave
si človek uvedomí, že sa poctivo prepíjal
do hrobu. Vlastne, jednou nohou som už
v ňom aj bol.“

„Veríme, nádejame sa a to
nám pomáha nezblázniť sa.“

Peter bol nafúknutý, vážil 121 kíl a pečeň
zlyhávala. Z chodníka ho zobrali do nemocnice, dali trochu dohromady a pustili preč.
Na ulici sa mu neskôr prihovorila jedna
psychiatrička, ktorá mu s istotou šplechla
do tváre – „potrebuješ liečenie, ale ty naň
Iba raz
nepôjdeš. Si na to slabý charakter.“ Peter:
Na ulici ho skolil ťažký epileptický záchvat, „Neviem prečo, ale toto ma naštvalo. Čosi

medzi nami
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.

O rok

Otec Peter si zaslúži obdiv za šťastný návrat do civilizácie. Jeho syn Peťo za hrdinský boj s nádorom.

ma osvietilo, až som sa skutočne jedného
pekného dňa hlásil v Pezinku na liečenie.
Bol som tam len jednu trojmesačnú kúru a
pozrite na mňa: Piaty rok som čistý ako ľalia.
Ani punčový rez, žiadne rumové pralinky.
Nepijem a stal som sa človekom!“
Aj Petrov osud je hodný minimálne románu.
Tvrdí, že sa už dokáže sám na seba pozrieť
v zrkadle a je neskutočne šťastný, že ho tí
najbližší neodkopli. „V lete som sa z protialkoholického vrátil k rodičom a už na
Silvestra som slávil Nový rok so Slávkou
a s dcérkami. Jasné, že bez šampusu, ten

na oslavu nepotrebujem!“ chlapsky zavelí
a sám sebe sympaticky dodáva guráž. „Základom je práca, tú našťastie mám, nijakej roboty
sa nebojím a som rád, že napriek kríze som
zamestnaný. Plat nie je bohviečo, ale lepšie ako
nič. So Slávkou sme sa presťahovali do staršieho
domu po mojich starých rodičoch, ďalej od
miesta, kde sme so ženou kedysi bývali. Je tu
stále čo prerábať, ale musím pochváliť svoju
trpezlivú polovičku – nefrfle, že chýba to a to,
vie, že postupne sa všetko zveľadí. Omietky už
máme, aj kúpeľňu sme dali dokopy, vymenil
som záchod, urobil nový odpad pod umývadlo.“

Verila mu Slávka po návrate z liečebne, že
už bude dobrý? Spoľahlivý? „Poviem to jednoducho. Spýtala som sa dcér, či by chceli
byť s ockom. Súhlasili. Väčší problém som
mala so svojimi rodičmi, ktorí nechceli, aby
som sa zas popálila. Ako už niekoľkokrát
predtým. Petra som mala vždy rada, rozviedli sme sa, pretože som už nechcela, aby
deti videli, čo všetko ich vlastný otec dokáže
v opitom stave. Hanbila som sa zaňho, aký
je slaboch. Ale teraz? Brala som deň po dni,
nečakala som už nijaké sľuby. A vidíte, klape
to. Rozvedení sme stále, ale nanovo už boli
zásnuby. A máme krásne, hoci neplánované
dvojičky. Peter sa vzorovo stará o všetky deti,
je to niekto úplne iný. Akoby nikdy nepil. To
obdobie sme jednoducho vymazali a nemá
zmysel ho rozoberať a analyzovať. Choroba
malého Peťka nás zaskočila, no na druhej
strane i ohromne spojila. Striedame sa s ním
v nemocniciach, každý mesiac dostáva do
žily chemoterapiu. Peter sa o malého dokáže
plnohodnotne postarať. Nielen prebaliť,
nakŕmiť, ale aj sa s ním hrať a prihovárať sa
mu. Či som šťastná? Ťažko kladne odpovedať,
keď nad nami visí rakovina syna. Tento rok
bude preňho veľmi ťažký a rozhodujúci a
ja dúfam, že ak sa ma opýtate na šťastie
o rok, bez váhania vám odpoviem – áno. Teraz
verím, že sme na dobrej ceste. Peťko priberá,
reaguje na okolie, chemoterapia zaberá. Držte
nám palce, budeme bojovať!“
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Láska k vode

text a foto: marianna wolfová

Lagúna Bali je večer romanticky nasvietená.

Namiesto vzducholodí pláže a teplá voda

Trópy v hangári

Teplé južné more a tropický dažďový prales v Nemecku, šesťdesiat kilometrov od
Berlína? Nechce sa vám to veriť? Ale je to skutočne tak. V niekdajšom hangári
pre vzducholode vybudovala malajská spoločnosť najväčší aquapark v Európe.
Takmer dokonale simuluje podnebie juhovýchodnej Ázie.
Letenku do trópov si nemôže dovoliť každý. Ale
dvadsaťpäť eur vstupného nie je až tak veľa.
A chladné európske počasie raz-dva vystrieda
príjemných dvadsaťosem stupňov a teplá voda.
Keď nemôžu Európania do trópov, prinesieme
trópy do Európy, to bola filozofia zakladateľov
aquaparku, ktorý nemá nikdy zatvorené.

