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Človek je tvor nenásytný

Nebyť spolu
páchateľom

„Ten chlapík je nenásytná šelma.“ Rozhorčujeme sa
občas. Slovo šelma označuje dravé zviera. Za tú neuváženú
metaforu by sme sa mali dravým zverom ospravedlniť.
Povedzme si na rovinu: dravá zver nikdy nie je nenásytná.
Číha v kríkoch na svoju korisť, to nepopieram, a keď sa
živá porcia stravy priblíži, šelma je nemilosrdná, roztrhá
ju na kusy. Len čo však zožerie svoju dávku, má dosť, nie je nenásytná. Iba
človek je tvor nenásytný.

Často počúvam
o originalite. Pri literatúre aj inde. Toľkí sa
cítia byť originálni, až to prestáva byť originálne. A nie je to len „moderná“ literatúra,
aj taká Biblia je plná vykrádačiek, veď jeden
z najstarších plagiátov je príbeh o potope
a Noemovi prevzatý zo sumerského eposu
o Gilgamešovi.

Erazim Kohák za tú nenásytnosť viní konzumnú civilizáciu: Keď zvieratá uspokoja svoju potrebu, prestávajú pracovať. Odpočívajú alebo sa hrajú.
Chcieť stále viac, nezmyselne, bezdôvodne viac, je čosi celkom neprirodzené.
Výrobcovia konzumných tovarov vynakladajú ročne miliardy na reklamu,
ktorej jediným účelom je vytvoriť nespokojnosť; presvedčiť ľudí, že ich životné naplnenie závisí na „stále viac“. To je neprirodzené: prirodzené je „dosť“.

Podobných prípadov je neúrekom, no
jedna vec je vedomie súvislostí a našej absolútnej prepojenosti na druhých ľudí, iná
dnešné masové vykrádanie a zahlcovanie
reality donekonečna kopírovanými omylmi. Ono utkvelé CTRL+C a CTRL+V sa však
netýka len jednotlivcov, ale más, nekriticky
kopírujúcich a lepiacich..

Opovrhujem reklamou, a predsa tú nenásytnosť v sebe cítim. Je vo
mne túžba. Nechcem niečo, chcem všetko, nechcem čiastočné, chcem
úplné. Reklamný čarodeji tú túžbu iba šikovne využívajú vo svoj prospech.
Čo ak je to tak, že chcieť viac jednoducho patrí k ľudskej prirodzenosti?
„Ja“ je sebauvedomelá syntéza nekonečného s konečným vo vzájomnom
vzťahu. Napísal Søren Kierkegaard. V plnosti sa preto môže prejaviť iba
vo vzťahu s Bohom.

Šlo totiž o ilúziu vzdelancov, že s odstránením analfabetizmu bude lepšia ľudská spoločnosť – miesto toho máme len
gramotných hlupákov s čoraz plochejším
emočným svetom, plagiátorov života, ktorých najväčším čitateľským zážitkom je
webový status, najväčšou pohromou škrabanec na aute a najväčšou hrozbou tulák
s batohom.

V čomsi to pripomína spisy Sebastiana Castellia, ktorý v 16. storočí zhrozený
videl, ako na hraniciach upaľujú nevinných ľudí, údajných kacírov. „Zabiť človeka neznamená brániť nejaké učenie, ale
zabiť človeka,“ písal lapidárne v knihách,
ktoré vydával zväčša pod pseudonymom,
keďže pri hlásaní tolerancie išlo vždy
o krk. „Po usilovnom skúmaní, čo je vlastne
kacír, som neprišiel k inému záveru než
k tomu, že kacírmi sme si zvykli označovať
ľudí, ktorí sú inej mienky než my,“ napísal.
A švajčiarsky teológ Walter Nigg to v Knihe
kacírov zhŕňa tak, že „nemohol robiť nič
iné, než čoraz hlasnejšie vykrikovať svoje
rozhorčenie, inak by sa stal tichým spolupáchateľom“.

Za horiacimi hranicami neboli totiž len
„zlí“ inkvizítori. Kdesi v jednej zo svojich
kníh som dávnejšie napísal, že žijeme v pohodlnom mýte: nepríjemným faktom je, že
upaľovanie by nikdy nezvládlo pár fanatikov,
naopak, tlieskali mu davy. Tie nesmrteľné,
sivé, večné. A Castellio nám z diaľky piatich
storočí pripomína: „Priateľ pravdy nikdy
nenačúva masám, ale pravde.“

Svoj hlad po plnosti jednoducho potrebujem znova a znova obracať k Tomu,
kto jediný je nekonečný. Inak ma poľahky do svojich sietí ulovia reklamní
čarodeji konzumu.

Zuzana Uličianska

Zošelmenie
Zábery, na ktorých sa nejaká divoká šelma hádže
okolo krku svojmu ošetrovateľovi a zahŕňa ho svojou
nešikovnou láskou, patria na sociálnych sieťach medzi
najobľúbenejšie. Tieto momenty sú také lákavé, že podchvíľou ktosi zatúži pohladkať leva cez ohradu, a potom
sa čuduje, ak sa mu niečo stane s rukou.
Na začiatku leta prebehla svetom správa, že v cirkuse na juhu Talianska
napadli tigre svojho cvičiteľa a ten zraneniam aj podľahol. Malo ísť o veľmi
skúseného krotiteľa, incident sa stal tesne pred plánovaným večerným
vystúpením. Karma, napísal niekto v reakcii pod článkom. Ako mohli byť
také nevďačné voči niekomu, kto ich celé roky kŕmil? – dopísal niekto iný.

FOTO NA OBÁLKE: Shutterstock

4

Profesionál

Daniel Pastirčák

LITERÁRIUM
Petra Gettinga

ŠELMY

Rozhovor
Tigrie komando

Ako mohli? Stačí, ak svojmu malému psíkovi dáte špikovú kosť na
obhrýzanie, v okamihu sa z neho stane divá zver, ku ktorej sa nejaký
čas neoplatí priblížiť. Ani milučká mačička, ktorá práve ulovila vtáčika,
nevrčí práve najpríjemnejšie, keď si chce ustrážiť svoju korisť. Že odrazu
nespoznávame zvieratká, ktoré nás idú inokedy zlízať od lásky? A samých
seba poznáme?
Nešťastného krotiteľa najprv napadol jeden z tigrov, ďalšie tri sa k nemu
už „len“ pridali. Stačí teda, ak jeden „zošelmie“ a o zvyšok sa postará sila
masy. Masa, ako nám pripomína Elias Canetti, je totiž prírodný úkaz, nebezpečný živel a dravý živočích. Nedávno tento text uviedli mladí divadelníci
v špecifickom prostredí bratislavských Klarisiek. Pripomenuli nám, že
jednou z vlastností masy je pocit prenasledovania, nahnevanosť nasmerovaná voči „nepriateľom“. Dokážeme tomuto zverskému pocitu uniknúť?

Prikrčil sa a veľmi po-ma-lič-ky a po-ti-chuč-ky sa
posúval po terase. Tma
ho dokonale kryla, takže
si mohol dovoliť sunúť sa
takto milimeter po milimetri tesne popri okraji.
Na správne miesto. Do správnej polohy. Len
občas málinko vykukol, na zlomok sekundy,
aby sa uistil, že nepriateľ, votrelec, je stále tam.
Pod ním. Nikto iný sotva počuteľné šramotanie
po skle a okolo zámky nepočul, takže to bolo
na ňom.
Temný, vysoký tieň dolu pod terasou zrazu skamenel. Niečo začul. Alebo mu skôr niečo našepkával jeho šiesty zmysel. Obzeral sa, zaostroval
do tmy spod prižmúrených viečok, napínal uši.
Ale na toho nad ním nemal. To síce netušil, ale
bol profesionál, takže poslúchol ten pocit, ktorý
mu zježil chlpy na zátylku a prebehol krížom
cez terasu ku kríkom. Odtiaľ pozoroval dom.
Minúta. Dve, tri… Nevidel nič, len obrysy akéhosi nehybného predmetu na okraji terasy
tesne pri stene domu. Soška alebo kvetináč.
Ešte chvíľu počká, musí si byť úplne istý, ale
naprázdno neodíde. A nenechá len tak napoly
rozrobenú zámku...
Štyri, päť... Žiaden pohyb. Ticho. Tma. Znovu sa
opatrne vybral k chalupe. Tento raz už boli jeho
pohyby rýchlejšie, úspornejšie. Lebo akosi znervóznel, nechcel sa už pri dverách motať dlho.
Prišlo to úplne nečakane. Nič nepočul, len kútikom oka na zlomok sekundy zazrel bleskovo
sa čosi mihnúť. Reflexívne zodvihol hlavu a
ruky mu vyleteli nahor. Neskoro. Ostré pazúry
sa mu najprv šmýkali z čela bokom po tvári a
súčasne ďalšie vzadu po krku a pleciach, až sa
nemilosrdne zadrapili, zaťali a držali. Súčasne sa ozval škrek, ktorý ho na okamih úplne
paralyzoval. Potom sa bezhlavo pustil do behu.
Naozaj bezhlavo. Lebo hlava mala znemožnené
všetky funkcie. Zrak, sluch aj rozum sa vypli
ako svetlo pri skrate, len natrhnuté ústa vydávali podobný škrek ako ten útočníkov. Chlapík
však ďaleko nedobehol. Za domom prevrátil sud
s dažďovou vodou aj druhý s kompostom, udrel
si hlavu a odpadol. Zavolali sme pohotovosť,
saniťáci ho pozreli, naložili a odviezli.
A my nášho kocúra veľkosti menšej šelmy odvtedy ešte viac hýčkame. Ale keď začne vystrkovať pazúry, máme sa na pozore.
Ada Jung
editorka
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Tigrie komando
Karol Sudor

archív Prales dětem

Spojiť sa so šéfom tohto komanda je takmer nemožné. ZBYNĚK HRÁBEK
sa totiž väčšinou nachádza v pralese, bez internetu a mobilného signálu.
„Pomoc prírode dáva môjmu životu zmysel,“ hovorí, a preto ju s členmi
svojho Tigrieho komanda monitoruje a bráni.
Ako sa chlap z Česka dostane
k riadeniu protipytliackeho komanda na Sumatre?
Dlhodobo som si uvedomoval, že
príroda je základným predpokladom
pre naše prežitie. Hľadal som preto
cestu, ako prírode pomôcť. Z videa na
internete som sa dozvedel o programe
Green life, vyskúšal som ho a už som
tu ostal. Najskôr som sem v roku 2015
prišiel ako dobrovoľník na štrnásť dní,
ale keďže sa mi táto práca páčila, postupne som si to predlžoval, až som
sem po pol roku nastúpil ako šéf protipytliackej hliadky v pralese.
Čo má hliadka s názvom Tigrie
komando na starosti?
Samozrejme protipytliacke aktivity, teda likvidáciu pytliackych pascí
na zvieratá a zriedkavejšie aj priamu
konfrontáciu so samotnými pytliakmi. Okrem toho je však naša činnosť
výrazne zameraná na monitoring kriticky ohrozených zvierat v národnom
parku Gunung Leuser.

vyškolili. Národný park nám k nim
pridal dvoch rangerov, ktorí zaisťujú našu bezpečnosť. Celá hliadka má
osem ľudí, z nich dvaja sú z miestnej
komunity a fungujú ako nosiči.
Koľko času trávi hliadka v teréne,
teda v pralese?
Desať dní v mesiaci, nie však jednotlivo, ale vkuse. Najskôr sa vyberie lokalita národného parku, ktorú chceme
sledovať, a potom sa do nej vyberieme
a pracujeme. Ďalších desať dní v mesiaci trvá hliadková činnosť v samotnej
rezervácii. V teréne sme teda dvadsať
dní mesačne, čo je fyzicky mimoriadne
náročné. Každý člen hliadky na sebe
v pralese nesie viac ako 30 kilogramov
nákladu, ktorého súčasťou sú kamery aj
jedlo na desať dní. Denne prejdeme šesť
až desať kilometrov v komplikovanom
kopcovitom teréne, bežne sa brodíme
riekami, potom musíme rozmiestniť
fotopasce či preveriť rôzne chodníky.
Spíme a jeme priamo v pralese.

Na akom veľkom území pôsobíte?
Na území Indonézie máme dve
lokality – už spomínaný národný
park na severnej Sumatre a jedno
súostrovie, kde práve tvoríme novú
protipytliacku hliadku. Je tam jeden
nádherný neobývaný ostrov, na ktorom kladú vajcia korytnačky. Naším
cieľom je zmapovať faunu na ostrove,
keďže dnes sa vôbec nevie, aké vtáctvo
a zvieratá tam žijú. Spolu monitorujeme približne osem miliónov hektárov.

Čo si tam varíte? Len máloktoré
potraviny ostanú v tých horúčavách
čerstvé aj desať dní.
Teploty sú tropické, takže sme si
museli vymyslieť jedlá, ktoré sa nepokazia. Na základe skúseností už máme
svoje fígle, ako udržať zeleninu čerstvú
aj v týchto podmienkach. Celá protipytliacka hliadka je vegetariánska. Jednak zelenina vydrží dlhšie ako mäso,
jednak mäso odmietame jesť. Domáci
s tým nemajú problém, sami ho veľa
nekonzumujú. V teréne nám stačí
ryža, zelenina a čili, ktoré je častou
prísadou. Samozrejme, vždy sa môže
stať niečo nepredvídateľné, a tak sme
už zažili, že nám došlo jedlo, prípadne
sme boli dva dni bez pitnej vody.

Členovia hliadky sú z Česka?
Okrem mňa sú v nej priamo Indonézania, ktorých sme si vybrali a

V pralese nie je mobilný signál.
Čo ak by sa niekto z hliadky vážnejšie zranil, prípadne by ochorel?

Konkrétne?
Monitorujeme tigre, slony, nosorožce a orangutany sumatrianske,
a tiež malajské medvede.

Spojenie s civilizáciou nám zabezpečuje satelitný telefón.
Keďže môže dôjsť k nepríjemným stretom s pytliakmi, ste nejako
špeciálne vycvičení a ozbrojení?
Indonézia, na rozdiel od Afriky, je
v tomto relatívne nekonfliktná krajina. Áno, pytliaci obvykle majú aj zbrane, ale čo som tu, som ešte nepočul
o úmrtí rangera v pralese. S pytliakmi
sme síce boli konfrontovaní viackrát,
ale obvykle stačil dohovor a následná
debata s políciou. Samozrejme, členo- Nota bene
via hliadky sú trénovaní. Pravidelne
8 2019
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zatýkania aj sebaobrany.
Máte právomoc zatýkať osoby?
V prítomnosti štátnych rangerov
áno, preto chodia s nami. Vtedy máme
identické právomoci ako oni. Pytliakov následne odovzdávame polícii,
tam naše právomoci končia.
Čo je hlavná motivácia lovu kriticky ohrozených druhov šeliem?
Väčšina pytliakov to robí pre peniaze, čiže zabijú tigra pre kožušinu
či slona pre kly. Nájdu sa však aj pytliaci spomedzi chudobných ľudí, ktorí
nedokážu iným spôsobom uživiť svoje
rodiny. Netreba si to tu predstavovať
ako Európu, kde môže mať v podstate každý nejaké pracovné zázemie.
Tunajší dedinskí otcovia, ako im hovoríme, chodia do pralesa, aby prilepšili svojim deťom. S nimi je možné
rozumne sa dohodnúť. Keď im povieme, že o nich vieme a máme ich natočených či nafotených fotopascami,
viac to neurobia. S takými konflikty
nevznikajú. Horšie je to s tými, čo sú
v spojení s organizovanou skupinou
obchodníkov, čiže zabíjajú pre biznis.
Tovar zo zvierat vtedy smeruje na čínsku medicínu a je jasné, že s nimi sa
rozumne dohovoriť nedá.

5

Predpokladám, že pytliaci vedia
o vašej snahe.
Jasné, že vedia. Stačí, že natočíme
jedného, ten to povie ďalším, takže sa
to rozkríkne. Stalo sa nám aj to, že
nám pytliaci ukradli fotopascu, akurát si neuvedomili, že ich pri tom nakrúca ďalšia. Zistili sme si ich adresu,
navštívili ich doma a všetko nám vrátili. Povedali to aj ďalším a do pralesa
viac nešli. Ani oni nemajú záujem byť
v konflikte so zákonom aj políciou.
Faktom je, že na území, ktoré monitorujeme, klesla aktivita pytliakov
o 95 percent.
Mávajú pytliaci svoje sezóny?
Áno, najviac ich chodí loviť pred
veľkými náboženskými sviatkami a
oslavami, keď zháňajú jednak mäso,
jednak si chcú prilepšiť peniazmi, aby
na tie oslavy mali. Keďže máme časy
tých osláv podchytené, presne vieme,
kedy sa musíme viac aktivizovať.
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Sú v Indonézii prísne tresty za
pytliactvo?
Práveže nie, tresty sú malé, zákony slabé. Pytliak pri prvom prichytení dostane varovanie. Na zahájenie
procesu a prípadné odsúdenie treba
až tri varovania. Okrem toho tu panuje vysoká korupcia, takže aj to sa dá
vyriešiť úplatkami. Pytliaci tu jednoducho vo väzení nekončia.
Aké máte pocity, keď sledujete
divoké zvieratá vo svojom prirodzenom prostredí?
Nádherné, to sa ani nedá opísať.
V poslednom čase sa nám však opakovane stalo, že keď sme sa uložili na
odpočinok, tak popri nás prešli slony a my sme si to ani nevšimli. Sami
tomu nerozumieme – dva metre za
hlavami nám prechádzajú štyri obrovské slony a my nič. Rozumiete – kráčajú tak potichu, že si ich nevšimne ani
množstvo trénovaných chlapov, ktorí
prales skvele poznajú. Svedčí to však
aj o tom, že tie slony nás rešpektujú –
dbáme o ich bezpečnosť, tak oni dbajú
o to, aby nám neublížili.
Šelmy vo svojom prostredí na
ľudí neútočia?
Ohrození sme neboli ani raz, hoci
sme boli v priamom kontakte s mnohými z nich, trebárs aj s tigrom. Také
zviera sa zväčša len príde na nás pozrieť, čo sme zač, otočí sa a ide preč.
Priamy konflikt nehrozí, veď tiger

predsa nechce žrať ľudí, má dosť
svojej potravy. Navyše, v divočine sa
správame slušne – nehulákame tam,
nerobíme zvieratám zle. Nikdy som
ani nepočul o prípade, že by šelma
na Sumatre bezdôvodne zaútočila na
človeka.
Výsledkom vášho monitoringu
sú unikátne videá zo života zvierat.
Posúvate ich ďalej vedeckým tímom?
Všetky videá odovzdávame správe národného parku, ktorá má právo
tie dáta vyhodnocovať, prípadne ich
posúvať ďalším vedcom. My ako organizácia nemáme prostriedky na to,
aby sme tie zábery dokázali vedecky
zhodnotiť a vyvodiť z nich patričné
závery.
Protipytliacka hliadka Tigrie komando vznikla v roku 2016, už dva
roky predtým tam pôsobila hliadka
Green Patrol. Dá sa po piatich rokoch tejto činnosti povedať, že to
malo zmysel, že populácia zvierat
rastie?
Jednoznačne. Pribudli aj zvieratá,
ktoré odtiaľ už vymizli, napríklad slony, zvýšil sa počet tigrov. Pre vedenie
národného parku bolo veľkým prekvapením, keď sa nám podarilo natočiť, ako jedna tigria mama vychováva
štyri tigríčatá. Pribudli aj iné zvieratá
– diviaky či srnky. Minulý rok sa nám
prvýkrát podarilo nakrútiť aj vzácnu
mačku Temminckovu či sumatrianskeho jazveca. Zamierili sme vtedy
do vyšších polôh a čakalo nás viac
takýchto prekvapení. Veríme, že raz
zachytíme aj leoparda obláčikového,
ktorý tam predtým žil, ale už dlhšie
po ňom niet ani stopy.
Kto financuje činnosť hliadky?
Výstroj členov hliadky a fotopasce
nám za výhodnejšie ceny dodávajú
české firmy. Pravidelnými finančnými príspevkami vo výške 3,30 eura
mesačne prispieva aj množstvo ľudí
z Česka a Slovenska. Z nich sa hradia
výplaty členov hliadky a náklady spojené s ich činnosťou. Podporu máme
aj od viacerých ďalších sponzorov.
Okrem pytliakov tamojšie pralesy zrejme najviac ohrozujú plantáže
s palmou olejovou.
Celkovo ich ohrozuje urbanizácia
a rozširovanie civilizácie, pričom práve s tým sú spojené plantáže. Na Sumatre sa v podstate vyklčovali všetky

lesy a ostali už len národné parky. Pre
zvieratá je to pohroma, lebo sa nemôžu presunúť tam, kde by mali pokoj.
Aby toho nebolo málo, v národných
parkoch prebieha nelegálna ťažba dreva, viem o viacerých takých miestach.
Naopak, palma olejová, respektíve jej
pestovanie, je tam v rozkvete, o biznis sa tam snažia mnohé spoločnosti
vyrábajúce olej. Aj z tohto dôvodu sa
z príspevkov ľudí z domova snažíme
vykupovať prales, vlastníme ho už
viac ako sto hektárov.
Povedzme, že niekoho tento rozhovor inšpiruje a chcel by vycestovať
za vami a aktívne pomáhať. Dá sa to?
Samozrejme. Spúšťame dobrovoľnícky program na už spomínanom ostrove, kde tiež potrebujeme
vykonávať protipytliacke aktivity.
Vybrať si možno tridsať alebo šesťdesiat dní. Dobrovoľník sa zúčastní
školení aj hliadkovej činnosti. Prísť

môžu aj dobrovoľníci, ktorí majú
chuť pomôcť so zberom odpadkov.
Tento program je trojtýždenný – dva
týždne budeme v pralese, týždeň
na ostrove, pričom budeme zbierať
z mora a pláže plastový odpad. Pomôcť sa dá aj pri údržbe rezervácie, čo okrem iného zahŕňa prácu
s miestnou komunitou, konkrétne
edukáciu detí o prírode.
Viete si predstaviť, že by ste sa
ešte niekedy vrátili do civilizácie
a žili v meste?
Viackrát som o tom premýšľal
a úprimná odpoveď znie – nie, neviem si to predstaviť. Striedam prales s odľahlým ostrovom bez signálu,
a vôbec netúžim po návrate do moderného civilizovaného prostredia,
kde by som pracoval v nejakej fabrike a jazdil do nej autom. Pomoc
prírode dáva môjmu životu zmysel,
takže to nehodlám meniť. Ak to

nebudem robiť tu, budem to robiť
inde, keďže miest na svete, kde sa
dá realizovať v prospech prírody, je
viac ako dosť.
Stretávate sa často s otázkou,
prečo pomáhate prírode v Indonézii, a nie doma?
Jasné. Mám na to aj odpoveď – záchranu dažďových pralesov považujem za oveľa dôležitejšiu ako záchranu lesov v Česku. Keby zanikol tento
ekosystém, malo by to celosvetový
dosah. Okrem toho, v ochrane prírody sa už angažujeme aj v Česku a na
Slovensku. Nik tiež nikomu nebráni,
aby doma niečo rozbehol sám. Rád
by som preto ľudí vyzval, aby každý
v rámci svojich možností urobil niečo
pre prírodu. Prvý krok je na každom
z nás. Vzhľadom na to, ako vyzerá
životné prostredie, je naozaj najvyšší
čas, aby sme sa v tomto spojili. Nebude príroda, nebudeme ani my.

Zbyněk Hrábek
sa narodil v roku 1985 v českom
Varnsdorfe, maturoval na strednej
zdravotníckej škole. Od roku 2016
pôsobí na indonézskej Sumatre ako
zahraničný poradca a garant protipytliackej hliadky Tigrie komando,
ktorú tam prevádzkuje český spolok
Prales deťom. Komando monitoruje
ohrozené druhy zvierat v pralesoch
a chráni ich pred pytliakmi.

Veľké psy k ovciam vždy patrili. Na roky
prerušená tradícia sa dnes na salaše vracia, lebo
psy si svoje stádo ochránia. Vlky sa vďaka nim
k stádu nepriblížia a nie je dôvod ich strieľať.
Ako zo starého obrazu: bača s ovečkami a mohutným chlpatým psom
po boku. Pes mal chrániť stádo pred
vlkmi. Tento obrázok sa však zo Slovenska vytratil. Jednak boli pred sto
rokmi medvede a vlky takmer vyhubené, jednak s rozvojom turizmu prichádzalo do hôr čoraz viac ľudí – a psy na
salašoch začali uväzovať. Potom stúpli
počty vlkov. No starý systém ochrany
stád už na salašoch nefungoval.
Rovnaké to bolo na poľnohospodárskom družstve Bukovina Strelníky neďaleko Slovenskej Ľupče. Každý
rok prišli kvôli vlkom o niekoľko oviec.
V tom kraji je aj veľa medveďov, pastieri ich občas vídali, našťastie, na stáda
neútočili. Odkedy začali využívať na
ochranu stád pastierske strážne psy,
vlky sa od oviec držia ďalej. Projekt prirodzenej ochrany dobytka vycvičenými pastierskymi psami v kombinácii
s elektrickými ohradníkmi realizuje
Svetový fond na ochranu prírody WWF.

NA REŤAZI
Jergušovi Tesákovi sa ušlo príznačné priezvisko. Zoológ WWF sa celý svoj
profesionálny život venuje divočine. Aj
vlkom. Paradoxne, doviedla ho k nim
nešťastná udalosť. Keď mal pätnásť
rokov, vlk zabil jeho psa. Bolo to v lese,
vlk práve naháňal korisť, no odstrelili
mu ju poľovníci a pravdepodobne ešte
v ošiali lovu skočil potom po psovi. Situácia v Jergušovi Tesákovi podnietila
záujem o divú prírodu. O prirodzené
súperenie v nej.

Pozor, veľký pes!
Jana Čavojská

„Vo WWF nadväzujeme na iniciatívu
Spoločnosti pre karpatskú zver a Slavomíra Finďa, ktorý začal s aktivitami
ochrany salašov psami,“ hovorí. „Vidíme, že je možné vycvičiť psy tak, aby
boli dobré k ľuďom, neboli agresívne
voči turistom, a zároveň plnili úlohu
ochrany stád pred veľkými šelmami.“
Jerguš Tesák chodil odmalička
s otcom na salaše. Na každom držali
psy na reťazi. Kým kedysi na pasienky v horách okrem baču a valachov
takmer nikto nezablúdil, v 90. rokoch
už ľudia chodili na turistiku často. Veľ-

kých pastierskych psov sa báli. Tak ich
bačovia radšej uväzovali na reťaze. No
počet útokov vlkov na ovce stúpa. Je
načase vrátiť sa k starým, osvedčeným
spôsobom.
Zámerom WWF je šíriť skúsenosti
s výchovou psov, vďaka ktorej by boli
schopné ochrániť stáda oviec pred
vlkmi. Pretože to nie je úplne samozrejmé. Pes musí byť zvyknutý na ovce.
Najlepšie je, ak s nimi vyrastá. Ak sa aj
on cíti ako ovca. A druhá podmienka
je, aby dokázal pri ochrane stáda spolupracovať s ďalšími psami. Lebo psov
by malo byť viac, aby si dokázali pri
útoku vlkov navzájom pomôcť.

STRATÉGIA
Ako funguje prirodzená ochrana
stád pastierskymi psami? Skupina
psov navzájom spolupracuje. „Ak je
salaš v oblastiach, kde sa pohybujú aj
medvede a vlky, títo predátori to určite
skúšajú,“ myslí si Jerguš Tesák. „Vlčia
svorka má veľmi dobre premyslenú
stratégiu lovu. Vlky si naplánujú každý krok. Salaš najprv pozorujú. Často
stačí, ak vidia na voľno pustené psy,
a radšej to nechajú tak.“
Ak sú však psy na reťazi, keď sa vlci
blížia, môžu maximálne brechať. Ak
bača a valasi nevstanú a nezasiahnu,
psy radšej stíchnu. Reťaz im neumožňuje bojovať, ani si proti vlkom navzájom pomôcť. Naopak, ľahko by mohli
prísť o život. Preto do konfrontácie
s vlkmi nejdú. „Vlci sa vtedy vrhnú
na ovce, tie sa rozutekajú, rozbúrajú
košiar a vlci ich môžu loviť,“ vysvetľuje
Jerguš Tesák. „Ak by psy neboli na reťazi, museli by vlci počítať so zápasom.
Už dva dobre vycvičené psy dokážu
eliminovať škody.“
V zápase pes – vlk sa podľa neho
nedá jednoznačne tipovať na víťaza.
Vlka prirovnáva k profesionálnemu
vojakovi – zabijakovi a psa k zápasníkovi v ringu. Vlk žije z toho, že loví
a zabíja. Má väčšie zuby, vie, kam
uhryznúť. Vlk váži 40 – 50 kíl, veľký
pastiersky pes môže mať aj 60 kíl. Sú
to vyrovnaní súperi. „Ale k stretom
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väčšinou neprichádza,“ hovorí Jerguš
Tesák. „Vlk si nemôže dovoliť riskovať
zranenie. V prírode to často znamená
smrť. Štúdie Spoločnosti pre karpatskú zver zistili, že už len samotná prítomnosť voľne pustených psov zníži
pravdepodobnosť útoku vlkov o 80 až
90 percent.“

NA SLOBODE
Všetko vysoké nad kolená má
byť na reťazi. Ľudia majú stále voči
veľkým psom predsudky. Ako keby
to boli rodení zabijaci. Tento pocit
ešte podporujú zážitky s priviazanými psami, ktoré na nás štekajú, ako
keby nás chceli roztrhať. „Lenže pes
na reťazi sa správa ako človek v base,“
vysvetľuje Jerguš Tesák. „Jeho teritórium, inak obrovské, je zúžené na
dĺžku reťaze. Prirodzene mu to v hlave prepne. Ak psa po rokoch odviažu
z reťaze, nevie čo so sebou. Pes na
slobode sa správa úplne inak. Treba
ho vychovávať tradičným spôsobom
úplne odmalička.“
Nota bene
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Zootechnička družstva v Strelníkoch Alena Mikulinová začala tak
vychovávať psy pred piatimi rokmi.
Pribúdali totiž útoky vlkov na ovce.
Dodnes spomína na dotrhané zvieratá,
ktoré však museli nechať nažive, kým
nepríde príslušný úradník skontrolovať, či to naozaj urobil vlk. Niekedy to
trvalo aj dva dni...
Škody nahlasovali pravidelne, preto si ich zrejme všimli aj v Národnom
lesníckom centre, kde pracoval Slavomír Finďo. Ponúkol im, či nechcú
skúsiť ochranu stáda psami. Alena
Mikulinová priznáva, že voči veľkým
psom mala predsudky. Tak ako všetci
z dediny. „Ale keď dáte psovi, čo potrebuje, a vychováte ho tak, aby sa zafixoval k stádu a zvieratám, ktoré má
potom ochraňovať, nebudete si vedieť
tento systém vynachváliť,“ tvrdí.

AKO OVCA

„Tri ovce si ju obľúbili a chránili
ju pred ostatnými. A ona sa naozaj
cítila ako ovca. Až v siedmich mesiacoch sme ju začali kontaktovať
s inými psami. Ale to už bola pokojná a necítila potrebu hierarchických
bojov. V ďalšej fáze dostala k dispozícii celý areál družstva. Zoznamovala sa s ľuďmi, psami, kravami. Pri
strážení stáda si spočiatku sadla na
vyvýšené miesto a pozorovala okolie.
Keď bola staršia, začala stádo obiehať. Vytvárala tak pomyselnú hranicu medzi lesom a ovcami. Prebrechala aj päť hodín. Ak niečo v lese
bolo, brechaním to upozorňovala,
nech sa na jej územie nepribližuje.“
Jeden pes je však skôr taká kozmetická úprava. Takže k Aiši postupne pribudli Hana, Murad a ďalší mohutní chlpáči plemena stredoázijský
ovčiak. Alena Mikulinová si ich vyberala podľa povahy rodičov. Cholerici
k stádu nepatria. Preto hľadá potomkov vyrovnaných rodičov. Dnes
majú v Strelníkoch aj chovnú stanicu. Hoci Alena Mikulinová hovorí,
že odchovať tieto psy je nesmierne
ťažké. Hlavne, ak – ako ona – trváte
na tom, nech sa to stane prirodzene.
Nie umelou insemináciou.
Aj v Strelníkoch sa potvrdilo, že
pes musí žiť s ovcami odmalička.
Hana prišla až v siedmich mesiacoch. Na stádo sa už nezafixovala
a nevie pásť. Hoci bola Aiša na voľno
pustená, nikdy nedošlo k nijakému
konfliktu s turistami či návštevníkmi
salaša. No na veľkého psa si museli
zvyknúť zamestnanci. Tí psom až
tak neverili. A takto vychované psy
sú fixované na stádo a neposlúchajú
človeka na povel. Zohraté musia byť
aj so zavraciakmi, teda psami, ktoré
stádo pasú. „Aiši vadí, ak zavraciak
zaháňa ovce príliš zostra. Berie to
zrejme osobne, keď niekto jej kamarátky ovce zaháňa agresívnejšie,“
usmieva sa Alena Mikulinová.
1 (str. 8-9) Silné psy sú starým a osvedčeným

Aiša prišla do Strelníkov z Bulhar- spôsobom ochrany stád pred vlkmi.
ska pred piatimi rokmi ako sedemtýž- 2 Strážny pastiersky pes musí vyrastať
dňové šteniatko. Je to stredoázijský s ovcami a cítiť sa ako jedna z nich.
ovčiak, jej rodičia strážili stáda kôz. 3 Alena Mikulinová vychováva v Strelníkoch
„Hneď sme ju dali medzi malé jahňatá. strážne psy k ovciam. Prácu na družstve by
Váhou ju niekoľkonásobne prevyšovali. nevymenila, úplne sa v nej našla, hoci je to
Mala päť kíl, bola tak do dvoch dlaní. často drina.
Jahňatá boli pätnásť – dvadsaťkilové,“ 4 Už jeden strážny pes znižuje riziko útoku
rozpráva Alena Mikulinová.
vlkov.

Z utrpenia na slobodu
Jana Čavojská

Four Paws

Medvede dlho držané v zajatí či v cirkusoch by už neprežili vo voľnej
prírode. Pomáha im organizácia Štyri laby. V ich rezerváciách nájdu
nový život aj medvede držané v zajatí na farmách na medvediu žlč.