Prídete opálení
Tropická džungľa aj s hmyzom a pravým
slnkom, odkopírované starobylé paláce, aj obrovské more s plážami sa zmestili pod strechu
najväčšej samonosnej haly na svete.
Za 2. svetovej vojny tu bolo vojenské letisko.
V časoch studenej vojny, keď patrilo do sféry
vplyvu ZSSR, bolo údajne najväčším sovietskym letiskom v Európe. V roku 2000 prišli so
skvelým nápadom vyrábať tu vzducholode.
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Vtedy postavili aj obrovský hangár. Žiadna
vzducholoď tu však nakoniec nevznikla. Namiesto toho hangár odkúpila za 17,5 milióna
Eur malajská spoločnosť Tanjong a prerobila
ho na tropický raj.
Hangárové kulisy návštevníkov zjavne nerušia.
Odpočívajú na lehátkach, nad ktorými sa
vznáša zelená húština. Prechádzajú sa po
jemnom, bielom piesku. Nie je síce z Ázie, ale
zo štrkoviska v Dolnom Sasku, rozdiel však
určite nepocítite.
Pri vylihovaní na pláži odporúčajú natrieť
sa krémom na opaľovanie. Hangár totiž
prepúšťa približne osemdesiat percent
slnečných lúčov. Z Tropických ostrovov sa
môžete vrátiť opálení. Z rozľahlej pieskovej pláže sa dá presunúť do gigantického
bazéna Tropické more alebo do Bali lagúny.

Smer Tropické ostrovy
Na tieto tropické ostrovy sa dostanete aj autom. Z Bratislavy sú vzdialené vyše šesťsto
kilometrov a trvá to približne sedem hodín.
Šesťdesiat kilometrov južne od Berlína
Z diaľnice A13 Berlín – Drážďany zvoľte exit Staakow a nasledujte smerové šípky Tropical Islands.
O tri kilometre ste na parkovisku pred halou.
Cesta je síce dlhá, výhodou je, že pobyt
na ostrovoch si môžete užívať viac dní a
navštíviť aj ďalšie miesta, napríklad Berlín.
Cestovné kancelárie ponúkajú aj autobusové
a vlakové zájazdy, ktoré sú určite pohodlnejšie.
Na ostrovoch zvyčajne strávite celý deň,
od rána do neskorého večera. Spoločnosť
Wagon Service ponúka ako súčasť svojho vlakového zájazdu aj dve noci v tanečnom vozni
s hudbou a tropickými drinkami.

Na Tropické ostrovy zakazujú z hygienických dôvodov nosiť vlastné jedlo, nikto to však nekontroluje.

Voda, ktorá sa vraj kvalitou približuje pitnej,
má 32 stupňov. Od zimy cvakajúce zuby teda
pri skúšaní vodných atrakcií nehrozia. Sú tu
vodopády, vírivé bazény, detské ihriská, fontány a tobogány, na ktorých sa spustíte z výšky
25 metrov. Na turbošmýkačke dosiahnete
rýchlosť až sedemdesiat kilometrov za hodinu!

Chrámy z Ázie
Pri prieskume tunajších trópov sa zrazu
môžete ocitnúť v slávnom chráme Elefanta
v Indii či termálnych nádržiach Waiotapu
na Novom Zélande. V ich replikách nájdete
niekoľko druhov sáun, masáže, skrášľovacie
procedúry, vírivé bazény. Viac ako kilometer
dlhá cesta vedie dažďovým pralesom. Vysadili

v ňom približne päťdesiattisíc stromov tropickej džungle, medzi nimi aj banánovníky či
mäsožravé rastliny. Normálne tu funguje hmyz,
ktorý je prirodzenou súčasťou biotopu takéhoto pralesa „doma“ v Ázii. Samozrejme, iba ten
neškodný. V rieke plávajú korytnačky. Medzi
stromami môžete zazrieť jašteričky, nad hlavou
vám občas preletí pestrofarebný vták. V džungli
sídlia obchody, exotické a európske reštaurácie a
bary. Na výber je fitness, minigolf či let balónom.
Kto je unavený a chce si trošku oddýchnuť, môže
zájsť do niektorého z domov v Tropickej dedine.
Sú to autentické drevené stavby inšpirované
architektúrou na Bali, Borneu, v Thajsku a na
Samoe. Okrem reštaurácií sú v nich rozmiestnené
mäkké matrace na nerušený odpočinok hostí.

Džungľa v číslach
Najväčšia samonosná hala na svete má rozlohu 66 000 metrov štvorcových. Hangár je
dlhý 360 a široký 210 metrov. Vysoký je tak,
že dovnútra by sa bez problémov vošla Socha
slobody. Návštevníkom ponúka dvestometrovú
pieskovú pláž, bazén Tropické more s rozlohou
štyroch olympijských bazénov, teda približne
tritisíc metrov štvorcových a Bali lagúnu
s rozlohou 1200 metrov štvorcových. Je tu
sedemdesiat dvojlôžkových a štvorlôžkových
stanov a okolo bazénov je tisícpäťdesiat lehátok. Zmestí sa sem šesťtisíc päťsto dovolenkárov. Stará sa o nich päťsto zamestnancov.
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Láska k vode
Akrobati Južných morí
Netradičný aquapark ponúka dvakrát denne
nezvyčajnú šou – umelecké artistické vystúpenie. Cez deň predvádzajú rôzne kúsky
akrobati a tanečníci.Výborné je večerné
predstavenie. Umelecký súbor Ocelot
z Poľska vedie trojnásobný svetový akrobatický
šampión Bogdan Zajac, ktorý v predstavení
Mystere hosťoval v svetoznámom Cirque de
Soleil. Aj ostatní akrobati sú výborní.
Napriek namaľovaným obláčikom nad
Južným morom, džungli a kamenným ázijským stavbám je jasné, že všetko je to iba
umelo vytvorený svet. Keď sa stmieva, ilúzia
je dokonalejšia.
Zostať môžete ako dlho chcete, nikdy nezatvárajú. Každý deň o tretej nadránom sa vám
iba pripočíta k účtu desať Eur za prenocovanie.
A kde sa tu dá prespať? V niektorom
z exkluzívnych ázijských domov, ktoré sú
vlastne hotelovými izbami v luxusnom
maharadžovskom prevedení. Lacnejší variant
je stan v kempe. A úplne zadarmo je to na
lehátku na pláži alebo priamo na jemnom
bielom piesku.
Ak chcete prespať v tomto tropickom
svete, nezabudnite si karimatku a spacák.
Ubytovanie v stane odporúčajú rezervovať
približne mesiac dopredu. Záujem je vraj
obrovský. Dokopy sa sem vojde až šesťtisíc
päťsto dovolenkárov.