Prvý medveď, ktorého rakúska organizácia Štyri laby zachránila, bol
zo Slovenska. Medvedica Brumka sa
narodila v roku 1992 v zoologickej záhrade. Už po pár týždňoch ju zobrali
od matky a predali nejakému podnikateľovi. Ten ju potom daroval svojmu
rakúskemu obchodnému partnerovi.
Kým bola ešte malé medvieďa, mala
aspoň nejakú slobodu na záhrade. No
ako rástla a silnela, bolo to s ňou čoraz
komplikovanejšie.
Skončila v klietke o veľkosti 35
štvorcových metrov v zadnom dvore
firmy. Po piatich rokoch spoločnosť
skrachovala. Medveďa jednoducho
nechali tam, kde bol. Brumky sa uľútostilo iba bývalej sekretárke – zavolala
aktivistov zo Štyroch láb. Brumku zobrali, hoci rezerváciu Medvedí les v Arbesbachu neďaleko mesta Sankt Pölten
s priestrannými klietkami v prirodzenom prostredí ešte len dokončovali.
Keď bolo útočisko pre medvede hotové,
Brumka sa stala jeho prvou obyvateľkou. A konečne veľmi šťastnou.

TANEC PO UHLÍKOCH
Medvede narodené a držané
v zajatí pre predvádzanie návštevníkom zoologických záhrad alebo
stváranie neprirodzených kúskov
v cirkusoch už nemôžu byť vrátené
do prírody. Nedokázali by sa o seba
postarať. Lepší život však môžu mať
aj v zajatí. Veľké zviera potrebuje
veľa priestoru, čo najviac podobného divej prírode, a množstvo aktivít.
Napríklad hľadanie skrytých pochúťok a jazierko na kúpanie. Medvede
milujú vodu. V zajatí k nej obvykle
nemali prístup.
Od septembra sú na Slovensku zakázané cirkusové vystúpenia divých
šeliem. Tento zákon posiela do dôchodku aj cirkusové medvede. V mnohých západoeurópskych štátoch sa to
už stalo. Stále môžu vystupovať napríklad vo Francúzsku či Španielsku.
No medvede netrpia iba v cirkusoch.
Nie sú šťastné ani v malých výbehoch
v zoologických záhradách.
Organizácia Štyri laby založila a prevádzkuje niekoľko rezervácií, ako je Arbesbach. Ďalšie sú v Nemecku, Kosove,
Bulharsku, Rumunsku, Švajčiarsku a na
Ukrajine. Umiestňuje do nich medvede,
ktoré ich majitelia držali v nevyhovu-

júcich klietkach. Napríklad v Kosove
alebo v Albánsku žilo niekoľko desiatok medveďov v malých klietkach ako
atrakcia na prilákanie zákazníkov do
reštaurácií. Vlády oboch krajín zakázali medvede v súkromnom vlastníctve
a zvieratá skonfiškovali. Putovali za lepším životom do rezervácií.
V Bulharsku, v mestečku Belica
zas funguje park pre tancujúce medvede. Predvádzanie medveďov tam
malo dlhú tradíciu. Hlavne Rómovia žili s medveďmi a zarábali si ich
predvádzaním. Malé medvieďatá brali
z prírody. Potom ich vycvičili pomocou krúžku v citlivom nose a žeravých
uhlíkov pod nohami. Uhlíky nútili
medveďa tancovať a medvediar pritom hral určitú melódiu. Dvíhanie láb,
popálených od uhlíkov, sa medveďovi
postupne spojilo s melódiou. A mohol
zabávať ľudí.

ŽLČ PO KVAPKÁCH
No to ani zďaleka nie je najkrutejšia praktika voči medveďom. Podľa
údajov monitorujúcej siete obchodu s divými zvieratami Traffic bolo
v roku 2016 držaných v zajatí na farmách na medvediu žlč minimálne
trinásťtisíc medveďov. V Ázii, hlavne
v Číne, Vietname a Laose takto medvede chovajú, aby získali ich žlč na lieky
tradičnej medicíny.
No keďže jeden medveď rovná
sa jeden žlčník a veľmi obmedzené
množstvo žlče, vynašli neuveriteľne
krutú praktiku: žlč odoberajú medveďom neustále. Síce po kvapkách, no
katétrom im stále prúdi von z tela.
Nepoužívajú pritom nijaké anestetiká.
Veľmi bolestivý odber absolvujú zvieratá pri plnom vedomí. Medvede ušaté,
ktoré na žlč používajú, strávia celý
život v tesnej klietke, väčšinou poležiačky, aby katéter držal zafixovaný,
s prednými labami v polohe, v ktorej
si ho nemôžu dočiahnuť a vyšklbnúť.
Rakovina pečene a otrava krvi
z infikovanej rany na bruchu sú len
niektoré z chorôb, ktoré medveďom
na farmách hrozia. Obvykle sa nedožívajú veľa rokov. A sú to roky plné
utrpenia, počas ktorých zviera iba leží
a prežíva neuveriteľné bolesti.
Navyše látky, ktoré z medvedej
žlče tradičná medicína potrebuje, sa
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už dajú vyrobiť synteticky. Tento fakt
spolu s väčšou citlivosťou ľudí v juhovýchodnej Ázii voči utrpeniu zvierat
spôsobil, že vo Vietname dopyt po žlči
zo živých medveďov klesá. Zákonom
tu zakázali odoberanie medvedej žlče
ešte v roku 2005, farmári však dostali prechodné obdobie, počas ktorého
farmy postupne zatvárajú.

álnou cestou je síce zdĺhavé, ale ide
o trvalé riešenia. My sme presvedčení,
že časom nebude vo Vietname žiť ani
jeden medveď v zajatí,“ myslí si Martin Bauer. Pozemok na vybudovanie
rezervácie Ninh Binh dostala organizácia od vietnamskej vlády.

„Bolo to nevyhnutné. Medvedie farmy fungovali vo Vietname odjakživa.
Farmári si nenájdu iné živobytie zo
dňa na deň,“ vysvetľuje Martin Bauer
z organizácie Štyri laby. Zákon navyše dovolil farmárom medvede si
nechať, ak podpísali prísľub, že im
nebudú odoberať žlč. O rok neskôr
žilo na farmách vo Vietname okolo
štyritisíc medveďov. A so žlčou sa na
čiernom trhu obchodovalo ďalej.

Organizácia Štyri laby vo Vietname
zistila, že medvede na žlč berú farmári
z prírody. Veria totiž, že žlč z medveďa narodeného na slobode má lepšie
účinky než z medveďa narodeného
v zajatí. Preto je aj dvanásťkrát drahšia. Farmári odchytávajú divé mláďatá
a odmalička ich väznia. Medveď ušatý
patrí pritom medzi ohrozené druhy.

TELO NA KÚSKY
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V roku 2010 išla cena medvedej
žlče vo Vietname rapídne nadol. Lenže
menší zárobok fariem znamenal menšie výdavky na jedlo pre medvede. Podľa prieskumov naň dávajú farmári o 90
percent menej peňazí než predtým.
Dnes žije na vietnamských farmách
ešte osemsto až tisíc medveďov. Niektoré sa podarilo zachrániť. Organizácia Štyri laby vo Vietname vybudovala
medvediu rezerváciu Ninh Binh. No
mnohé medvede ich majitelia radšej
zabili, než by ich mali ďalej kŕmiť.
„Apelujeme na nich, aby medvede nezabíjali,“ hovorí Martin Bauer.
„Nech ich dajú radšej nám. Stačí nám
zavolať. Prídeme a odvezieme ich.“ No
telo medveďa môže majiteľ rozpredať
a celkom dobre si tak zarobiť. Polievku
z medvedích láb považujú vo Vietname za delikatesu. Vyrábajú dokonca
víno z medvedích láb. Žlčník a žlč
z neho využijú na tradičnú medicínu.
Zuby a pazúry používajú na prívesky,
amulety a dekorácie. Toto všetko sa,
samozrejme, neponúka oficiálne, ale
na čiernom trhu.
Pri záchrane medveďov spolupracuje organizácia Štyri laby s vládou.
„Nie je to tak, že by sme niekomu kradli medvede uprostred noci. Všade sa
snažíme o korektné vzťahy s vládou
a spoluprácu s úradmi. Hlavne v ázijských krajinách, ako je Čína, Vietnam
či Mjanmarsko, bez odobrenia vlády
nemôžete nič. Dosiahnuť niečo ofici-

POHODA PRE MEDVEDE

V roku 2017 rozhodla vietnamská
vláda, že všetky medvede z fariem pôjdu do medvedích rezervácií. Na viac
ako 250 farmách vtedy zostávalo asi
deväťsto medveďov. Kam ich všetky
umiestniť? Štyri laby plánujú rozšíriť
kapacitu svojej rezervácie Ninh Binh
v priebehu budúceho roka na sto medveďov. Teraz ich tam býva dvadsaťtri.
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Nikdy nebudú schopné samostatného života. Po tom, čo im urobili
na farmách, majú príliš podlomené
zdravie. No v rezervácii môžu byť aspoň ďalšie roky šťastné. Čo najviac
sa približuje podmienkam vo voľnej
prírode. Obrovské výbehy s lesíkmi,
kríkmi a jazierkami, ale aj preliezkami a skrýšami na jedlo poskytujú zvieratám dostatok podnetných aktivít aj
pokojných miest na skrývanie.
Rezervácie organizácie Štyri laby
sú prístupné verejnosti. Zo vstupného
organizácia financuje stravu pre medvede, mzdy ošetrovateľov a všetko, čo
treba. No každého návštevníka dopredu upozorňujú, že u nich je to iné ako
v zoologickej záhrade a negarantujú,
že návštevník medvede naozaj uvidí.
Lebo všetko sa tu prispôsobuje pohode medveďov, nie ľudí. Ak zviera nemá
náladu na návštevníkov, jednoducho
odíde do inej časti ohrady, na rozdiel
zoologických záhrad, kde sú výbehy
riešené tak, aby ľudia mohli zvieratá
bez problémov sledovať.

ŠŤASTNÉ NA SLOBODE
Ďalší dôležitý rozdiel medzi rezerváciami Štyroch láb a zoologickými
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záhradami je, že Štyri laby neodchovávajú mladé medvede. Podľa ich filozofie má žiť každé zviera na slobode.
Nemá zmysel preto zvieratá v zajatí
rozmnožovať. Tým, ktoré kvôli svojim
krutým pánom už na slobode žiť nedokážu, chcú zabezpečiť čo najlepšie
podmienky.

Na svojej webstránke zverejňuje organizácia videá zo záchrany
medveďov z fariem. Vidno na nich
apatické, ubolené medvede, vychudnuté a dehydrované takmer
na smrť. Niektoré sa ešte občas
pokúsia zaškrabať labou o mreže
a dostať sa z väzenia. Väčšina však

dobre vie, že je to zbytočné, a len
potichu trpí.
V rezervácii sa všetko zmení.
Po čase nevyhnutnom na zotavenie a vo väčšine prípadoch aj po
odobratí zničeného žlčníka a ďalších život zachraňujúcich operáci-

ách vybehnú medvede prvýkrát na
slnko, na dážď, na čerstvý vzduch.
Môžu spoznávať okolie, kúpať sa,
preliezať, objavovať chute ovocia
a ďalších dobrôt. Vracajú sa k prirodzenému správaniu. Hrajú sa
spolu s ostatnými a asi prvýkrát
sú šťastné.

VIAC NEZNESÚ
Jana Čavojská

Na každého obyvateľa Slovenska pripadá jedna sliepka,
držaná celý život v malej klietke. Vyberú ju z nej, len keď už po roku
nevládze znášať vajíčka – a to preto, aby ju zabili na bitúnku.

archív Slepice v nouzi

Živočíšna výroba ročne spotrePetr Dobrý si myslel, že majitelia
buje 70 miliárd zvierat na celom veľkochovov budú radi, že sliepky
svete. 50 miliárd z toho sú sliep- niekto vykúpi a nepôjdu na bitúnok.
ky. „Zviera, ktoré si odtrpí najviac,“ „Odpovedali, že ich predávajú sami.
upozorňuje Martin Smrek, predseda Ale že zopár im vždy zostane. Koľko
občianskeho združenia Humánny je zopár? spýtal som sa. Tak päťdepokrok, ktoré sa snaží dosiahnuť zá- siattisíc. No veľkochovy väčšinou
kaz klietkového chovu na Slovensku. s nami nechceli spolupracovať. VeSpustili kampaň Viac neznesiem! deli, že budeme upozorňovať na zlé
a petíciu za ukončenie klietkového podmienky, v ktorých sliepky žijú.“
chovu sliepok. Také kruté životné
Ľudia, ktorí si prišli pri vyraďopodmienky zvierat už predsa v 21.
vaní nosníc sliepky nakúpiť, ich obstoročí nemajú miesto.
vykle nechceli zachrániť a nechať
VYKÚPENÉ
ich šťastne dožiť na záhradke, ale
zjesť. No to nie je pointa organizácie
Sliepky z klietkových chovov Slepice v nouzi. Oni chcú dať sliepnikdy neuvidia slnko a nikdy ne- kam radostný zvyšok života. Z veľhrabnú do pôdy. Ich smutný život kochovov sú zničené, väčšinou sa
končí na jatkách. Česká organizácia potom nedožijú viac ako tri roky. No
Slepice v nouzi chce dať aspoň nie- môžu to byť šťastné roky. „Sú veľktorým z nich lepší osud. Vykupuje kochovy, odkiaľ odchádzajú sliepky
sliepočky z veľkochovov a hľadá pre v relatívne dobrom stave, ale aj také,
ne nový domov na dvoroch a zá- že máte pocit, že sliepka sa nedožije
hradách. Slabá, neduživá sliepočka rána,“ hovorí Petr Dobrý.
s vytrhaným perím sa po pár týždňoch pozbiera a začne sa tešiť zo
Čo prebieha, keď dovezie také
života na slobode.
sliepočky a vypustí ich na dvor?
„Nikdy nevideli slnko, trávu, hlinu,
Ak si vezmete sliepku z veľko- modrú oblohu, nezacítili vietor.
chovu, bude zrejme iná než sliepka Všetko je pre ne nové. Veľakrát sa
narodená na dvore. „Vie, kto ju za- boja vyliezť z kurníka. Potom sa
chránil. Chodí za vami, je oveľa zve- nájde jedna odvážna, ktorá stúpi
davejšia, čaká a víta vás pri bránke, na trávu... Zbedačení tvorčekovia
keď sa vraciate domov,“ hovorí Petr sa postupne menia na sebavedomé
Dobrý z organizácie Slepice v no- sliepky. Každá je iná, každá je osobuzi. Pred piatimi rokmi, keď Česi nosť. Vôbec nie sú hlúpe, ako si nieešte veľa netušili o podmienkach ktorí myslia.“
klietkových chovov a označení vaĽudia z organizácie Slepice v nojec, ktoré indikuje, aký život majú
sliepky, rozhodol sa na to upozor- uzi začali na svojom webe oznamoniť. „Chcel som ísť inou cestou, ako vať, kedy ktorý veľkochov vyraďuje
ukazovať tie šialené fotky zničených sliepočky, a už dopredu pre ne hľasliepok vo veľkochovoch. Skôr pozi- dali adoptívnych „rodičov“. Potom
tívne, príbehmi zachránených slie- vykúpené sliepky naložili do auta
počiek. To novinárov zaujalo a boli a rozviezli. Dnes 90 % zachránených
sme v médiách ešte skôr, ako sme sliepočiek ide mimo nich. Myšlienvykúpili prvú sliepku. A potom mi ku pomôcť zvieratám z veľkochozačali chodiť maily od záujemcov vov rozšírili medzi ľudí a tí ich
o zachránené sliepočky.“
sami vykupujú. Na sociálnej sieti

potom zdieľajú s ostatnými príbehy
zachránených sliepok. „Myslím, že
nezachraňujeme len sliepky, ale aj
ľudí,“ tvrdí Petr Dobrý. „Môžu žiť
s pocitom, že niekomu pomohli.“

AKO LIST PAPIERA
Slovensko je na chvoste spomedzi krajín Európskej únie (EÚ), čo sa
týka počtu podielu klietkových chovov. Predbehlo nás už aj Rumunsko
či Bulharsko. „V klietkach je u nás
zatvorených 5,5 milióna sliepok.
To je 85 % všetkých chovaných nosníc. Voľné výbehy a biochovy tvoria
len jedno až dve percentá všetkých
chovov sliepok,“ pokračuje Martin
Smrek. Európsky priemer je 53 %.
Rakúsko krutý klietkový chov už zakázalo úplne, v Nemecku žije v klietke každá pätnásta sliepka, v Dánsku
a Holandsku každá piata. Ide o obohatený klietkový chov. Chovy v holých klietkach zrušila EÚ v roku 2012.
Farmári vtedy stáli pred rozhodnutím, či dopriať sliepkam najnižší
štandard, ktorý zákon ešte pripúšťa,
alebo im umožniť prežiť aspoň trochu prirodzený život. „Lebo obohatený klietkový chov je iba kozmetická
úprava,“ vysvetľuje Martin Smrek.
Musí tam byť niečo ako bidlo, miesto
na oprašovanie alebo provizórne
hniezdo. No životný priestor jednej sliepky zostáva veľkosti jedného
hárku A4.
„To je žalostne málo. Ani náhodou
sa nepribližuje tomu, čo sliepka naozaj potrebuje. Na slobode strávi približne 60 percent času hrabaním sa
v zemi a hľadaním potravy. V klietke
má k dispozícii len drôtenú podlahu.
Život a vlastnosti sliepok donedávna neboli poriadne preskúmané. Až
v posledných rokoch zisťujeme, aké
sú. Okrem toho, že sliepky vôbec
nie sú hlúpe zvieratá, sa ukázalo
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Jana Čavojská

aj to, že sú empatické a dokážu sa
vžiť do emocionálneho stavu iných
sliepok. Predstava, že zviera s takouto schopnosťou je zatvorené v hale
s desiatkami tisíc iných sliepok, ktoré trpia a nemajú úniku, je naozaj
hrôzostrašná.“

dzených chovoch na dvore sa pritom
sliepky dožívajú okolo desať, niekedy
až pätnásť rokov. Sliepky z klietok trpia
osteoporózou. Zúfalo im chýba vápnik. Ak totiž vonku znesú neoplodnené
vajce, zjedia jeho škrupinu, aby sa im
vrátil vápnik do organizmu. V klietke
nemajú na nič také príležitosť. A znáV takom prostredí sa sliepka šajú strašne veľa, za ten rok dvesto
veľmi rýchlo zblázni. To vedie ku – tristo vajec. Navyše iba stoja a čakajú
konfliktom. Sliepky sa tam navzá- na smrť. Nemôžu behať, preletieť sa,
jom napádajú, vytrhávajú si perie, hrabať v zemi. Nedostatok pohybu je
vyzobávajú rany. Občas to končí ďalšou príčinou osteoporózy.
kanibalizmom, pretože sliepka za
ten rok života, ktorý v klietke strávi,
Tieto „stroje na vajíčka“ na konci
doslova príde o rozum.
ich životnej cesty nahádžu do krabíc a prevezú na bitúnok. „Ich kosČAKANIE NA SMRŤ
ti sú krehké. Na smrť idú sliepky
s početnými zlomeninami,“ hovorí
Po roku vo veľkochove je organiz- Martin Smrek. Otrasný priemysel.“
mus sliepočky už taký vyčerpaný, že jej Také strašné utrpenie sliepočiek
znáška klesne a farmárovi sa neopla- však nemá žiadne opodstatnenie.
tí držať ju naďalej pri živote. V priro- Podľa Martina Smreka samotná hy-

dinárska únia vyčíslila, že náklady
na vajce z bezklietkového chovu sú
len o pol centa vyššie než náklady
na vajce z klietky. Rozdiel v cene
tvoria hlavne marže supermarketov.
Chovatelia klietkových sliepok
si zrejme uvedomujú, aký hrozný
život tieto zvieratá majú. A že keby
to spotrebitelia videli na vlastné
oči, tak by si vajcia z klietok asi
viac nekúpili. Preto sa bránia úniku fotografií z hál. Martin Smrek si
myslí, že chovatelia sa museli voči
utrpeniu zvierat psychicky obrniť
a nepripúšťajú si ho. „Rovnako ako
ľudia pracujúci na jatkách. Na linke
prepichávajú jeden za druhým krky
prasatám, zaveseným za nohy. Človek niečo také musí vytesniť. Ale sú
aj farmári, ktorí si utrpenie zvierat
uvedomujú a prechádzajú na bezklietkové chovy.“

KONIEC DOBY KLIETKOVEJ?
Našťastie, svetom a ľuďmi prechádza vlna pochopenia. Veľké svetové značky postupne prestávajú
nakupovať vajcia z klietkových chovov a akceptovať zbytočné utrpenie
sliepok. V Európe sa hovorí o roku
2025. Firmy si dávajú záväzky nepoužívať po tomto dátume žiadne
vajcia z klietkových chovov.
Čo urobia slovenskí farmári? Opäť
investujú iba do najnižšieho možného
štandardu, čo je podstielkový halový
chov? Možností majú viac. Voľné výbehy, biochov, v Holandsku už experimentujú s chovom v prirodzených kŕdľoch sliepok. „Podstielkový halový chov
dáva sliepke možnosť aspoň nejakého
pohybu. Ale jednoročný životný cyklus
pri ňom zostáva zachovaný,“ hovorí
Martin Smrek. Kvalita vajec je podľa

neho zo všetkých typov chovov rovnaká. No veľkochovy sú náchylnejšie na
bakteriálne infekcie, vírusy a parazity.
Pri klietkových chovoch sa ukazuje výrazne vyššie riziko infekcie salmonely.
Aj ďalšie hospodárske zvieratá u nás
stále žijú v klietkach. Napríklad norky
chované na kožušinu na farme neďaleko
Martina. Je to posledná legálna kožušinová farma na Slovensku. Organizácia
Humánny pokrok požaduje úplný zákaz
kožušinového chovu. „Musíme povedať,
že nie je normálne zatvárať zvieratá do
malých klietok len preto, aby sme ich
o rok mohli stiahnuť z kože,“ hovorí Martin Smrek. „V EÚ pribúdajú krajiny, ktoré
kožušinové chovy zakazujú.“
V klietkach trpia napríklad aj
prasnice. Zatvoria ich tam hneď,
ako porodia malé prasiatka a zostávajú v nich niekoľko mesiacov,

kým prasiatka dojčia. Nemôžu sa
v nich ani otočiť. Preto vznikla európska občianska iniciatíva Koniec
doby klietkovej. 120 organizácií zo
všetkých členských krajín EÚ zbiera
podpisy pod petíciu požadujúcu zákaz používania klietok v živočíšnej
výrobe. Ak do septembra získajú
milión platných podpisov, bude sa
ňou musieť zaoberať Európsky parlament.
Petíciu môžete podporiť aj na:
humanny-pokrok.endthecageage.eu.
1 (str. 16) Sliepky z klietkových chovov nikdy
neuvidia slnko, nikdy nehrabnú do pôdy.
2 Martin Smrek sa ako predseda združenia
Humánny pokrok snaží dosiahnuť zákaz klietkového chovu na Slovensku.
3 Petr Dobrý z českej organizácie Slepice
v nouzi, ktorá upozorňuje na katastrofálne
podmienky, v akých sliepky žijú.

Nechajme šelmy putovať!
Andrea Settey Hajduchová

Ema. Ľubo. Iwo. Šelmy, ktoré putujú krajinou.
Aké prekážky im staviame do cesty?
Ako ohrozujeme ich životy?
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Som Ema.
Nedávno ste ma nalákali do klietky
za vôňou rýb, jabĺk a kukurice, uspali
ma a nasadili mi telemetrický obojok.
Ale nevyčítam vám to. Viem, že nám,
šelmám, chcete pomôcť. Máme totiž
problém. Vaše cesty, stále väčšie mestá,
polia a dovolenkové rezorty ukrajujú
z nášho domova. Krajina, o ktorú sme
sa kedysi delili, sa mení. Chytili ste ma
v Beskydách a odvtedy sledujete moje
putovanie. Križujem cesty. Obchádzam
dediny... Teda, pár ráz som večer či nadránom zašla i do dediny. Priznávam,
občas neodolám medu vo včelínoch. Ale
prisahám – neboli riadne oplotené. Veď
to je akoby ste si rozbalili v obývačke
čokoládu... Koľkí by ste odolali?

Pre medvede, vlky aj rysy platí, že
majú putovanie v krvi. Ich domov sa
zvyčajne počíta na stovky kilometrov
štvorcových. Napriek tomu si stále málo
ľudí uvedomuje, že pre ich prežitie nie
sú dôležité len chránené územia, akými sú národné parky, ale aj migračné
koridory – akési „zvieracie cesty“ medzi
týmito územiami.

MIGRAČNÉ KORIDORY

„Od 90. rokov sme svedkami obrovskej urbanizácie, rozširujú sa
mestá aj podhorské obce. Objavujú sa
i čierne stavby, stavia sa aj v najvyšších stupňoch ochrany,“ hovorí Peter
Drengubiak z CHKO Kysuce. „Z Európskej únie prichádzajú peniaze
PUTOVANIE V KRVI
na rozvoj dopravnej infraštruktúry
– stavajú sa diaľnice, zrýchľujú železNa Slovensku žije cez 1 200 medveďov, nice. Hromadíme stále nové bariéry,
v Národnom parku (NP) Malá Fatra a jeho ktoré môžu úplne zastaviť presuny
ochrannom pásme okolo stovky. Mnohé zvierat medzi chránenými územiasi po osamostatnení hľadajú miesto pre mi a genetickú obnovu populácií. Ak
život práve na Kysuciach, v Strážovských šelmy izolujeme v chránenom území,
vrchoch či v Javorníkoch. Niekoľké sa dokážu tam ešte nejaký čas žiť, no
v Chránenej krajinne oblasti (CHKO) Ky- dlhodobo neprežijú.“
suce usadia, iné sa presúvajú do Poľska
či do Moravskoslezských Beskýd.
Kým susedné Poľsko, Maďarsko i Česko majú migračné koridory šeliem už
„Chránená krajinná oblasť Beskydy je zmapované, u nás mapovanie postupne
jediné miesto v Čechách, kde sa objavu- prebieha. A to vďaka medzinárodným
jú všetky tri veľké šelmy – medveď, vlk projektom podporených Európskou
a rys,“ hovorí Martin Strnad z Agentú- úniou. Ako ukazuje príbeh Emy, mery ochrany prírody a krajiny ČR. „Teda, dzinárodná spolupráca je dôležitá. Ak
medveďa máme teraz jedného, Emu, sa niektoré koridory uzavrú na lokálnej
ktorá sa vyskytuje na oboch stranách úrovni, môže to ovplyvniť populáciu šehranice – v Čechách i na Slovensku. A to liem aj u susedov či v Európe.
len vďaka posledným zachovalým mig„Práve vyhodnocujeme výsledky proračným koridorom, ktorými sa k nám
dostávajú šelmy z Poľska a zo Slovenska. jektu TRANSGREEN, ktorý sa sústredil
Niekedy ide o posledné desiatky metrov na dopravnú sieť a zmapovanie migračbez zástavby medzi dedinami.“
ných koridorov zvierat v chránených
územiach na Slovensku, v Čechách,
Práve Agentúra ochrany prírody v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajia krajiny ČR zabezpečuje sledovanie Emy, ne,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaspolu s Mendelovou univerzitou v Brne, diteľka WWF Slovensko. „Na Slovensku
Správou poľského Tatranského národ- sme mapovali CHKO Kysuce a NP Malá
ného parku, Inštitútom ochrany prírody Fatra. Spolupracovali sme i s Národnou
poľskej Akadémie vied a Hnutím Duha. diaľničnou spoločnosťou a výsledkom

je okrem iného to, že na Kysuciach pribudne zelený most pre zvieratá ponad
diaľnicu D3.“
Ukázalo sa však, že na migráciu zvierat treba myslieť už v čase územného
plánovania, a na to sa sústredí nový
projekt ConnectGREEN. Táto organizácia rieši oba projekty na Slovensku
s partnermi zo Štátnej ochrany prírody
SR, Slovenskej agentúry životného prostredia a s urbanistami zo Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.
Som Ľubo.
Dobrodružstvo mám v génoch. Hranice mi nič nehovoria. Pre nás rysov
nie je neobvyklé, že denne prejdeme desiatky kilometrov a asi vás neprekvapí,
že najväčšie vzdialenosti prekonáme,
keď si hľadáme partnerku. Keď všetko
ide dobre, mám v teritóriu aj dve-tri
partnerky. Občas ma s nimi uvidíte, ale
väčšinu roka som sám. Lovím. Putujem.
A, áno, občas i leňoším. Najmä, keď
sa mi zadarí dobrý úlovok, nájdem si
úkryt blízko koristi. Neuveríte, ale niekedy prechádzate len pár metrov odo
mňa. O mačkách sa vraví, že nemajú
radi vodu, ale nám rysom neprekáža.
Aj ja som pár razy prebrodil rieku. Rozhodne je to menej nepríjemné a nebezpečné, než prejsť cez cestu...

HRA SO SMRŤOU
V CHKO Kysuce žije asi 23 rysov a 13
vlkov, no ich domovom nie sú len Kysuce, ale i CHKO Beskydy, Żywiecki Park
Krajobrazowy či práve NP Malá Fatra.
Ľuba sledovali ochranári z Hnutí DUHA
a CHKO Kysuce pomocou fotopascí podľa škvŕn na srsti, ktoré sú u každého rysa
jedinečné.
„Aj medzi zvieratami sú jedinci, ktorí
sú menej odvážni a objavitelia, čo sa
vyberú naprieč krajinou. Taký bol Ľubo.
Na Kysuciach mal asi niekoľko frajeriek.
Keď vo februári začala rysia ruja, prešiel
cestu aj železnicu. Bol to mladý samec,
takže jeho putovanie naznačovalo i to,
že si hľadal domov, kde by mal dostatok
potravy a možností na úkryt. Zrazu sa
stratil. Mohol sa stať obeťou pytliakov,
no podľa našich informácií mohol zahynúť práve na frekventovanej ceste
I/11 medzi Kysuckým Novým Mestom
a Kysuckým Lieskovom pri Povine. Tam
je jeden z kľúčových migračných koridorov šeliem na Kysuciach,“ hovorí Peter
Drengubiak.
Shutterstock
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Cez tento úsek podľa posledných
údajov Slovenskej správy ciest za rok
2015 prešlo počas 24 hodín viac ako
14-tisíc áut. Rozvoj osídlenia vždy prebiehal v údolí riek, a ak sa pozriete na
mapu, vidíte od Žiliny cez Čadcu až
po hranice s Poľskom cestu I/11, vedľa
železnicu, údolím tečie rieka Kysuca
a na jej brehoch mesto strieda mesto.
A stavia sa tu diaľnica. Projekt TRANSGREEN ukázal, že práve tu sú posledné
koridory – pri Povine, pri Oščadnici,
pri Svrčinovci (kde má stáť zelený
most) a pri Klubine.
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„Je obdivuhodné, že Ľudo dokázal
najmenej sedem ráz prekonať frekventovanú cestu medzi Čadcou a Žilinou a dvojkoľajovú železnicu, ktorá
tu ide viac-menej súbežne s cestou.
Takéto zdatné jedince nám ukazujú,
na ktoré úseky sa zamerať a chrániť
ich, aby sme uľahčili migráciu i tým
menej zdatným a umožnili populácii
prosperovať. A ak zabezpečíme, aby
na cestách nezomierali zvieratá, budú
cesty bezpečnejšie i pre ľudí,“ vysvetľuje Miroslav Kutal z Hnutí Duha, českej
nevládnej environmentálnej organizácie.

A prejdú hlavne v noci, v lete
a na jeseň, keď ich lákajú polia s kukuricou a v čase prípravy na zimný
spánok, kedy musia nabrať tukové
zásoby. Autori výskumu upozorňujú,
že v období 2007 – 2015 zahynulo na
Slovensku 35 medveďov na cestách
a 25 na železnici. Väčšinou mláďatá či mladé medvede s najmenšími
skúsenosťami.
Štatistiky si vedie i polícia. Podľa
Prezídia policajného zboru SR došlo
minulý rok na cestách k 1 131 zrážkam s lesnou zverou. Zahynulo pri
nich 55 ľudí, ťažké zranenia utrpelo
285 a doživotné následky na zdraví
1 028 ľudí. Z roka na rok stúpa i škoda.
Poisťovňa Allianz hradila predošlý
rok škody v sume 5,4 milióna eur, rok
predtým do 5 miliónov. A zvieratá
zomierajú i na železnici – tie evidujú
v minulom roku 857 zrážok z lesnou
zverou.

a Mengusovce – Jánovce) vedú ponad severnú D1 a spájajú populáciu
šeliem z Poľska a z Vysokých Tatier
s tou v Nízkych Tatrách, Veľkej Fatre
a ďalej na juhu. Tretí je pri Moravskom Svätom Jáne. V Čechách ich je
viac ako desať a ďalšie sú plánované – jeden práve v CHKO Beskydy pri
Mostoch u Jablunkova. V Nemecku je
ich viac ako 50, v Maďarsku pár desiatok a v Chorvátsku ich je desať len
na diaľnici A1, ktorá spája sever a juh.
Národná diaľničná spoločnosť ich
priamo nesleduje. Hovorí, že zelený
most pri Jánovciach nie je v dosahu
kamery, no vedia o putovaní líšok
a vlka. „Viac vieme o Lučivnej, kde
je zelený most pod drobnohľadom
kamier. Častými návštevníkmi sú tu
vysoká zver, vlci a medvede.“ Diaľničná spoločnosť sa snaží predchádzať
zrážkam oplotením všetkých úsekov
diaľnice. Treba však povedať, že oplotenie zabraňuje nehodám, no nerieši
migráciu.