Každodenné predstavenie artistov vám vyrazí dych.

Aquaparky na Slovensku
Aquapark Senec
Nachádza sa v lokalite Slnečných jazier. Celoročne ponúka šesť bazénov
s rôznou veľkosťou a teplotou vody. V lete ich funguje 11. Dopĺňajú ich
rôzne vodné atrakcie. Šmykľavky, trysky, protiprúdy aj obrovský tobogán.
Súčasťou je saunový svet, bary a reštaurácia. Vo vonkajšej časti areálu
sú v lete otvorené ďalšie bazény s atrakciami a športové ihriská.
Otvorené je denne od 10.00 do 22.00
Dospelý platí za tri hodiny 11 Eur, dieťa sedem.
Aqua City Poprad
Areál je na predmestí Popradu, blízko popradského letiska a Vysokých
Tatier.
Pre dospelých fungujú bazény s masážami a tryskami, pre deti aj olympijský bazén či Mayská pyramída. Vonkajšie bazény majú geotermálnu
vodu, pre športovcov je olympijský krytý bazén. Zabávať sa dá na dvoch
adrenalínových toboganoch, deti majú aj tobogany z pyramídy. Sú tu
aj fitnesscentrá, kurzy spinningu. Vyskúšať sa dá moderná kúpeľná
procedúra kryoterapia.
Väčšina bazénov je prístupná od 10.00 do 21.00
Podľa zvoleného programu a času, ktorý chce v aquaparku stráviť, môže
dospelý zaplatiť 2 až 26 Eur. Pre dieťa je to od 1,50 po 23 Eur.
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Aquapark Tatralandia
Nájdete ho neďaleko Liptovského Mikuláša, pár desiatok metrov pešo
od Liptovskej Ondrašovej.
Láka na 28 tobogánov rôznych šmýkačiek. Deväť tobogánov funguje
po celý rok. Park má 11 bazénov, z toho osem celoročných s rôznymi
vodnými atrakciami, s minerálnou vodou. Areál sa chváli najdlhšou
prekážkovou lezeckou lanovou dráhou v Strednej Európe – Tarzaniou.
Otvárací čas v zime je denne medzi 10.00 až 22.00
Dospelého stoja tri hodiny 15 Eur, dieťa deväť.
SPA&AQUAPARK Turčianske Teplice
Aquapark je na okraji kúpeľov v Turčianskych Tepliciach.
V bazénoch je liečivá minerálna a termálna voda. V areáli spa je kľudový
a rehablitačný bazén a vírivka. V celoročnej prevádzke aquaparku sú
dva bazény s atrakciami a dva tobogany. V lete sa k nim pridávajú dva
vonkajšie bazény s divokou riekou či vodným delom a masážami.
Otvorené je denne od 10.00 do 21.00
Vstupné pre dospelého je od 10,95 Eur na dve hodiny do 16,60 Eur na
celý deň. Za dieťa sa platí od 5,48 do 8,30 Eur.

text: Sandra Tordova | foto: Miro Kubečka, Jana Čavojská

gastroduel

Kulinársky súboj o priazeň našich žalúdkov. Ktorý vyhrá v zápase chutí vegánsky, či „mäsožravský“?

Jedlo, do ktorého sa zamilujete

Valentínska večera
Nezaručujeme, že po tejto valentínskej večeri sa vám milovaná osoba „skáca“ do
náručia. Stojí ale určite za to, pokúsiť sa o to s receptami od Ľubice Balážovej a
Mira Kubečku. Do ich jedla sa zamilujete stopercentne.

Miro Kubečka

Ľubica Balážová

kuchár, foodstylista,
majiteľ reklamnej
agentúry Aperto a
aranžér a fotograf
jedla. V našom gastrodueli reprezentuje
„mäsožravskú“ časť
populácie.
Obľúbené jedlo: „Jem všetko, ale momentálne som
vysadený na hovädzie na zelenom kari.“
Najväčší kuchársky výstrelok: „Vykostené kuracie
stehno na kaffirlimetových listoch, citrónovej tráve
s tamarindom, zabalené v kukuričnom šúpolí,
s jasmínovou ryžou“
Výrok: „Nemám rád tupé nože, ani ľudí. Ak tupé, tak
jedine na hlave.“

Kuracie srdcia v srdci
30 ks kuracích sŕdc
2 mrkvy
1 petržlen
1 cibuľa

1/4 zeleru
soľ, korenie
3 plátky želatíny

Osolené a okorenené kuracie srdcia varíme so zeleninou na miernom ohni v 3 l vody asi 2,5 hodiny. Srdcia
preložíme do formy v tvare srdca, ozdobíme kúskami
zeleniny a zalejeme vývarom s pridanou želatínou.
Dáme milej alebo milému na Valentína ako darček.

konzultantka v oblasti zdravého životného štýlu
a v rámci firmy Planeta Food. V našom dueli chutí
reprezentuje vegánsku stranu.
Obľúbené jedlo: tekvica hokkaido, zelenina
na všetky spôsoby, špalda
Najväčší kuchársky výstrelok: „Pre mňa sú výstrelky
‚normálne‘ jedlá ako napríklad vyprážaný syr. V mojom bežnom jedálničku sa vyskytuje pšeno, špalda, kamut, amarant, quinoa...“
Výrok: „Nechcem sa rozhodovať medzi zdravým, no nechutným, alebo chutným, ale
nezdravým jedlom. Vyberám si vegánske dobroty, ktoré sú chutné a zdravé zároveň.

„Zelerový stejk“ s kelovými rolkami
1 veľký zeler, 2 čl umeoctu, 2 čl korenia „horalka bez soli“, 2 pl sezamového oleja, 4 kelové listy, 1 šálka pšena,
3 šálky vody, 1 mrkva, 3 strúčiky
cesnaku, 1/4 čl solčanky, štipka soli,
pražený sezam a tofunéza
Olej, umeocot a korenie zmiešame, zmesou natrieme 1 cm kolieska zeleru a uložíme
na plech. Pečieme asi 30 minút na 200°C. Vodu a štipku soli necháme zovrieť, vsypeme
pšeno a varíme 20 min. Minútu pred vypnutím doň vmiešame nastrúhanú mrkvu.
Uvarené pšeno rozdelíme na 2 polovice. Do jednej časti vmiešame solčanku a cesnak.
Z hmoty tvarujeme valčeky, ktoré zavinieme do napareného kelového listu. Na tanier
uložíme kelovú rolku posypanú sezamom, zo zeleru vykrojené srdiečka, prelejeme ich
tofunézou, obložíme čerstvou zeleninou. Do druhej časti pšenovej zmesy pridáme 1/2
čl jablkového octu, 1 pl tahini, javorový sirup a kokos. Z hmoty tvarujeme kvapky, prirobíme „uši“ z mandlí, oči z ľanového semiačka a sladké zamilované myšičky sú na svete.
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Do tucta

text: dado nagy | foto: alan hyža

Vitajte na inej planéte

Marhaban, Emíre

Emíre Khidayer, Slovenka s arabskými koreňmi. Svojimi
aktivitami prispieva k vzájomnému zbližovaniu európskej
a arabskej kultúry. Prvé vydanie jej knihy Arabský svet –
iná planéta? sa vypredalo za necelé dva týždne.
Narodila si sa v Piešťanoch a potom si dlho
žila v arabských krajinách.
Kde sa cítiš byť viac doma?
Na Slovensku, kde žijem, pociťujem oveľa
väčšiu osobnú a vnútornú slobodu v porovnaní
s väčšinou arabských krajín. Preto som šťastná,
že žijem práve tu.
Je pre nás (Slovákov, Európanov) arabský
svet naozaj inou planétou? Prečo?
Keď ideme do arabského sveta ako turisti,
takmer na každom kroku sa stretávame
s inými pravidlami, zvykmi, iným spôsobom
života a nazerania na svet. Už aj pri takýchto
prvých dotknutiach cítime, že sme niekde
úplne inde.
Prečo o arabskom svete vieme tak málo?
Arabská civilizácia v súčasnosti neprežíva
svoju kulmináciu v porovnaní s Andalúziou
v 11. – 12. storočí, kedy obohacovala aj stredovekú Európu. Odlišné myslenie a postoje
k životu väčšinu ľudí nezaujímajú a nelákajú. Aj
preto jej jednoduchšie orientovať sa na niečo
kultúrne bližšie.
Prečo sa, podľa teba, aj k informáciám,
ktoré sú dostupné, stavia časť Slovákov
odmietavo?
Odmietavo sa staviame preto, lebo väčšinou
ide o negatívne informácie. Zväčša ide
o témy týkajúce sa terorizmu, fundamentalizmu, únosov detí zo zmiešaných manželstiev,
havárií egyptských autobusov. Potom preniknú
správy o pôstnom mesiaci ramadán, bičovaní
sa počas šíitskeho sviatku ášúrá, a to sú zasa
témy, ktorým nerozumieme. A nikto nám ich
ani nevysvetlí. Nanajvýš, ak máme arabských
známych.
S čím to súvisí?
Arabské veľvyslanectvá akreditované na Slovensku nevykonávajú žiadne aktivity, ktorými by
svoje krajiny spropagovali. Na Slovensku arabskú kultúru popularizuje hŕstka orientalistovnadšencov väčšinou združených v OZ Pro Oriente vo svojom voľnom čase a zadarmo. Prečo
arabské veľvyslanectvá neorganizujú rôzne
kultúrne aktivity? Arabská hudba je krásna a
taká rôznorodá, že v rámci etno žánru by arab-
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skí interpreti na slovenských hudobných festivaloch určite zaujali. Prečo pomaly každoročne
riešime problém absencie lektora arabského
jazyka na Katedre semitských jazykov FFUK?
Nemal by to byť predovšetkým záujem Arabov,
aby lákali študentov študovať ich kultúru a jazyk? Už ani nehovoriac o možnostiach úžasnej
turistiky takmer v každej arabskej krajine. Ak
chcú Arabi tento odmietavý trend zmeniť, mali
by ústretovo ponúknuť to, čo ľudí zaujíma.
K arabskej metalite a tradíciám, najmä
vzťahu k ženám si pomerne kritická. Z čoho
vyplýva priepastný rozdiel v právach mužov
a žien v arabskom svete?
Keďže v arabskom svete sú najpočetnejšie zastúpení vyznávači islamu, tento rozdiel vyplýva
z výkladov náboženských textov islamských
teológov a kazateľov. Náboženské texty boli
často symbolické a ich interpretácia sa buď