Som Iwo.
Mám päť rokov. Najvyšší čas nájsť
si partnerku. Narodil som sa v poľskom
„Dôležité je, aby ploty navádzali
Tatranskom národnom parku. Veľa som zvieratá k miestam, kde môžu cestu
počul o kráse Sloveniek. A tak som sa bezpečne prekonať – k podchodom
rozhodol situáciu preveriť. Kto z vás sa či k zeleným mostom. Ak tieto na
SMUTNÉ ŠTATISTIKY
môže pochváliť, že kvôli pytačkám pre- cestách nie sú, ploty sú len jednou
šiel za tri týždne 373 km? Prešiel som z migračných bariér,“ vysvetľuje MiAj NP Malá Fatra je obkolesená z poľských cez slovenské Vysoké Tatry roslava Plasmann z WWF Slovensko.
cestami. Je tu železnica a pribúda až do maďarského Národného parku „Nemusíme vždy stavať nové zelené
diaľnica. „Na cestách a železniciach Aggtelek. Týždeň som tam pobudol, ale mosty, niekedy stačí bežný most pre
v okolí NP Malá Fatra bolo od roku tú pravú som nestretol. No dopočul som chodcov rozšíriť a na okrajoch nahra1997 doposiaľ zabitých 47 medveďov, sa o mieste, kde sa medveďom i vlkom diť povrch prírodným materiálom.
v roku 2019 už tri medvede. Takýto dobre žije. Platí tam zákaz lovu, pyt- Aj taký most vedia zvieratá využiť.
spôsob usmrtenia predstavuje takmer liactvo sa trestá, les sa nerúbe až na Ideálne je tiež budovať diaľnice ako
43 percent zo všetkej známej mortali- kosť. Je tam pokoj. A ľudia si ten pokoj viadukty a pod nimi zachovať príty,“ konštatuje riaditeľ NP Malá Fatra a prírodu vážia. Idem hľadať partnerku rodnú krajinu. Pre menšie zvieratá
Michal Kalaš. „Kritickými miestami na do Národného parku Bieszczady...
sa zvyknú stavať podchody.“
ceste I/18 sú oblasti medzi Turanmi a
Šútovom, Dubná skala, Domašín. Vlaky
MOSTY A VIADUKTY
CHÝBA LEGISLATÍVA
zabíjajú medvede najčastejšie v k. ú.
Nezbudská Lúčka, v blízkosti Strečna.
Medveď Iwo patrí k slovenským
Kľúčové však je, aby tieto riešeOkrem medveďov evidujeme šesť zra- rekordérom. Z Tatier do Maďarska nia vyžadovala legislatíva. Dnes sa
zených rysov a dvoch vlkov.“
a späť do Poľska prešiel počas troch u nás zelené mosty objavujú najmä
májových týždňov v roku 2015. Pre- vďaka požiadavkám Európskej únie,
Podľa Slovenskej správy ciest po- konal cesty, koľajnice, preplával Váh keď diaľnice staviame z eurofondov.
pod Strečno prejde takmer 27-tisíc áut aj vodnú nádrž Domaša. A prešiel aj No dôležité je posledné koridory neza 24 hodín. Také čísla sú už nepreko- diaľnicu. Teda smerom na juh využil zastavať. Ideálne je, aby tu legislatíva
nateľnou bariérou. Na Slovensku be- zelený most pre zvieratá ponad D1 umožnila stavebnú uzáveru. Alebo
žal výskum, koľko áut na ceste úplne pri Mengusovciach. Smerom do Poľ- aby ich štát mohol vykupovať tak, ako
zastaví migráciu šeliem, konkrétne ska zase našiel miesto, kde diaľnica dnes vykupuje chránené územia.
medveďov. Výskum Štátnej ochrany pri Novej Polhore pri Košiciach ide
I tu sú susedia o krok pred nami.
prírody SR, Národného lesníckeho cez potok a prebehol popod diaľničcentra a Carpathian Wildlife Society ný most.
Práve v Beskydách medzi obcami
z roku 2016 ukázal, že samci dokážu
Jablunkov a Mosty u Jablunkova sa
prejsť cestu s najviac 5-tisíc autami za
Zelené mosty máme na Slovensku podarilo začleniť do územného plánu
24 hodín, samice do 4-tisíc áut.
len tri. Dva (Mengusovce – Lučivná jeden z najdôležitejších migračných

koridorov šeliem v tejto oblasti. Ak
by obec nesúhlasila, Beskydy by nemali Emu.
Hovoríte si – načo toľko starostí
s nebezpečnými šelmami? Ale v prírode nie je všetko jednoduché. „Šelmy
majú najväčšie nároky na migráciu.
Ak zachováme ich migračné koridory,
umožníme migráciu aj ďalším zvieratám. Vlk, rys i medveď sú chránené
európskou smernicou o biotopoch
a patria medzi regulátorov početnosti kopytníkov, ktorí patria k najväčším nepriateľom malých stromčekov.
Šelmy v lese tak prispievajú k jeho
obnove,“ vysvetľuje Martin Strnad.
A keď sa ich bojíme? Na to reaguje
Michal Kalaš, riaditeľ NP Malá Fatra:
„Populácia medveďa hnedého u nás
v parku rastie, no od 60. rokov sme
nezaznamenali napadnutie človeka,
ktorý sa pohyboval po vyznačených
turistických chodníkoch. Zaznamenali sme 11 útokov na človeka a môžeme povedať, že riskujú lesníci,
poľovníci, zberači lesných plodov či
nedisciplinovaní turisti mimo chodníkov. Dôležité je, aby sme šelmám
stále neukrajovali z územia, ale nechali im pokojné zóny.“

Dana Bartošová
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A to je stále náročnejšie – niekto
chce chatový komplex, iný lesné
cesty či cyklotrasy, ďalší ferratu či
festival. A do toho sa po parku preháňajú štvorkolkári a motorky...

Tomáš Hulík

1 (str. 20-21) Podobné zelené mosty ako ten
na fotografii máme na Slovensku len tri. Tieto
migračné koridory pre šelmy ušetria množstvo
životov na cestách a napomôžu aj obnove lesa.
2 Pri prechode z Beskýd na Slovensko prešla
Ema za dva týždne 132 kilometrov a preplávala
vodnú nádrž Šanca. Posledné údaje naznačujú,
že si v Javorníkoch našla partnera.
3 Ľubo je odvážny objaviteľ. Dokázal najmenej
sedem ráz prekonať frekventovanú cestu medzi
Čadcou a Žilinou a dvojkoľajovú železnicu vedúcu
popri nej.
4 Keď sa Iwo vo Vysokých Tatrách zobudil
zo zimného spánku, prešiel za tri týždne
do Maďarska a späť do Poľska. Telemetriu
zabezpečoval poľský Tatrzański Park Narodowy
a slovenský TANAP.

Ivan Godál

PRÍLIŠ NESKORO
Čo je pre Adrianu na práci v záchrannej stanici najnáročnejšie? „Smutné
príbehy zvierat, ktoré k nám privážajú.
Presnejšie krivdy, ktorých sa na nich
dopúšťajú ľudia.“ Spomína si, ako riešila prípad zranenej ježice, ktorú zrazilo
auto. Chopila sa jej neznáma dievčina,
ktorá sa rozhodla, že si ju ponechá doma.
Ježica jej však začala rodiť. Mláďatá postupne umierali jedno za druhým a ona
sa prostredníctvom Facebooku radila
s ľuďmi, ako to riešiť. Napokon ju Adriana presvedčila, aby ježicu previezli do
Brezovej pod Bradlom.
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Zachraňujú zvieratám život
Petra Nagyová

Jiří Hološko

Vždy citlivo vnímala svet okolo seba, po prírode sa túlala odmalička,
učila sa rozpoznávať stromy a vtáky. Dnes sa Adriana Hološková (22)
venuje najmä ornitológii a spolu s otcom pôsobia v Záchrannej stanici
pre voľne žijúce živočíchy v Brezovej pod Bradlom.
V brezovskej stanici majú v súčasnosti plné ruky práce. O päťdesiatku
zvierat sa starajú iba traja ľudia. V podstate nadšenci. „Momentálne väčšinu
našich zvierat tvoria mláďatá, takže
naša starostlivosť o ne je celodenná
a veľmi intenzívna. Neraz sme pri nich
aj v noci. Riešime taký neštandardný
prípad, keďže k nám priviezli malých
netopierov až z Košíc. Majú rýchly metabolizmus, a preto ich treba kŕmiť častejšie,“ vysvetľuje Adriana Hološková.
Mnohé netopiere žijú v mestách.
Sú schované v škárach budov a pod
parapetmi. Keďže sú cicavce, malé
netopiere dojčia matky. Kým sú malé,
nosia ich na sebe a neskôr nechávajú
v úkryte. Niekedy ich vkladajú do spo-

ločného hniezda, aby im nebola zima. otec je ochranár, odjakživa mal veľmi
V tomto prípade sa im však zrejme blízky vzťah k zvieratám, k prírode,
niečo stalo. „Malé netopiere, ktoré sú vždy po nej túžil,“ rozpráva Adriana.
u nás, majú iba štyri gramy. Sú veľmi „Z detstva si pamätám, že k nám ľudia
drobné, no postupne budú prechádzať často nosili zranené zvieratá, už vtedy
z mlieka na normálnu stravu.“
sme boli taká záchytná stanica.“

ZÁCHRANNÁ STANICA
V stanici sa už vystriedali rôzne
druhy zvierat. Väčšinu z nich tvoria
vtáky – od vrabcov, cez dravce, sovy,
labute či bociany, ale aj cicavce ako
ježkovia a veverice. Veľmi výnimočne
sa v Brezovej pod Bradlom objavia
obojživelníky a plazy.
„Myšlienka našej záchrannej stanice vznikla ešte pred rokom 1989. Môj

Sen Jiřího Hološku sa naplnil
pred troma rokmi, keď ich občianske
združenie Priatelia prírody dostalo
možnosť zapojiť sa do siete záchranných staníc na Slovensku. „Zvieratá
sa k nám dostávajú rôzne, niektoré
nám privážajú ľudia, časť nám nahlasujú nálezcovia a my ich ideme
vyzdvihnúť. Privážajú ich k nám aj
zamestnanci Štátnej ochrany prírody,
ktorí zabezpečujú ich odchyt,“ hovorí
ochranárka.

„Žiaľ, neprežilo ani jedno mláďatko a
nevedeli sme, či ešte nejaké má v sebe.
Ježica mala navyše zlomenú prednú
i zadnú nohu a dokonca aj sánku. Keby
dostávala dostatočne včas podporné látky a bola by adekvátne liečená, mláďatá
mohli prežiť.“ To sa podľa Adriany stáva
pomerne často. „Najviac nás však mrzia
prípady, keď sa k nám zranené zvieratá
dostávajú príliš neskoro, lebo sa o nich
chcú nálezcovia postarať sami. Dávajú
zvieraťu potravu, ale nezabezpečia ošetrenie a lieky, čím sa situácia iba skomplikuje. Potom už môžeme pomôcť len
veľmi ťažko.“

KEĎ UBLIŽUJÚ ĽUDIA
Väčšine zvierat, o ktoré sa ochranári starajú, ublížil priamo či nepriamo
človek. „Z tohto pohľadu to vnímame
osobnejšie, než keby mali zranenia od
prirodzených nepriateľov,“ konštatuje
Adriana Hološková. Záchranné stanice
vznikli najmä pre zranenia zvierat, ktoré majú na svedomí ľudia. Najčastejšími
príčinami sú zrážky s autom, nárazy do
sklenených prekážok či poranenia elektrickým prúdom. „Stretávame sa však
aj so strelnými poraneniami. To znamená, že niekto musel na dané zviera
strieľať priamo na sídlisku alebo medzi
domami.“
Ďalšie prípady sú otravy karbofuránom, ktorý sa dáva do návnad a je
cielený na dravce. „Tam býva naša záchrana minimálna. Karbofurán je veľmi
silný neurologický jed a v drvivej väčšine
prípadov sa nájdu buď uhynuté jedince,
alebo také, ktorým sa už nedá pomôcť.“
Nelegálnou činnosťou je aj držanie chráneného živočícha bez povolenia. „Občas
sa k nám tak dostanú zhabané zvieratá
alebo živočíchy na úteku, ktoré sú príliš

zvyknuté na človeka a následný návrat
do prírody pre ne môže byť veľmi komplikovaný.“

SPÄŤ DO PRÍRODY
Zo záchrannej stanice môžu vracať
späť do prírody iba zvieratá, ktoré sú
schopné sa o seba bez problémov postarať. „Mnohé zranenia však bývajú
natoľko vážne, že návrat späť nie je
možný. Týka sa to najmä vtákov po zlomeninách krídel alebo prípadov, keď
sa musí pristúpiť k amputácii končatiny. Problémom môže byť aj poškodenie
zraku alebo sluchu. Takéto trvalo hendikepované živočíchy potom odchádzajú
z našej stanice do štátnych zariadení.“

booku, ktorého prostredníctvom ľudí
informuje o jednotlivých prípadoch.
Tak sa môžu vzdelávať a dozvedieť sa
napríklad aj to, že pri záchrane zvieraťa
je v prvom rade nutné posúdiť, či vôbec
ľudskú pomoc potrebuje.
„Dostávajú sa k nám totiž mláďatá,
ktorým nič nebolo, len pri nich na chvíľu
neboli rodičia. Alebo sme mali prípady mladých vtákov, ktoré už vyskočili
z hniezda a ešte sa len učili lietať. Preto
je naša rada, aby ľudia ako prvé kontaktovali záchrannú stanicu alebo príslušnú správu chránenej krajinnej oblasti
alebo národného parku a vec skonzultovali. Niekedy nám ľudia pošlú aj fotku,
čo je úplne ideálne.“

Ak sa vec nedá konzultovať s odborÚspešnosť návratu zvierat späť
do prírody sa pohybuje okolo 55 až 60 níkom, zviera je možné odchytiť pomopercent. Zvyšné percentá tvoria úhyny, cou uteráka či rukavíc a umiestniť ho
eutanázie a trvalo hendikepované je- do papierovej škatule vhodnej veľkosti.
dince. „Keď vypúšťame mláďatá späť do „Následne treba zavolať do záchrannej
prírody, držíme sa metódy soft release. stanice. Živočíchy by sme nikdy nemali
To znamená, že vždy, keď je to možné, kŕmiť bez konzultácie, vo väčšine prípavypúšťame mláďatá vtákov aj cicavcov dov im tým len ublížime. Veľmi často sa
priamo z voliér a klietok, kde sú zvyknu- stretávame s tým, že ľudia aj zvieratám
té dostávať potravu. Majú tak možnosť po ťažkých úrazoch dajú napríklad mäso,
kedykoľvek sa vrátiť späť, ak by mali lebo si myslia, že veď sova ho môže dov prvých dňoch problém si niečo samé stať a nič tým nepokazia. V takom príuloviť. Takýmto spôsobom sa zvyšuje aj pade si však treba predstaviť, aké by to
pravdepodobnosť prežitia živočícha, a bolo, keby mal dané zranenie človek.“
tiež úspešnosť našej práce,“ vysvetľuje
ochranárka.
VIAC EMPATIE
Základným pravidlom pre prácu
Takýto živočích potrebuje bezods voľne žijúcimi živočíchmi je predovšet- kladné veterinárne vyšetrenie, počas
kým minimalizácia stresu, maximálne ktorého dostane výživu do žily. Presne
obmedzenie kontaktu, vytvorenie vhod- tak isto, ako keď človek dostane infúziu.
ných podmienok a vhodná potrava pre „Nie vždy je možné zvieratá hneď prezviera. „Každý živočích, ktorého prij- viezť do stanice. Vtedy od nás ľudia domeme, dostáva ako prvé umelú výživu stanú pokyny, čím ich majú kŕmiť, ako
podľa jeho stavu buď do žalúdka, pod často a ako sa o ne postarať. V dnešnej
kožu, do žily, či v krajom prípade do kost- dobe si každý nájde informácie na innej drene. No to už, samozrejme, musí ternete a myslí si, že to zvládne aj sám.
robiť veterinár. Je to preto, že väčšinou Bohužiaľ, vieme o mnohých aj slovennevieme, kedy naposledy zviera jedlo. ských stránkach, ktoré poskytujú veľmi
Príjem tuhej potravy by veľmi vyhlado- nevhodné rady. Človek, ktorý s danou
vané zviera mohol dokonca aj zabiť.“
problematikou nemá skúsenosti, potom
nevie zhodnotiť, čo je správne a čo nie.“
Umelá výživa zároveň slúži na reA čo si najviac želá Adriana a jej kohydratáciu. Spolu s tým sa musí ako
prvé zabezpečiť aj teplo, aby sa mohlo legovia ochranári v záchrannej stanici?
zvieratko stabilizovať. Potom nasleduje „Kiež by sme mali čo najmenej pacientov.
vyšetrenie a zisťuje sa príčina poranenia Stačila by veľakrát väčšia osveta, aby sa
či zlého výživového stavu.
predchádzalo problémom, ktoré riešime.
Želám si, aby mali ľudia väčšiu empatiu
NA FACEBOOKU
voči zvieratám a aby vedeli, že sme tu
a pomáhame. Kiež by takýchto záchranZáchranná stanica v Brezovej pod ných staníc bolo na Slovensku ešte viac
Bradlom má aktívny profil na Face- a v každom väčšom meste.“
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Káva ma žiada o pomoc
Magdaléna Rojo

Noel Rojo

Oblečená vo farebných šatách a zástere sa Oaxačanka Irene Jimenez
Almaraz vyzbrojí mačetou, ktorá jej siaha od pása až po zem.
Vydáme sa spolu na jej kávovú plantáž.
Irene patrí k Mixe, pôvodným obyvateľom hôr mexického štátu Oaxaca, ktorí pestujú kávu organicky a zápasia
s dôsledkami klimatických zmien, škodcami aj unavenou
pôdou. Na križovatke ciest v Ireninej rodnej dedine San
Isidro Huayápam naskočíme do polonákladiaka, ktorý nás
odvezie na neďalekú kávovú plantáž Oaxačanky. Odkedy
si pamätá, trávila čas práve tu.
„Otec ma budil skoro ráno, aby som šla rezať kríky,“
spomína v jazyku mixe. Pôvodní obyvatelia v severovýchodnom kúte pohoria Sierra Norte v Oaxace sa pýšia
tým, že ich nedobili Aztékovia ani španielski kolonizátori.
Aj preto hovorí 69-ročná Irene po španielsky veľmi málo.
Ďalším dôvodom je, že nechodila do školy. Rodičia ju vydali
ako 15-ročnú, tak to v tých časoch v dedine fungovalo, pokrčí plecami. Irene však už 19 rokov nepije svoju rannú kávu
s manželom. Pestovaniu zŕn sa venovali spoločne, až sa kvôli ich náhle zníženým cenám zadlžili. „Manžel nevidel inú
možnosť, než migrovať. Vtedy to bolo oveľa jednoduchšie,“
vysvetľuje. Volajú si, muž raz za čas posiela peniaze, ale už má
život „na druhej strane“, ako Mexičania nazývajú Spojené štáty.

UČITEĽKA ROYA
Irene sa dnes stará o svoje rastlinky iba za pomoci pár najatých robotníkov. Jej šesť detí žije v iných
častiach Mexika, ďalšie dve aj s rodinami sú tiež
v Spojených štátoch. Všetci odišli pred štyrmi-piatimi
rokmi, po tom, ako kávovníky v regióne napadla huba
s názvom roya – hrdza. „Prišli silné dažde, a keď som sa
po nich vydala na ranč, videla som, že je zle,“ spomína
žena so smutným výrazom v tvári. Listy zožltli, vyschli a
opadali, kávovníky neurodili zrná.
„Moje deti mi dovtedy pomáhali, potom však nemohli
z kávy ďalej uživiť svoje rodiny,“ hovorí Irene. Podobný
príbeh rozprávajú mnohí pestovatelia v Oaxace, najmä
mladí hľadajú iné možnosti zárobku, a preto je jednou
z výziev miestnej produkcie aj vysoký vek pestovateľov.
Roya, klimatické zmeny a nízke ceny za kávu zasiahli
v posledných rokoch aj kávové krajiny naprieč Strednou
Amerikou. Dôsledkom sú aj guatemalskí či honduraskí
migranti na hranici Mexika a Spojených štátov.
Život Oaxačanky Irene akoby sa pomyselne delil na dve
obdobia – pred pôsobením škodcu a po ňom. Na jednom
hektári z dvoch, ktoré vlastní, nechala postupne vyrúbať
staré kávovníky, ktoré už nerodili, a vysadila nové. Tie za

svoje dva-tri roky rastu zatiaľ nedávajú plody, ale obnova
plantáže bola nevyhnutná.
„Na plantážach rástli aj tridsať-, štyridsaťročné kríky, ktoré
už neboli také produktívne. Roya donútila pestovateľov vysadiť nové rastliny, niekedy o nej hovoríme ako o učiteľke,“ vraví
Ana Tejero z neziskovej organizácie CEPCO, ktorá združuje
45 kooperatív pestovateľov kávy naprieč Oaxacou a poskytla
im semiačka na zasadenie nových kríkov. V čase krízy tiež
ponúkla pôžičky členom, ktorí prišli o všetok príjem.

KLIMATICKÉ ZMENY
Podľa Poľnohospodárskeho atlasu mexickej vlády pre
roky 2012 – 2018 bola Oaxaca štvrtým najväčším producentom kávy v Mexiku, po štátoch Chiapas, Veracruz a Puebla.
Celkovo klesla produkcia medzi uvedenými rokmi o 37
percent, v Oaxace až o približne dve tretiny.
Roya napádala kávovníky už dávnejšie, ale najprv útočila v nižších výškach. S rastúcimi teplotami siahla vyššie.
Dedina Santiago Atitlán sa nachádza približne hodinu
jazdy autom do kopca po nevybetónovanej ceste od Huayápamu, vo výške 1520 m nad morom. V okolí má svoju
plantáž aj Lucio Jimenez Ocampo.
Schádzame dolu strmým kopcom, po úzkom chodníčku
pomedzi stromy a kávovníky, ktoré sa skrývajú v ich tieni.
V Mexiku pestujú prevažne odrodu arabika, ktorá je kvalitnejšia ako robusta. Rastie vo vyššie položených miestach
a nemá príliš rada silné slnko. Lucio zasadil rôzne druhy
arabiky, aby videl, ktorý je rezistentný voči royi. „Je to otázka
spolužitia. Ak royi odoberieme všetku potravu, kam pôjde?
Na nové kríky,“ vraví.
Okrem postupu roye mjú klimatické zmeny dopad aj
na cyklus pestovania kávovníkov. Pre arabiku je ideálne,
keď sú obdobia dažďov a sucha jasne zadefinované. Vtedy
je presne vymedzené obdobie sadenia, keď prší, a obdobie zberu pripadá v oblasti Mixe na november až marec.
„Kedysi pestovatelia presne vedeli, kedy bude pršať. Teraz
svieti slnko aj cez obdobie dažďov, inokedy prší v apríli a
v máji, keď má byť sucho,“ vysvetľuje 35-ročný Lucio.

OŽIVIŤ PÔDU
Prechádzka Luciovou plantážou je ako kráčanie po
náučnom chodníku zázračného lesa, ktorý by vo fantázii
mohol kedykoľvek ožiť. Pomedzi stromy sa premáva ľahký podvečerný vánok. Nasledujúc úzky chodník, stúpim
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vedľa listu, na ktorom je chrobák väčší ako moja dlaň.
V stromoch štebocú vtáky.
„Tu som vysadil škoricovníky, tam limetky, pomarančovník. Ich korene tvoria prírodnú bariéru, ktorá podrží
kávovník v čase erózie. Sú to takzvané živé bariéry,“ vraví
s nadšením. Presne vie, ktorý strom vyživí pôdu, a naopak,
ktoré nie sú pre kávovníky prínosom. Upozorňuje tiež, že
úrodnú plantáž treba čistiť aj každé dva mesiace, na čo si
najíma robotníkov a robotníčky.
Ana Tejero, ktorá má v CEPCO na starosti environmentálne projekty, upozorňuje, že pestovatelia si musia
všímať aj pôdu, nie len to, ako vysoko rastie rastlina. „Pôda
je unavená,“ zaznieva od pôvodných obyvateľov v oblasti.
„Matka Zem už nemá takú silu. Našou úlohou je vyživiť
ju. Celé roky sme z nej len brali, ale nedávali sme jej, čo
potrebovala,“ myslí si Jimenez Ocampo. „Pôdu možno podporiť jej vlastnými mikroorganizmami alebo organickým
hnojivom,“ vraví Tejero.
Sierra Norte je jedným z biologicky najrozmanitejších regiónov celého Mexika. Miestni tu však po royi
začali vyhľadávať vyššie položené parcely, kde boli predtým iba lesy. „Z dlhodobého hľadiska nebudú mať ani
kávu, lebo roya bude postupovať, ani lesy. Motivujeme
ich, aby pomaličky revitalizovali svoje pôvodné pozemky,“ vraví Ana Tejero.

NÍZKE CENY KÁVY
Náklady na starostlivosť o kávovníky sú každý rok
vyššie, no cena za kávu je aktuálne o tretinu nižšia v porovnaní s desaťročným priemerom. Podľa Medzinárodnej
kávovej organizácie sa na začiatku júla 2019 cena za libru
(0,45 kg) pohybovala iba okolo jedného dolára, čo znamená,
že malí pestovatelia si nepokryjú ani náklady. Príliš nízke
ceny kávy sú aj dôsledkom vysokej produkcie Brazílie a
Vietnamu. Dopyt po káve naďalej stúpa a jej ceny v kaviarňach tiež. Na kvalite života pestovateľov, napríklad
Mixe, sa to neodráža.
V Oaxace má viac ako 90 percent pestovateľov približne hektár pôdy. Mnohí z nich sa združujú do organizácií
podobných CEPCO, kávový sektor je jedným z vôbec najorganizovanejších naprieč Mexikom. Ak sa pestovateľ neorganizuje, neprežije. Zatiaľ čo tzv. „slobodní“ pestovatelia sú
odkázaní predávať svoju produkciu tzv. kojotom za mizivé
sumy, pestovatelia v združeniach ju predávajú spoločne a
je pre nich jednoduchšie získať certifikáty, ktoré zvyšujú
odmenu za každé kilo.
Irene, Lucio aj ostatní pestovatelia zastrešení organizáciou CEPCO pestujú organickú kávu, navyše s certifikátom
Fair Trade. Ich kávu predáva do zahraničia firma CAEO,
ktorá vznikla pri neziskovej organizácii CEPCO ako sociálny podnik spoluvlastnený pestovateľmi. Rozdiel v cene me-

dzi zrnami bez certifikátov a s nimi je takmer dvojnásobný.
Podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo
malo Mexiko v roku 2016 spomedzi všetkých producentov
kávy najviac hektárov pôdy, kde rastie organická káva.

robusta rastie na slnku. Bartra Vergés tvrdí, že Nestlé chce
hlavne lacnú kávu a kontrolovať pestovateľov.

RITUÁL

Napriek tomu niektoré politiky vlády mexického preIrene Jimenez Almaraz zasvätila káve celý život a nezidenta Andrés Manuel López Obradora nie sú v súlade hodlá s pestovaním prestať. O kávovníkoch sa jej aj sníva.
s organizovaním sa pestovateľov. Mexická vláda aktuálne „Niekedy mám sny, že ma káva potrebuje, že potrebuje
sľubuje vybraným pestovateľom príspevok 5 000 pesos vodu, žiada pomoc,“ vraví Irene. Po takom sne vyhľadá
(približne 250 eur) na zakúpenie nových kávovníkov. Do- v dedine dvoch ľudí, ktorí sa venujú rituálom.
stať by sa mal až k štvrť miliónu producentov, k polovici
všetkých. Tejero však upozorňuje, že „ide o individualizo„Najprv ideme do kostola, zapálime dve-tri sviečky
vanú podporu, ktorá neznamená podporu kooperatív či a pomodlíme sa. Potom sa presunieme na plantáž aj
spoločných záujmov“.
s niekoľkými členmi rodiny. Tam zabijeme moriaka a
uvaríme slávnostné jedlo. Rituál sa robí aj preto, aby boli
Ďalším opatrením vlády, ktoré má malých producen- robotníci na plantáži v bezpečí, napríklad pred hadmi.
tov vytrhnúť z biedy, je vysadiť robustu namiesto arabiky. Taký je zvyk, ten sa nestratí,“ vysvetľuje pestovateľka.
Je menej náročná na investície a odolnejšia, avšak má aj Rituál robí obyčajne v novembri alebo v decembri, keď
oveľa nižšiu cenu. „Vláda ponúka pestovateľom balíček začína obdobie zberu.
fertilizantov a semiačka robusty, ktorá však nemá kvalitu
ako arabika a propaguje ju Nestlé. Pre malých producen- 1 (str. 26-27) „Predtým spadlo z kávovníka zrno, vyklíčilo, a na tom miestov majú takéto semiačka dôsledky environmentálne aj te vyrástla nová rastlinka. Dnes musíme zrná sadiť a rastlinky predpriekonomické,“ tvrdí Tejero.
praviť na zasadenie, inak sa neuchytia,“ vraví Irene Jimenez Almaraz.
Ku kritike sa pridávajú ďalší zástupcovia organizácií
naprieč krajinou, tvrdia, že nadmerné pestovanie robusty
v Mexiku by mohlo znížiť jej cenu na trhu ešte viac. Vnímajú tiež riziko rúbania stromov v horských oblastiach, keďže

2 Ako 15-ročná sa Irene vydala za muža, ktorého jej vybrali rodičia.
Už 19 rokov žije bez neho, jej deti tvrdia, že v Spojených štátoch,
kam emigroval, má novú rodinu.
3 V kuchyni Luciovej rodiny. Káva je vždy teplá na sporáku. Miestni
ju sami pražia, varia slabučkú s cukrom a servírujú ku každému jedlu.

Ako vycvičiť (ľudskú) šelmu
Elena Akácsová

Shutterstock

Nie je to dnes už módne a ani humánne – písať o krotení šeliem,
ale hádam na mňa nikto nezavolá Slobodu zvierat, keď budem písať
len o výcviku jedinej nechránenej šelmy menom človek.

Nota bene

8 2019
Malé divy

30

Aj my sme bojovali, lovili a žili
Dorota Nvotová

Môžete sa na ne v zoo dívať koľko len chcete, neuvidíte ich. Ani neodfotíte.
Uvidíte len macíka kývajúceho sa zboka nabok, spiaceho tigra v totálnej apatii
či inú tzv. šelmu búchajúcu si hlavu o steny väzenia.
Šelmy sú totiž šelmami, len ak lovia. Ak žijú voľne. Ak
bojujú o prežitie. Vtedy majú svoje šelmovstvo v očiach.
Taký veľký nápis krížom cez divoký pohľad: PREŽIŤ. Akonáhle si šelmu zoberiete domov a kŕmite ju, alebo ju nebodaj uväzníte v zoo či cirkuse, už to nie je šelma. Je to iba
nevhodné domáce zviera. A potom, keď raz budete mať to
šťastie uvidieť ju vo voľnej prírode, pocítite neuveriteľný
príliv endorfínov.
Stalo sa mi to veľakrát a dúfam, že aj stane. Síce po mne
už párkrát vybehol nosorožec aj divý slon, naďalej však
tieto stretnutia vyhľadávam. Presne kvôli tomu nápisu.
Mne samej veľmi chýba. Lebo aj my sme kedysi boli niečo
ako šelmy. Aj my sme bojovali, lovili a žili v provizórnych
podmienkach. Aj nám bola zima, mali sme hlad a smrť
bola každodennou súčasťou života. Buď smrť zvierat, ktoré boli našou obživou, alebo smrť blízkych, ktorí sa stali
obživou zvierat, či len nenásytnej zubatej.
A dnes tu o tom pri teplom čajíku píšem na počítači,
v pohodlí dvojizbového bytu v hlavnom meste. Zo šelmy
nezostalo nič, okrem občasnej túžby sa ňou stať, alebo
ju aspoň zbadať. Zazrieť ju v lese a pocítiť na pár sekúnd,
kým nezmizne, jej aj svoju prapodstatu. Možno preto sa
teperím do nepohodlia, do Himalájí, alebo aspoň pod
stan, možno preto som strávila tri zimy v chatke pri peci,

možno preto občas bláznivo schmatnem ruksak a utekám
aspoň do Tatier. Moja šelma možno nie je úplne mŕtva. Len
je z nej... taká... panda. Áno, aj panda patrí medzi šelmy.
Papá si svoj zelený bambusík a je strašne ňuňu, ale keby
sme ju naštvali, asi by sme zbadali jej šelmovskú tvár.
A ja si tu tak pijem svoj zelený čajík a spomínam si, ako
som raz na Andamanských ostrovoch stretla ľudské šelmy.
Bol to zlomok sekundy, potom sa náš autobus pohol a oni
zmizli v džungli. Mali trávové sukničky, poprepichované a
potetované tváre, oštepy a ženy cicky až po pás... Stáli pri
ceste, čo rozdelila ich územie, ktoré im vyčlenila indická
vláda na dožitie kmeňovým spôsobom v pokoji. Kmeň Jarawov sa však naštval a začal prepadávať autobusy, ktoré
z tohto dôvodu môžu cez dané územie jazdiť iba v konvojoch.
Ja som v tom autobuse sedela len kvôli malej šanci, že
ich uvidím. Išla som kvôli tomu deň loďou. Deň loďou, aby
som mohla ísť deň autobusom, z toho polhodinu cez ich
územie. Nič, čím by som sa mohla hrdiť. Ale potrebovala
som to vidieť. Potrebovala som vidieť ten nápis. Mali ho.
Ešte ho mali. Nad hompáľajúcimi sa čokoládovými ňadrami smelej ženy, nad malou pritúlenou čiernou hlávkou jej
syna, nad jej plnými perami a širokým nosom, hneď vedľa
útočnej železnej kopije jej muža bol pár očí a mal nápis
PREŽIŤ. A ja aj vďaka nemu žijem. A zbieram tie momenty.

V roku 2005 vysielala BBC reality šou nazvanú Bring
Your Husband To Heel (Dostaňte manžela na kolená).
Cvičiteľka psov Annie Clayton v nej svoje skúsenosti
prakticky aplikovala na manželské problémy. Bol z toho
škandál. Príliš veľa mužov sa cítilo byť dotknutých
nadsadeným tvrdením cvičiteľky, že „muži a psy sú
návykové stvorenia“, čo sa dajú tréningom odnaučiť
od „lenivosti a nevhodného správania“. BBC program
predčasne stiahla
a všetkým, ktorí sa
cítili byť dotknutí,
sa ospravedlnila.
Britský suchý humor dostal na frak.
O čo išlo? Cvičiteľka psov v každom
diele zobrala nešťastnú manželku,
ktorej manžel robil
niečo „nevhodné“,
na cvičisko. Ukázala
jej, ako ľahko sa dá
pes naučiť, aby robil
to, čo chce. Potom
jej vysvetlila, kde
robí v komunikácii
s manželom chybu,
čo má zmeniť vo
svojom správaní,
aby nenásilne docielila zmenu správania aj u manžela.
A potom to skrytou
kamerou natočili.
Ak vám unikla podstata, ešte raz to zopakujem:
cvičiteľka manželke vysvetlila, kde robí chybu ONA
sama a ako má zmeniť správanie ONA sama. Len tak
niečo docieli aj u manžela. Pretože v tom tkvie celé
nedorozumenie aj naša pomýlená predstava o modernom výcviku zvierat. V prvom rade sa od lenivosti,
nedôslednosti, vzťahovačnosti a ďalšieho nevhodného
správania musí odnaučiť sám cvičiteľ. Claytonová napríklad manželkám často radila: prestaňte vyrývať!
Vyrývate do manžela už celé roky a nemalo to žiaden
pozitívny výsledok, iba hádky. Zmeňte prístup. Ako?
O tom som sa dočítala viac v českom preklade knihy
Co mě výcvik zvířat naučil o živote, lásce a manželství

s podtitulom Proč metody výcviku zvířat fungují i u lidí.
Knihu napísala novinárka Amy Sutherland po veľkom
úspechu článku v New York Times. Opisovala v ňom,
ako bola niekoľko týždňov v škole pre cvičiteľov šeliem
a ako naučené úspešne použila aj doma.
Základné pravidlo výcviku znelo: Odmeňujte len
správanie, o ktoré stojíte. Správanie, o ktoré nestojíte, ignorujte.
To ignorovanie
musí byť dôsledné, bez výnimiek
a bez zaváhania.
Zv i e ra n e s m i e
vidieť na cvičiteľovi žiadnu re- Nota bene
akciu, ani úľak či
8 2019
povzdych, pretoProti
srsti
že si s tým môže
svoje nevhodné
správanie spojiť,
interpretovať to
ako odmenu a
opakovať. Stačí
si spomenúť, čo
urobia deti, keď
p o v e d i a š k a re dé slovo a my sa
zatvárime zhrozene. Zopakujú
ho. Železné nervy, priatelia, to
je najdôležitejšia
výbava každého
cvičiteľa!
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A keďže je tá kniha už beznádejne vypredaná, ponúkam vám ešte zopár užitočných rád navyše: *Keď
niečo nefunguje, skúste vymyslieť niečo iné. *Nikdy
si neberte osobne, čo zviera robí. *Trest môže motivovať, ale nezapáli iskru v oku. *Čo je pre jedného
trestom, môže byť pre iného odmenou. *Nemôžete
cez noc zmeniť zvyk, čo si budujete celý život. *Kto
chce naraz veľa, zväčša nedostane nič. *Uprený pohľad rozšírených zorníc nikdy nie je dobré znamenie, zvlášť, ak je upretý priamo na vás. Neignorujte
náznaky a riešte to včas, pretože potom už bude
neskoro utekať.
Autorka je redaktorka .týždňa.