Islamská a kresťanská
kultúra sa musia najprv
poznať, potom chápať a
nakoniec tolerovať.
berie doslova alebo ponecháva na samotnom
interpretovi. To znamená, že výklad môže byť
od teórie rozdielny a zároveň, že samotné
výklady sa tiež rôznia, a to aj zásadne.
V čom sa rozdiel v právach mužov a žien prejavuje najmarkantnejšie?
Muži a ženy v arabskom svete, ktorí sú
zároveň moslimami, sa najviac líšia svojimi
právami a možnosťami. Ide najmä o právo
na prácu, právo šoférovať, možnosť cestovať,
zúčastniť sa na spoločnej zábave či diskutovať
na rovnaké témy. Už samotné oblečenie žien
z konzervatívnych kruhov turistov prekvapí.
Napríklad, ženy sa kúpu kompletne oblečené
oproti mužom v šortkách.
Máš pocit, že sa táto situácia postupne demokratizuje?
Určite, že sa z nášho pohľadu demokratizuje,
aj keď pomaly. Libanon a Egypt sú lastovičky
v arabskom mori. Sú to najliberálnejšie krajiny,

kde mnohé ženy majú rovnakú mieru samostatnosti ako u nás. Podľa mňa sú to hlavne
ženy, ktoré môžu svoje postavenie
v spoločnosti ovplyvniť a zmeniť.
Klasické dielo arabskej literatúry Rozprávky
tisíc a jednej noci sú v téme sexu a vzťahov
veľmi otvorené. Prečo je potom arabská
spoločnosť v tejto oblasti taká konzervatívna a zdržanlivá?
Tento nepomer poukazuje na kontrast bežného
života a sveta túžob a ilúzií. Pri počúvaní príbehov Tisíc a jednej noci sa človek zasníva, uvoľní
a jeho myseľ sa prenesie mimo skutočnej reality.
Do sveta predstáv, v ktorom dominuje krása, bohatstvo a uvoľnenosť. Je zrejmé, že mnohé dary
našej planéty boli Arabom odopreté, ako zelené
lúky s nádhernými kvetmi či rieky oblažujúce
telo i dušu. Iné boli zasa neodporúčané či zakázané, ako alkohol a voľný sexuálny život. Keď

Emíre Khidayer sa narodila v Piešťanoch ako
dcéra Slovenky a Iračana. Ukončila štúdium
arabistiky a islamistiky na UK v Bratislave.
Ako diplomatka pôsobila v Egypte, Kuvajte
a Iraku. Prostredníctvom aktivít občianskeho
združenia Pro Oriente sa venuje medzikultúrnemu dialógu a popularizácii arabskej kultúry.
V decembri vyšla jej kniha Arabský svet – iná
planéta? Píše v nej o rozdieloch medzi arabskými štátmi, ale aj o menej známych veciach
– neklasických manželstvách, sexualite, pojme
času, či nákupoch.

Krátky kurz arabčiny
Marhaban – Ahoj
Inšáalláh – znamená „ak Boh dá!“, vo
voľnejšom preklade „snáď“. Ak počujete túto
frázu na konkrétnu záležitosť viackrát, je zrejmé, že danú vec nikdy nevybavíte.
Sabr, sabr – trpezlivosť. Používa sa pri vybavovaní.
Muhandis – znamená inžinier. Je to bežné
oslovenie muža na ulici. Pasujeme ho tým na
vzdelanca, aj keď ním nie je. „Inžinierom“ je
často aj technik, ktorý príde opraviť práčku.
Ďalej funguje oslovenie báš-muhandis, doslova
pán inžinier, s významom „inžinier s aktovkou“,
čo už je viac ako bežný inžinier.

Emíre Khidayer,autorka knihy Arabský svet – iná planéta? pochádza z Piešťan.

aj opis raja v Koráne pripúšťa víno, ktoré neomamuje a spoločnosť večne mladých dievčat a
chlapcov podnecujúcich zmysly, nuž prečo by
takto nevyzerali aspoň rozprávky?
Na čo by si Slovenky vo vzťahu k Arabom
mali dávať pozor?
Mali by vedieť, s čím môžu rátať do budúcnosti.
Či si ich vôbec bude môcť vziať za manželku
alebo či sa bude musieť zosobášiť s jemu vybranou ženou. Mali by poznať jeho rodinu a
jej zvyky. Mali by vedieť, aké sú podmienky
sobáša, napríklad prestúpenie na islam a typ
sobáša. Ak pôjde o minimalistický sobáš iba
so svedkami, treba vedieť, za akým účelom je
robený práve takto. V každom prípade treba
byť informovaný, preto odporúčam prečítať si
moju knihu, ktorá potrebné informácie ponúka
v kocke aj nezainteresovaným.

Ako samotné Arabky vnímajú polygamné
manželstvá?
Poznám rôzne prístupy, ale väčšine arabských
žien ďalšia manželka svojho muža vadí. Lebo
sa s ňou musí deliť o všetko – o mužov čas,
pozornosť, financie.
Ako je v arabskom svete vnímaná láska? Z
tvojej knihy som mal pocit, že predmanželská
láska tu nie je ani možná.
Láska si nájde cestu všade. Aj tam, kde sú jej
prejavy vtesnané do spoločenských obmedzení.
Dnes už mnohé televízne a rozhlasové programy poskytujú priestor, aby sa hovorilo o partnerských vzťahoch, dokonca aj pred svadbou.
Aj o tom, že si chceme zobrať partnera, ktorého
skutočne milujeme a nie takého, ktorého nám
vyberie rodina. Arabské piesne sú úžasným
prostriedkom na vyjadrenie lásky, náklonnos-

ti a zamilovanosti. Väčšinou sa v nich spieva
o neuskutočnenej láske. Preto sú také srdcervúce a kvílivé.
Prečo arabské ženy nosia, respektíve chcú
nosiť, závoj a byť zahalené, aj v krajinách,
kde to nie je priamo nevyhnutné?
Dôvody sú viaceré. Väčšinou ide o náboženské
pravidlá a tradície v rodine. Arabské ženy tvrdia,
že je to ich vnútorné rozhodnutie a nikto ich
k zahaľovaniu nenúti. Cítia sa tak bezpečne,
nie sú natoľko vystavované vonkajším vplyvom.
A v mnohých prípadoch je to naozaj pravda.
V knihe kladieš otázku či stoja Arabi v 21.
storočí na prahu stredoveku. Ako môžu
podľa teba naše dve kultúry – islamská a
kresťanská v čoraz viac sa islamizujúcej
Európe spolužiť?
Tým, že sa budú najprv poznať, potom chápať
a nakoniec tolerovať.