Život v nádeji
Lucia Bucheňová

Alan Hyža

Veronika, Roman, Lilka a Tobias. Obyčajná rodinka,
ktorá netúži po prepychu a drahých dovolenkách. Sami si postavili,
no zatiaľ nedokončili domček, lebo zdravie Lili je dôležitejšie.
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V tejto rodine a domácnosti sa všetko prispôsobuje
Lilianka prišla na svet v 35. týždni akútnym cisárskym rezom. Mama Veronika bola celé tehotenstvo Lilianke. „Žijeme v nádeji, že jedného dňa sa postaví,
sledovaná pre vysoký krvný tlak, ale nijaké vážne kom- nič iné si nepripúšťame,“ láskyplne hovorí Veronika.
plikácie nenastali. Až vtedy. „Bolo pol štvrtej, zrazu V ich dedine, v Kmeťove, majú úžasných futbalistov
som si uvedomila, že necítim pohyby. Leteli sme do – tento rok sa 17. – 18. augusta zapoja do 345-kilometnemocnice a o pol desiatej dcérka prišla na svet. Pri- rového štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Z Jasskoro.“ Lili vážila 1 850 gramov, merala 43 centimetrov. nej do Bratislavy budú kmeťovskí futbalisti bežať aj
Na počudovanie všetkých však po desiatich dňoch pre dve dievčatká, 7-ročnú Rebeku a pre Lili. Výťažok
prepustili bábätko domov. Vraj je len drobučká a papať z charitatívneho behu chce Lilkina rodina použiť na
musí sondou.
rehabilitácie v piešťanskom zariadení ADELI. A my by
sme im radi pomohli tiež.
Veronika s Romanom sa z vytúženej dcérky tešili.
„Chceli sme byť obyčajnou rodinkou, ktorá netúVerili, že postupne všetko dobehne. „Lenže my sme
cítili, že s kostolným poriadkom to nie je. Malá sa ne- ži po prepychu a drahých dovolenkách. Sami sme si
pretáčala, nechytala nič do ručičky.“ V pol roku už aj postavili domček, len zvonka mu chýba fasáda a plot.
doktori zneisteli – spasticita bola výrazná, začalo sa Netušíme, či ich náš dom vôbec niekedy bude mať. Až
s intenzívnym rehabilitovaním. „Nikto v rodine s po- keď máte doma postihnuté dieťa, zistíte, že všetky
stihnutým dieťaťom nemal skúsenosti, boli sme úplní peniažky idú na liečbu, pomôcky, vitamíny... Lili má
amatéri – začali sme bezhlavo zisťovať možnosti lieč- stále problém s papaním a vyprázdňovaním, potrebuje
by, verili sme každému terapeutovi, každý deň čakali, na to špeciálne ampulky, šesť ampuliek stojí 9 eur...
že dôjde k zlepšeniu, že naša Lili sa rozbehne a bude Klobúk dole pred každým dobrým človekom, ktorý
rozhadzovať hračky po celom dome,“ hovorí Veronika. dokáže cudziemu prispieť čo i len eurom. Veľmi si to
vážime a ďakujeme...“
Rehabilitácie však prinášali viac stresu ako osohu,
Lili ich zle znášala, nechcela zostať ani na okamih
Pri rozlúčke drží starostlivá mama Veronika na
bez mamy. Síce s nimi neprestali, ale progres je zatiaľ rukách usmiatu Lili, ktorá už vie, že v Bratislave je
minimálny, Dievčatko ako-tak obsedí na gauči, no po mačacia kaviareň, do ktorej raz pôjde pohladkať všetky
chvíľke sa začne zosúvať a nedokáže sa samo nadvih- mačičky.
núť. Nepostaví sa na nožičky, úchop v rukách je chabý.
Mentálne však nezaostáva, rozumie úplne všetkému.
Lili hovorí, že jahoda je červená, hruška žltá, že je to Časopis Nota bene poskytuje priestor OZ Medzi nami, aby
ok, že má rada mačičky a rada pláva vo vodičke. Uká- pomohlo sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým
že správne na maminku, ocka a aj na čerstvého člena členom. Ide o ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej
rodiny, ani nie polročného bračeka Tobiaska.
situácii. Možno sa nájde niekto, koho príbeh Lili oslovil. Aj
váš príspevok sa použije na rehabilitácie pre malú princeznú.
Tobi je našťastie valibuk, zdravý ako rybička, ĎAKUJEME!
o chvíľu ho bude plný dom. Tak ako to malo byť aj pri Číslo účtu: 4 040 218 205/3100 (Sberbank). IBAN: SK85
Lilianke. „Pevne veríme, že malý svoju veľkú sestričku 3100 0000 0040 4021 8205, SWIFT: LUBA SKBX. Pripíšte
bude ťahať dopredu, že bude jej najlepším terapeutom,“ poznámku – Lili.
hovorí Roman, ktorý bude nadlho hlavným živiteľom
rodiny. Veroniku po materskej čaká opatrovateľský prí- Kontakt na OZ medzi nami: 0905 910 827 alebo 0905 240 389
spevok a s peniazmi je to na hrane, to málo, čo dostane, (medzinami@zoznam.sk).
ide na cvičenia pre dcérku. Najnovšie k nim dvakrát
Uverejňované príbehy nie sú príbehmi predajcov Nota bene
v týždni chodí terapeutka domov. Lili je spokojná, vidí
a prípadné otázky, prosím, adresujte OZ Medzi nami.
odvšadiaľ na mamku a teta s ňou cvičí.
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Na začiatku stála túžba pomôcť
predajcom Nota bene zbaviť sa dlhov,
zamestnať sa. Tak, aby sa v chránenom
prostredí pripravili na zamestnanie na
bežnom trhu práce. Ocenený projekt
Nosiči batožín NOTA BENE, vďaka ktorému získalo 14 ľudí v núdzi zamestnanie a cestujúci potrebnú pomoc, sa
symbolicky rozlúčil na tohtoročnom
festivale Pohoda.
A ako sa nám darilo? Boli sme tu
s vami 5 rokov, zamestnali sme 14 nosičov batožín, predajcov Nota bene.
Odniesli 1 726 ton batožiny a splatili
si 15 400 eur dlhov. Vďaka intenzívnej
spolupráci so sociálnymi pracovníkmi
11 nosičov získalo prístup k plnej zdravotnej starostlivosti, 9 z nich si výrazne
zlepšilo kvalitu bývania a 7 si našlo a
udržalo ďalšiu prácu.

AKO TO ZAČALO
Prvý deň. 8. december 2014 v prezidentskom salóniku Hlavnej stanice.
Sedem predajcov Nota bene v na mieru
šitých uniformách dáva rozhovory slo- Nota bene
venským médiám aj svetovým agentú- 8 2019
ram. Články o projekte sa objavia aj vo
Proti prúdu
Francúzsku či v Amerike.
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„Na stanici chýbajú výťahy a koľajnice na kufre. Pre starších ľudí je to
veľmi potrebná pomoc,“ komentuje
novú službu okoloidúca dáma. Najlepšie oblečení muži Hlavnej stanice budia
v štýlových uniformách dôveru a rýchlo
sa stávajú neformálnymi informátormi
pre zatúlaných cestujúcich. Pre veľký
záujem turistov rozbiehame základný
minikurz angličtiny.

ODNESENÉ. IDEME ĎALEJ
Sandra Pazman Tordová

Tí, ktorým pomohli, si ich ešte stále pamätajú. Päť rokov sa na bratislavskej
Hlavnej stanici mohli starší ľudia s batožinou spoľahnúť, že im nosiči
Nota bene pomôžu zdolať schody k nástupištiam. Nové výťahy však ukončili
našu misiu a už aj poslední dvaja nosiči majú novú prácu. Je čas sa rozlúčiť.

Sedem nosičov zamestnaných na
dohodu pracuje spočiatku trikrát do
týždňa. Poobedné smeny sa neosvedčia, v tlačenici sme obslúžili menej ľudí,
ostávame na dopoludňajších.

OZAJSTNÁ PRÁCA
Od apríla je nosičov deväť a pracujú
každý pracovný deň. Šesť z nich pracuje
na polovičný úväzok. Pre mnohých je
to po rokoch prvá ozajstná práca – so
zmluvou, dovolenkou a nárokom na
nemocenskú.
„Predajcovia sa nás najprv dívali
s podozrením. Boli zvyknutí, že ich
zamestnávateľ chce oklamať. Nerozumeli, že túto prácu sme vymysleli pre

Jana Čavojská

35

Rudolf Sivý
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Jana Čavojská

nich, aby napĺňala ich potreby,“ hovorí
Zuzana Pohánková, riaditeľka OZ Proti
prúdu. Ak by pracovali na plný úväzok,
na výplate by väčšine ostalo len čosi
okolo 200 eur.

hov na zdravotnej poisťovni. A stane sa
zázrak. S pomocou dobrovoľníka, ktorý
si prial ostať v anonymite, vyjednáme
pre nosičov odpustenie dlhov v hodnote 70 000 eur.

Štvorhodinový pracovný úväzok
bol starostlivo premysleným riešením práve kvôli exekúciám. Umožnil,
aby za odrobenú prácu dostali férovú
mzdu a mohli splácať dlhy postupne,
podľa svojich možností. Príjem dopĺňajú tringelty spokojných zákazníkov.
Práca na polovičný úväzok tiež vytvorila časopriestor, aby potrebné financie
na živobytie doplnili predajom Nota
bene.

V marci si už všetci nosiči pravidelne kupujú električenky na verejnú
dopravu. Nosič Laco presvedčil svojho
kolegu Jana, aby si odkladal denne po
dve eurá. „Jano je prvý Slovák, ktorý má
električenku na lízing,“ smeje sa Laco.

ZÁZRAK ODDLŽOVANIA
Kolotoč oddlženia sa roztáča. Po
prvej výplate sa na účtovníčku valia
stovky exekúcií. Všetci nosiči sú zaradení v programe oddlžovania v rámci
tzv. matchingu – koľko si na dlh ušetrí,
toľko mu združenie ku splátke priloží.
Po roku má Jožo splatenú polovičku dl-

ÚSKALIA LEGISLATÍVY
Väčšinu dlhov nosičov tvoria dych
vyrážajúce sumy na exekúciách z Dopravného podniku a na zdravotnom
poistení. Dlh na poistení vzniká tak,
že sa ľudia bez domova nenahlásia na
úrade práce a nepoberajú žiadne dávky.
Následkom je, že štát za nich neplatí
zdravotné odvody. A hoci štát nestoja
ani euro, dlh na zdravotnom poistení
im stúpa. Rokmi sa premení na niekoľko tisícové exekúcie. Dlh voči štátu im
tak bráni zamestnať sa.

Archív Nota bene

Objavujeme stále nové legislatívne
absurdnosti. Aj keď nosiči riadne pracujú a splácajú dlh na zdravotnom poistení, nemajú nárok na plnú zdravotnú
starostlivosť. Systémové nedostatky sa
snažíme odstrániť aj v spolupráci so
skupinou pro bono právnikov z Nadácie
Pontis. Naše snahy vrcholia v roku 2017
účasťou v pracovnej skupine k zákonu
o osobnom bankrote, ktorý významne
uľahčí aj oddlženie ľudí bez domova.
V máji 2015 si z Viedne odnášame 2.
cenu SozialMarie za sociálne inovácie
a v Seattli získavame cenu medzinárodnej siete pouličných časopisov INSP.
Financovanie verejnoprospešného projektu Nosiči batožín ťahá naše združenie s občasnými príspevkami donorov.
Snahy, aby projekt prevzali Železnice
SR, končia neúspešne.

POHODÁÁÁ
V roku 2016 vyrážame prvýkrát na
Pohodu. Odvtedy partia nosičov na
rikšiach štyrikrát vymení bratislavskú

Hlavnú stanicu za trenčianske letisko,
aby sa postarali o batožiny návštevníkom festivalu Pohoda. S nosením nám
každoročne pomáha aj herec Juraj
Kemka.
Na stanici šarapatí falošný nosič
batožín Martin, ktorého na čas zamestnáme ako riadneho nosiča. Dlho
sa neohreje. Je stále ťažšie nájsť nových nosičov z radov predajcov Nota
bene. Najväčšou prekážkou je zlý zdravotný stav. Zo zdravotných dôvodov
odchádza späť k predaju časopisu aj
Janko a Pavel. Toho napokon zrádza
srdce a navždy nás opúšťa.
Začiatkom leta 2019 si poslední
dvaja nosiči Dodo a Laco nájdu prácu. Výťahy na Hlavnej stanici sú poslednou bodkou, ktorá ukončuje našu
misiu.

Jozef Jakubčo

lému, ktorý trápil mnohých návštevníkov Hlavnej stanice. Je čas
posunúť sa ďalej. Hoci nosičov batožín na bratislavskej stanici už nestretnete, na festivale Pohoda budú
voziť batožinu ďalej. Aj počas tohto ročníka festivalu si štyria bývalí
predajcovia Nota bene vzali voľno
zo svojej novej práce, aby mohli voziť s nami.
A my v OZ Proti prúdu teraz pripravujeme nový projekt zamestnávania, v ktorom budeme podporovať
predajcov Nota bene v novej práci
priamo v spolupracujúcich firmách.

Ďakujeme našim kolegom nosičom Lacovi, Dodovi, Robovi, Jankovi,
Jožovi, Máriovi, Robovi, Marcelovi,
Pavlovi, Zdenkovi, Martinovi, Mariánovi, Lukášovi, Vladovi za ich obetavú
prácu. Ďakujeme kolegom, ktorí im na
ČO BUDE ĎALEJ?
stanici poskytovali dennú podporu
– koordinátorovi Petrovi Kadlečíkovi
Sme hrdí, že predajcovia Nota a kolegom Tomášovi Dobrovičovi a
bene boli súčasťou riešenia prob- Matejovi Čajkovičovi.

Ďakujeme aj za finančnú pomoc
programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý bol podporený Nórskom,
Islandom a Lichtenštajnskom, tiež
Magistrátu Hlavného mesta Bratislavy
a veľké ĎAKUJEME patrí aj všetkým
nefinančným partnerom, najmä Železniciam Slovenskej republiky.

1 (str. 34-35) Polovica z nosičov batožín si
našla nové zamestnanie.
2 Nosiči pomáhali starším ľuďom s batožinou
po schodoch k nástupištiam, keď ešte na
stanici nefungovali výťahy.
3 Nosičov stretnete voziť batožinu už len na
festivale Pohoda.
4 S nosičmi sme získali dve medzinárodné
ocenenia, vrátane ceny pre sociálne inovácie
SozialMarie.
5 Elegantné uniformy nosičov navrhla kostymérka Ivana Struhárová v spolupráci s kreatívcami z reklamnej agentúry Made by Vaculik.

Náš pekný
Zuzana Uličianska

Branislav Bibeľ

Jeho postava s časopismi pod pazuchou patrila neodmysliteľne
k rozhlasovej pyramíde a trhovisku na Žilinskej ulici.
Gregor Szakál svoj štand po sedemnástich rokoch navždy opustil.
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Roky nás vítal, keď sme kráčali do práce a lúčil sa
s nami, keď sme z budovy odchádzali. Za každého počasia,
v každom ročnom období. Rozhlas ho svojím spôsobom
adoptoval. Ľudia ho mali radi a on mal rád ich. Bez toho,
aby to niekto organizoval, vytvorila sa za roky sieť solidarity. Viem o kolegyniach, ktoré mu nosili obedy z jedálne,
o kolegoch, ktorí sa pravidelne zastavovali a rozprávali sa
s ním. Viem o pravidelnej sume, ktorú si mesačne mnohí
a mnohé vyhradili pre „jeho“ Nota bene.
Ako mladá redaktorka som s pánom Gregorom niekoľkokrát nahrávala, bol na to hrdý a tešilo ho to. Hovoril o sebe
a o tom, ako málo stačí k životu. Potreboval to, čo my všetci
– mať čo jesť, kde spať a niekoho, komu môžeme dôverovať.
V rozhovore spred rokov, ktorý som našla vo svojom
počítači, hovorí: „Človek potrebuje tých pár korún, tak

keď predávam Nota bene na ulici, vždy niečo zarobím. Tí,
ktorí na to majú, mi pomôžu, a tí, ktorí nie, tak sa na mňa
aspoň usmejú. Sú tu dobrí ľudia, lenže aj oni majú často
ťažký život. Snažím sa vybavovať si nejakú robotu, chcel
by som pracovať, no mám trombózu s komplikáciami, tak
to nejde. Ale chcel by som robiť strážnika alebo vrátnika,
to by sa mi veľmi páčilo. Vždy, keď mi je veľmi smutno,
niekam sa zašijem, poplačem si, aby ma nikto nevidel.
A potom to prejde a zasa je dobre.“
Neviem, ako sa rozlúčil pán Gregor so životom, ale
dúfam, že nebol sám. Tak, ako nebol sám počas tých
dlhých mesiacov a rokov pred rozhlasom. On aj jeho
úsmev nám bude nám chýbať. Každý deň, za každého
počasia.
Ivica Ruttkayová, rozhlasová redaktorka a spisovateľka

Nazdáár, kamaráde, ako sa máš? povedal mi vždy, keď
som šiel okolo do rozhlasu. Ja som mu vykal, on mne tykal. „Dneska to ide na hovno. Konec mesáca, nikdo nemá
peňáze. Sedím tu od rána a predal som dva časopisy. Ty sa
ako máš? A tá noha ma bolí... Chceš sa kuknúť? Ale knižka
sa predáva. Kúpil som si desať kusov a už mám len tri. Len

časopis nechcú. Pozri, čo je na obálke! Prečo tam nedajú
radšej nejakú peknú babu?“ Gregor dokázal nádherne frflať.
Rozprávali sme sa o politike, o tom, čo bude variť, o jeho
chorobách... „Keď vyzdraviem, oholím si bradu.“ Gregorko,
budete mi veľmi chýbať.
Dado Nagy, publicista a moderátor

Jedného dňa sme sa začali vídať, jedného dňa sme
sa začali zdraviť, jedného dňa sme sa dali spolu do reči.
A jedného dňa v roku 2005 sme sa stali kolegami. V rozhlasovom štúdiu sme robili verejnú prezentáciu drámy
Fabricea Melquiota Albatros, v ktorej sa stretávajú ľudia
žijúci na okraji spoločnosti i reality, aby nám otvorili oči
v poznaní, že tento svet môže zachrániť iba láska. Bol to
taký trochu extravagantný, poetický, až surrealistický
rozhlasový happening a pán Gregor ako naturščik v entrée
zahral nemú postavu obyvateľa smutnej štvrte, plnej dob-

rých ľudí, ktorým sa stávajú zlé veci. Rolu zvládol skvele.
Symbolický honorár dostal vopred a podľa dohovoru mohol po svojom výstupe odísť. On však zostal a vypočul si
hru až do konca, hoci pravdepodobne zmeškal posledný
autobus. „Bolo to krásne a som veľmi rád, že som tu mohol účinkovať,“ povedal zdvorilo a milo, keď sme sa lúčili.
A dodal: „Keby niečo, kedykoľvek sa na mňa môžete obrátiť.“ Teraz si každý deň pri príchode do práce pripomínam
to jeho „Keby niečo...“
Beáta Panáková, rozhlasová dramaturgička

Jeho portrét som chcela urobiť už veľmi dávno, ale rána. Nedokázal žiť bez ľudí, do Bratislavy dochádzal, aj
vždy bolo niečo v ten mesiac dôležitejšie. Pokašľala som keď mu už bývalo veľmi zle a cesta zo stanice mu na jeho
to. Niektoré deadliny sú skutočnými „mŕtvymi čiarami“.
boľavých nohách trvala nekonečne dlho. Nechcel si ich
Až po jeho smrti som zistila, koľkí z mojich známych však nechať amputovať a zostať niekomu na ťarchu, čím
ho považovali za „svojho“ predajcu, koľké ženy oslovoval sám nad sebou vyniesol rozsudok.
moja pekná, moja princezná...
Jeho syn sa po pohrebe na starom cintoríne v Jelke
Za mladi musel byť veľký fešák, a hoci mal neskôr už obrátil na malú skupinku, ktorá dorazila z Bratislavy.
niekoľko kíl viac, ten uhrančivý frajer s fúzikmi a charizmou „Vy ste z toho Nota bene? Vy ste boli jeho skutočná
v ňom stále zostal. Povahou bol Paddington, medvedík s čer- rodina!“
veným klobúkom, ktorý je ku každému otvorený. Gregor priNa mieste Gregorovho štandu by sme mali inštalochádzal do svojej práce s veľkou čiernou taškou ako dôležitý vať stoličku. Občas by si mal na ňu prísť niekto posedieť,
úradník. Myslím, že v nej mával hlavne obväzy a možno aj usmievať sa a hovoriť okoloidúcim, akí sú pekní. Možno
nejakú klobásu, ktorú si však pre cukrovku zakazoval.
by sme až vtedy pochopili, aká to bola vlastne fuška, byť
Vždy milý, vždy vľúdny – napísali o ňom na Facebook vždy milý a vždy vľúdny.
Zuzana Uličianska, publicistka
z trhu na Žilinskej, kam chodil predávať časopis v sobotné
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Každý človek je zámožný ak [...]. Tomáš Baťa

O slabej, ale čistej duši
Zuzana Mojžišová
8 2019
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Hana Lehečková je mladá česká autorka (*1990), píše pre divadlo, rozhlas,
film. Svatá hlava z vydavateľstva Vyšehrad je jej vydarenou prvotinou.
Hlavný hrdina je zároveň aj rozprávačom, a to zásadne
vplýva na farbu, chuť i vôňu celého príbehu. Zdeněček,
dospelý chlap, totiž trpí bližšie nešpecifikovanou duševnou
chorobou, ktorá zásadne ovplyvňuje jeho spôsob premýšľania aj vyjadrovania sa.

vymyslel dnes mi mozek vzpomíná věci z doby kdy jsme
ještě chodil do školy jezdil jsem na kole tři kilometry Měl
jsme na něm ceduli rádio blaník lidi mě pak zastavovali
a ptali se jestli jsem od rádia a já řekl, jo sem od rádia,
i když jsem od rádia nebyl jenom ta cedule byla od rádia...“

Hana Lehečková svoj debut venovala „všem slabým
duším“ a v jednom rozhovore vysvetlila: „Ta moje kniha
je o takové slabé, ale čisté duši. Člověk, o kterém já píšu,
nemá nic z toho, čím se my zdraví lidé obrňujeme, abychom si tak slabí nepřipadali. My se obrňujeme vzděláním,
penězi, sociálními vztahy... A ten člověk, o kterém já píšu,
nic z toho nemá... Ale jeho svět je možná v mnohém opravdovější než ten náš.“

Nielenže Zdeněčkova vnútorná situácia nie je dobrá,
ani vonkajšok sa zďaleka nepodobá na pohodu. Náš nehrdinský hrdina žije s mamou, bez otca, so starou chorou
babičkou vyžadujúcou neustálu opateru. Má štyri tričká
a dvoje nohavíc. Píše esemesky, aj Sandre. Má rád sviečkovú so smotanou. Napísal text o morčati. Pozerá televízor
a surfuje po internete. Pozoruje susedov a dosť dobre
odhaduje, čo sú zač. Zo záhradného záhonu povyťahuje
šesť dážďoviek, prehodí ich cez plot na chodník a pomyslí
si, že keď niekto uvidí na asfalte šesť dážďoviek, určite si
pomyslí, že má halucinácie. Raz si tajne prezerá správy
v maminom mobile, ale to, čo v ňom objaví, sa mu vôbec
nepáči.

Je čistejší, až o toľko, že my si, počúvajúc (čítajúc)
prúd Zdeněčkovej reči, musíme voľky-nevoľky pripadať
špinavší. Autorka tiež priznala inšpiráciu internetovým
blogom muža s ťažkou formou schizofrénie, najmä spôsobom jeho reči.
Práca s jazykom je pravdepodobne najsilnejšou stránkou Svatej hlavy – zväčša chýba interpunkcia, stavba viet
znejasňuje výpoveď, núti čitateľa nepoľavovať v pozornosti.
Nejde tu však iba o štylistické ozvláštňovanie textu, je
v tom čosi viac. Mimikry skrývajúce poklad.
Príklad: „V posteli často přemýšlím o věcech o kterých
přes den nepřemýšlím někdy mám pocit že to nemyslím
já ale můj mozek a já jen koukám na obrazy co můj mozek

Zdeněčkov stav ho na jednej strane na celej čiare diskvalifikuje v zápase o nadväzovanie vzťahov. Na druhej
strane mu však nedovoľuje utiahnuť sa do seba. On jednoducho po vzťahoch a medziľudskom teple túži, nechce byť
opustený, bojí sa samoty – „co je to válka co je to rozvod
co je to vězení nic to není ale boží trest to je utrpení bez
konce o samotě hlavně o té samotě“ – chce zažívať veci
s inými, byť v partii, získať si úctu a pozornosť okolitého
sveta, nepriateľského sveta. Tak bojuje. Svojsky. Zdeněčkovsky. Neopakovateľne.
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Vylúštenie krížovky z minulého čísla: Keď muž nemá rozum, musí byť žena vynaliezavá. Keď žena nie je vynaliezavá,
musí mať muž rozum.
Jan Werich
Troch úspešných lúštiteľov, ktorí do konca mesiaca pošlú tajničku na: krizovka@notabene.sk alebo na adresu OZ Proti prúdu,
Karpatská 10, 811 05 Bratislava, odmeníme knihou.

Zdroj: griddlers.net

Nota bene

NOTA BENE KVÍZ

Hlavní podporovatelia projektu NOTA BENE

Preverte svoje vedomosti o časopise Nota bene
a o bezdomovectve.
1. Čo predstavuje číslo na pečiatke časopisu Nota bene a na čo slúži?
a) Je to poradové číslo časopisu a podľa neho môžete vidieť koľkým
zákazníkom ste tento mesiac v poradí.
b) Je to číslo predajcu. Pomáha identifikovať predajcu v prípade, ak ho
chcete pochváliť alebo upozorniť nás na porušenie pravidla. Pomáha
tiež znížiť počet falošných predajcov tým, že identifikuje zdroj, odkiaľ
získava časopisy.
c) Číslo vyjadruje počet predaných časopisov. Predajcovi pomáha
odsledovať koľko kusov už predal, a tak môže lepšie plánovať, koľko
ich ešte predať potrebuje.
2. Podľa prvého sčítania ľudí bez domova z októbra 2016 žije
v Bratislave minimálne...
a) 4 064 ľudí bez domova. Z toho najviac ľudí žijúcich v bratislavských
nocľahárňach a na ulici je vo veku 50 – 64 rokov.
b) 3 064 ľudí bez domova. Výskum ukázal, že takmer 40 % oslovených
ľudí bolo bez domova desať a viac rokov.
c) 2 064 ľudí bez domova, z toho väčšina opýtaných uviedla ako
najväčšiu potrebu samostatné bývanie.

Nástenka
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5. Čo znamená, keď sa povie Ukončenie bezdomovectva?
a) Prevencia bezdomovectva funguje tak, že nikto nikdy neskončí na
ulici.
b) Je to funkčný systém pomoci, keď človek, ktorý stratí domov, má
včasný prístup k efektívnej krízovej pomoci a získa v čo najkratšom
čase stabilné a cenovo dostupné nájomné bývanie s podporou podľa
potreby.
c) Je to nedosiahnuteľný ideál.
6. Keď si po zaplatení časopis Nota bene nevezmete a necháte ho
predajcovi...
a) Pomôžete mu najviac, lebo ho môže predať ešte raz.
b) Nezáleží na tom, či si ho vezmete, alebo nie.
c) Krátkodobo predajcu potešíte, ale predajca prestáva byť predajcom. Následkom je tiež ohrozenie projektu. Len ak si časopis vezmete,
prispievate polovicou zo sumy na výrobu časopisu a na systematickú
odbornú pomoc. A získate tiež dobré čítanie.

PODPORTE NAŠU PRÁCU

Ilustrované krížovky
o radostiach predajcov
NOTA BENE

pohovka
ohrada
z prútia

Letné čítanie
z NOTA BENE

Toto vydanie Nota bene podporili

chem. zn.
radónu

trávnatá
plocha

MPZ
Libanon

účastník
volieb

získavaj
dojením

Kupujte od Vášho predajcu obydlie

nevernosť

ovládam

Kniha od Zuzany
Csontosovej autorky
Zatúlaného
gombíka
hmyz
ako

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

zostavil predajca Nota bene Peter Patrónsky

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

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

umláť

vojská
(zast.)

včela

obidve

kupuje za 0,70 € a predáva za plnú sumu 1,40 €. Je povinný nosiť preukaz, v Bratislave aj oficiálnu vestu a dodržiavať kódex
predajcu (pozri str. 42). Ak zistíte, že niektorý predajca porušuje
pravidlá, prosím informujte nás alebo partnerskú organizáciu.
OZ Proti prúdu v rámci integračného projektu Nota bene
poskytuje predajcom ďalšie služby: základné a špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov, podporu streetworkera na predajnom mieste, právne poradenstvo partnerskej advokátskej kancelárie, tréningy, skupinové stretnutia
a workshopy, prístup do kupónového motivačného
sociál2. časť

Manažment Proti prúdu: riaditeľka Mgr. Zuzana Pohánková, 0917 275 812. Štatutárne zástupkyne: Mgr.
Zuzana Pohánková, Mgr. Sandra Pazman Tordová. Program NOTA BENE: šéfredaktorka Mgr. Sandra Pazman
Tordová - 0905 143 651, editorka Ada Jung - 0944 243 446, sociálni pracovníci: PhDr. Peter Kadlečík - 0907
733 388, Mgr. Barbora Sekelská - 0905 440 878, Mgr. Veronika Bednarčíková - 0905 440 887, poradcovia@
notabene.sk. Program ZAMESTNÁVANIE: Mgr. Matej Čajkovič - 0911 209 559. Program BÝVANIE: Mgr. Barbora
Žiaranová - 0905 595 520. Program ADVOKÁCIA: Mgr. Nina Beňová, PhD - 0908 434 826, Mgr. Ingrid Ďurinová
- 0915 779 746. Grafické spracovanie časopisu: Mgr. art. Pavol Čejka. Jazyková korektúra: Workaholic culture.
Tlač: Polygrafické centrum s.r.o. Emaily: meno.priezvisko@notabene.sk.

jazyk

tropická
živica

liečebná
procedúra

ozvena

Kódex predajcu

ženské
meno

stará strelná
zbraň

Nefinanční podporovatelia projektu

Kódex kupujúceho

alebo na čísle účtu (v tvare IBAN):
SK21 1100 0000 0026 6347 5014
Ďakujeme!

pieskový
násyp

ťažoba
(čes.)

4. Najnovší projekt OZ Proti prúdu, vydavateľa Nota bene
a) sa týka ukončovania bezdomovectva v stabilnom bývaní v nájomných bytoch.
b) sa týka zamestnávania žien bez domova.
c) sa týka oddlžovania.

Správne odpovede: 1 b), 2 c), 3 b), 4 a), 5 b), 6 c)
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kultúrna
vyspelosť
býv. tajná
štátna
polícia v
NDR

3. Koľko predajcov Nota bene v Bratislave má vďaka predaju
časopisu strechu nad hlavou (v ubytovni, útulku alebo v byte)?
a) 67 %
b) 96 %
c) 89 %
Nota bene

atletická
disciplína

parazity
vo
vlasoch
neho obchodu, príspevky
na lieky, internet, PC a telefón zadarmo pre vybavovanie práce, bývania a úradných záleži-

tostí,úschovu peňazí a úradných listín a možnosť využívať 
splietam
korešpondenčnú adresu o. z. na zasielanie osobnej pošty.
veniec
OZ Proti prúdu od roku 2001 realizuje pilotné  projekty
v 495
oblasti riešenia bezdomovectva, iniciuje systematické 
a legislatívne zmeny na národnej úrovni, vydáva knihy
rímskymi
z pera ľudí bez domova, organizuje odborné konferencie
a vydáva odborné publikácie. Je členom siete pouličných
časopisov INSP, organizácie FEANTSA a Slovenskej siete
proti chudobe. Viac na www.notabene.sk.
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JE PRE
TEBA

AK dokážeš počúvať a „čítať medzi riadkami“ potreby druhých
AK ti rozdielny názor a hodnoty iného nebránia s ním pracovať
AK je pre teba konflikt priestorom pre hľadanie spoločných riešení
AK si príjemný/á, nápomocný/á, a zároveň vieš povedať „nie“
AK si vyštudoval/a sociálnu prácu alebo iný odbor VŠ a šoféruješ auto
Staň sa naším kolegom/kolegyňou na pozícii Sociálny prAcoVníK/
prAcoVný Kouč v noTA BEnE, pošli životopis a motivačný list na
pohovory@notabene.sk
AK si dôsledný/á v každodennej rutine
AK si analytický/á, systematický/á a máš rád/rada výzvy
AK ťa bavia čísla a nové technológie
AK máš záujem o pozíciu FinAnčný mAnAžér AlEBo účToVníK ,
pošli životopis a motivačný list na uctovnictvo@notabene.sk

Viac info na www.

.sk