29

pútnik

text a foto: tomáš fuk

Bohatstvo a chudoba majú k sebe vždy len na skok.

Bieda vyvolala v Thajčanoch lovcov

Odkázaní na príťažlivosť

Lov a zber ako nevyhnutný zdroj obživy sa dodnes zachoval na niekoľkých miestach
planéty. Napríklad na plážach v Thajsku. Zberači červíkov, lastovičích hniezd, či lovkyne
obstarožných turistov, ktorí si sem prichádzajú užiť. Je chudoba a z niečoho žiť treba.

Okrem iného sa súčasní lovci a zberači živia
aj tým, čo im poskytuje more. More vody alebo more turistov. Za odlivu sa na odľahlejších
thajských plážach a na blatistých pláňach,
z ktorých práve odtiekla voda, objavujú
zberači rakov, mušlí a červov. Z dna vyberajú malé morské potvorky, ktoré sa tu zahrabali ešte pred odlivom. Na pohľad vidno,
že tento spôsob obživy je určený pre tých
najbiednejších.
Medzi zberačmi ma najprv zarazilo trochu iné Thajsko. Spočiatku žiadne úsmevy.
Thajčania sa pritom smejú vždy a na každého
v akejkoľvek situácii. Zberači boli ku mne
najskôr odmeraní. Akoby som neexistoval.
Až neskôr, po mohutnej monzúnovej dažďovej
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vlne ma jeden z rybárov na brehu pozval pod
svoju strechu a podal mi hadicu, aby som si
mohol umyť zablatené nohy. Skúsili sme aj
pár slov. Žiaľ, vôbec sme si nerozumeli. Rodina
rybára si žije svoj život len kúsok od tých
najvyhľadávanejších pláži legendárnej Pataye,
považovanej za jeden z nevestincov Thajska.

Chudoba a neresti
Hovorí sa, že práve chudoba naučila Thajčanov
používať rozum. Pravdaže, nehovorí sa to práve
v spojení so zberačmi červíkov, ale s príťažlivou
ženskou krásou a rafinovanosťou. Tu ide o
iných červíkov... Z najstaršieho remesla na svete tu urobili samostatné ekonomické odvetvie.
S úspechom a utrpením.

Príliv obstarožných turistov, ktorí si za nasporené peniaze prichádzajú užiť, najmä do
príjemných letovísk láka tisíce dievčat – lovkýň.
A aj chlapcov – lovcov. Čakajú na plážach na
príliv špecializovaných turistov.
Väčšina z nich sem prišla z naozaj chudobných
oblastí, kam sa organizované turistické výpravy ešte nedostali. A čo by tam aj robili? Ich
domov je na severe krajiny. Hlavným príjmom
ich rodín bolo pôvodne poľnohospodárstvo a
často aj obchod s drogami. Nákupcovia urobia s rodinami kšeft. Kupujú od nich dievčatá,
ktoré potom živia nielen celé rodiny, ale aj
časti dedín.
Oficiálne štatistiky hovoria o šesťdesiatich
percentách nakazených prostitútok. Niektoré

Nazbierané červíky kupujú rybári ako veľmi dobré návnady.

Tí najchudobnejší sa škeria
menej, ako tí, ktorí túžia po
peniazoch turistov.
nemajú ani osemnásť a po pozitívnom HIV
teste sa pokúsia o samovraždu. Aj napriek
neutíchajúcej a varovnej propagande sem
ročne za sexom cestuje okolo päť miliónov
turistov. Z toho je sedemdesiat percent mužov.
Zaujímavé je, že aj tí, ktorým sa v Thajsku niečo
nepríjemné prihodí, väčšinou tvrdia, že by sa
určite radi vrátili. Je to predsa krajina neustáleho prílivu úsmevov a dobrosrdečných ľudí...

Lastovičia polievka
Kdesi viac na juhu, okolo polostrova Phuket, žijú
ďalší špecifickí thajskí zberači lastovičích hniezd.
Po bambusových rebríkoch sa šplhajú vysoko na
útesy trčiace nad vodou či niekam k stropom
jaskýň.

Tieto hniezda sú veľmi cenné. Strážia ich ozbrojení ochrankári. Nie sú žiadnym cenným liekom,
ale len gastronomickou pochúťkou, z ktorej
varia povestnú čínsku polievku. Zaujímavé je,
že podstatná časť „úrody“ putuje do USA. Miestni Číňania si môžu dovoliť zaplatiť doslova
nekresťanskú cenu za jedinú polievku. Trochu
blata a vtáčích slín... Ďakujem, ja si dám radšej
držkovú. Ale aj tak: Opäť tí najchudobnejší
zbierajú pre bohatých. Pre tých, ktorí sú zasa
šikovnejší zberači peňazí.
Špecifickí thajskí zberači sú aj opice vycvičené
na zhadzovanie kokosových orechov a iných
plodov z vysokých stromov a paliem. Ale
to je už o inom, o šikovnosti zberačov a ich
vynaliezavosti.

Dáma čakajúca na svojho „prachatého“ tútora.

Thajské kráľovstvo
Štátne zriadenie: Konštitučná monarchia
Hlavné mesto: Bangkok
Rozloha: 513 115 km2 (Slovensko: 49 035 km2)
Počet obyvateľov: 63,6 milióna
Hlava štátu: Kráľ Ráma IX.
Jazyk: Thajčina (úradný), angličtina
Náboženstvo: budhisti (95 %), moslimovia (5 %)
Členené na provincie.
Mena: 1 baht = 100 satangov
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Aj odliv môže byť zdrojom obživy.

Dvakrát denne
Život zberačov červov ovplyvňuje príliv a odliv. Striedajú sa dva razy
za deň, závisia na príťažlivých silách Slnka a Mesiaca.
Príťažlivá sila Mesiaca má na neho viac než dvojnásobný vplyv.
Príťažlivá sila Slnka na vodu v oceánoch je stoosemdesiatkrát väčšia
ako sila Mesiaca.
Gravitačná sila, ktorá tento proces ovplyvňuje je najväčšia na mieste,
ktoré je najbližšie k Mesiacu, a najmenšia na mieste najvzdialenejšom
od Mesiaca. Rastúcou vzdialenosťou sa zmenšuje.
Odliv prichádza šesť hodín po prílive, keď sa Zem pootočí
o deväťdesiat stupňov. Voda, ktorá chýba na miestach odlivu, je
v miestach prílivu. Pri odlive je vodná hladina jeden až dva metre
pod priemernou úrovňou oceánu.
Presný cyklus prílivov a odlivov je dvadsaťštyri hodín a päťdesiat
minút, pretože aj Mesiac sa pohybuje. Na rovnakom mieste oblohy
sa vyskytuje s takýmto časovým intervalom. Preto sa príliv či odliv
neobjavuje na tom istom mieste každý deň v rovnakom čase.
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Zberačka. Je to piplačka, ktorá vynáša len smiešnu plácu.

text: daniel pastirčák, zuzana uličianska | foto: archiv autorov

Mimochodom

... Daniela Pastirčáka

Literárium
Petra Gettinga

Blížni
a vrhači tieňov
„Miluj svojho blížneho ako seba samého“. S týmto výrokom súhlasia ľudia všetkých vyznaní,
ba aj tí bez vyznania. Prvý problém, na ktorý narazíme, ak sa to milovanie pokúsime žiť, je
otázka: Kto je môj blížny? Sú mojimi blížnymi všetci ľudia? Má milovať katolík protestanta,
kresťan budhistu, Slovák Maďara, feministka antifeministu, greenpisák riaditeľa McDonaldu,
„domovec“ bezdomovca...?
Slovo blížny označuje toho, kto je blízko, v protiklade k tomu, kto je ďaleko. Toho, kto je kamarát, na rozdiel od toho, kto kamarát nie je. Slovo blížny rozdeľuje svet na našich a cudzích,
na priateľov a nepriateľov. Popisuje svet taký, aký je: rozdelený na skupiny – strachom, pýchou,
závisťou a neporozumením rozdelených ľudí. Nepriateľ je nie priateľ, ten, koho som ne prijal.
Ten, kto je mimo mojich kruhov, ten, kto nie je z mojej krvnej skupiny. Je natoľko odlišný, že
spochybňuje moju hodnotu. Svojou inakosťou vrhá tieň na môj svet. Ináč myslí, ináč hovorí,
zaujíma sa o iné veci, ináč sa oblieka, počúva inú hudbu, smeje sa iným vtipom, jedáva iné
jedlá... Keby svet bol knihou, ktorú píšem, vyškrtol by som ho z nej.
Milujte svojich nepriateľov, vyzýva nás Ježiš, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Blížny
je každý nie priateľ, ktorého som prijal za svojho. Svet sa nedelí na ďalekých a blízkych, ale
na tých, ktorí strachom, pýchou a nevedomosťou vytvárajú vzdialenosť a na tých, ktorí tú
vzdialenosť láskou prekonávajú. Nepýtaj sa: Kto je môj blížny? Pýtaj sa: Komu som blížnym ja?
Bez odhodlania milovať nepriateľa nevydrží ani priateľská, ani manželská, ani rodičovská, ani
žiadna iná ľudská láska. Aj v najbližšom človeku sa totiž skrýva kúsok nepriateľa.
Iba láska, ktorá je odhodlaná v druhom milovať aj nepriateľa, nezradí samu seba a vydrží
až do konca.

...zuzany uličianskej

Collateral
damage
Keď niekto v dobre padnúcej uniforme vysloví spojenie „collateral damage“
hneď vieme, že bolo zle. Vo vojenskom slovníku znamená tento eufemizmus náhodný
následok nejakej akcie. Ak pri útoku na jedného teroristu zabijeme sto civilistov, tých sto
nešťastníkov – to sú tí kolateráli, postranní, nechcení. Ľudia na zlom mieste v zlom čase, tí
čo mali nešťastie v nejakom „všeobecnom šťastí“, opak šťastia v nešťastí.
Nielen politici a vojaci robia rozhodnutia, následkom ktorých sa dejú nechcené škody. Aký koeficient K je pri prepočte zachránení/poškodení férové použiť? Stačí, ak je K väčšie ako jedna?
Začiatkom decembra priniesli agentúry správu, že niekoľko írskych katolíkov utrpelo trvalé
poškodenie zraku po tom, ako sa pozerali priamo do slnka v očakávaní zjavenia Panny Márie.
Stalo sa to pri svätyni Knock v severozápadnom Írsku, kde sa zhromaždili desaťtisíce na
základe pozvánky akéhosi samozvaného duchovného liečiteľa. Povedal si neskôr, že strata
zraku u jeho nasledovníkov je len kolaterálnou škodou pri ich hľadaní viery?
Nie každý má odvahu rozhodovať sa s vedomím možných následkov, akú by mali mať
v dobrom zmysle verejní činitelia či chirurgovia. Moja krstná mama neužíva lieky. Vždy si
na príbalovom letáčiku prečíta ich možné vedľajšie účinky a následne usúdi, že tak chorá
zas nie je.
Problém je v tom, že všetko má svoje nechcené následky – naša snaživosť možno ešte viac
ako naša lenivosť. Často rozmýšľam nad zmyslom príslovia, že cesty do pekla sú dláždené
dobrými úmyslami. Ak sú tie naše „dobré umysly“ vedľajšími účinkami nášho narcizmu, netrpezlivosti a neznalosti, tak nesporne áno. Inak si však dovoľujem s touto ľudovou múdrosťou
polemizovať. Neviem, či dobrý úmysel celkom posvätí zlý vysledok, ale prinajmenšom dá
šancu pochopiť či odpustiť niektoré „prúsery“, ktoré sa nám občas pri realizácii našich dobre
mienených snáh kolaterálne pritrafia.

Podobnosť čisto náhodná?
Bez mučenia priznávam, že literatúru 19. storočia
považujem zväčša za katastrofu, so všetkým tým
patetickým romantizmom či obrodzovaním. Na
Slovensku a v Čechách sa v onej dobe toho naobrodzovalo aj popísalo dosť, a dosť vzal právom
čas. O prekvapenia je tu núdza, zvlášť o také,
ktoré zaujmú nadčasovosťou a ľudskosťou.
Niečo podobné sa mi prihodilo s istým Josefom
Václavom Sládekom, u nás inak neveľmi známom autorovi. Isteže, aj Sládek romantizoval
a obrodzoval, ale sánka padá nad časťou jeho
diela, ktoré vytvoril v zámorí, kam sa na návštevu
slovanských emigrantov vybral v roku 1868.
Namiesto fráz tu zachytil príbeh jedinečného
etnika, príbeh s rýchlym a nie šťastným koncom. O Indiánoch písal krásne básne, kde odkrýval tragédiu toho „lidu, jenž tisk vás v náručí“.
Napríklad v básni Na hrobech indiánských píše,
že „divokou šelmou je rudý muž – a děti strašíte
tou komedií“ a ďalej dodáva, ako biela civilizácia
nevie ponechať na zemi miesto pre všetkých
ľudí: „Všechno, vše jste sobě osvojili... kde díl má
země té syn ubohý?“ V článkoch, ktoré zasielal
spoza mora do Národních listů, navyše parodoval dobové predsudky o „indiánských bestiích“
a predkladal opisy jedinečnej kultúry, ktorú
tu ešte stihol nájsť. Šlo o výnimočný pohľad,
veď v priamom prenose bol svedkom pohonu,
propagandistických lží a masakier (k zriadeniu
rezervácií ešte malo prísť neskôr) a svetová
spisba si maximálne pomáhala falošnými gýčmi
typu Karla Maya.
Človek nemusí chodiť späť cez storočia, ani
poza moria. A podobnosť tiež nie je čisto
náhodná. Aj tu u nás, v priamom prenose, za
humnami, sme dnes svedkami lží a pohonu
na „parazitov“ inej farby, po ktorých idú tí belší
a vôbec „civilizovanejší“, nefér vzťahov väčšiny
voči menšine. A opäť raz sa o tom všetkom čuší
alebo sa tvoria gýče.
Peter Getting, redaktor Plus 7 dní
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[...] Nedajte si ho vziať!
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Distribučné miesta
Bratislava
O.z. Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava, sociálni pracovníci: 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
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Manažment projektu: Bc. Martin Opeta,
riaditeľ , 0907 197 908, martin@notabene.sk,
Mgr. Sandra Tordová, zástupkyňa riaditeľa,
0905 143 651, sandra@notabene.sk
Inzercia: Jaroslav Šipoš, 02/52 62 59 62,

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-

jaro@notabene.sk
Administratíva: Fabiola Mokrá

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, snopkova@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.

text: dagmar canisová, dagmar gurová | foto: dagmar canisová
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UFO, KTORÉ NEODLIETA

Nedávno sa diskutovalo, či je pre
bratislavský Nový most lepšie staré
meno – Most SNP. Jeho charakteristické
ufo však nespochybní asi nikto. Netradičný,
ale kultový sprievodca Bratislavou – BA!
Od ufa k ufu si ho nezobral len do svojho
názvu. Radí ho aj medzi sedem divov
hlavného mesta. A niet sa čo čudovať.
Iba on totiž nemá žiaden pilier v koryte
Dunaja. Jediný pylón stojí na pravom brehu
rieky a týči sa do výšky takmer 85 metrov.
Patrí do asociácie World Federation of
Great Towers. Je dvadsiatouôsmou a
súčasne aj najnižšou stavbou tejto „partie“.
Z diaľ ky a z profilu pylón vyzerá ako
nakrivo pribitý klinec či akoby sa nad
Dunajom vznášalo ufo. Tak sa volá aj
kaviareň a vyhliadka na jeho vrchole.
V roku 2001 ho vyhlásili za slovenskú
stavbu minulého storočia v kategórii
mosty. V rokoch 1967 až 1972 ho postavili
spoločnosti Doprastav Bratislava a
Hutné montáže Ostrava podľa projektu
architektov Jozefa Lacka, Ladislava
Kušníra, Ivana Slameňa, Arpáda Tesára a
Jozefa Zvaru.
Stal sa novou dominantou mesta. Cenou,
ktorá pobúrila mnohých Bratislavčanov,
bolo zbúranie veľkej časti Podhradia.
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