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Kráľovstvo bez hraníc

Čo máme
v rukách

S Jurajom Kušnierikom sme navštívili kresťanov
v Minesote. Darovali nám vzácny dar – fragment z berlínskeho múru: výrečný symbol hraníc medzi slobodnou demokraciou a sovietskou diktatúrou.

Tak tu máme zasa
nový klenot, čo obohatil studnicu svetovej literatúry. Ďalší hitlerík, čo okrem toho, že si
pripol na hlavu kameru a postrieľal desiatky ľudí, využil možnosti internetu, tohto
sveta digitálnych núl a jednotiek. Pričasto núl.

Múr padol. Aké to bolo fascinujúce, míňať bez zastavenia colnice na rakúskych hraniciach. Vietor dejín však zmenil smer.
Nastal čas zhromažďovania kameňov pre nové múry. Maďarský premiér
postavil plot zo žiletiek. Prezident Trump stavia múr na hraniciach Mexika. Obaja chcú chrániť kresťanskú civilizáciu. Pápež František Trumpov múr odsúdil. Ten, kto stavia múry proti utečencom, podľa neho nemôže byť kresťanom.

Vrah okrem svojho videjka zverejnil
aj manifest, 74-stranový balast na úrovni
nedoštudovaného stredoškoláka, a ten sa
zvesela šíril vo virtuálnych sieťach, týchto
pôvodne nezámerných, ale dnes plne funkčných nástrojoch mieriacich proti ľudskosti
a inštalujúcich demagógiu. Náš austrálsky
umelecký debutant sa v base bude môcť dovzdelať, faktom je, že takýmto produktom
sa dostane miliónkrát väčšia pozornosť než
celej klasickej literatúre dokopy.
Výraz balast kedysi prevzala literárna
kritika z námornej dopravy, kde je záťaž
v podpalubí každej lode potrebná na vyrovnanie ťažiska a zvýšenie stability. Až v prenesenom význame ide o zbytočnú príťaž.
Dnes však tvorí balast samotnú podstatu
a hrozí potopiť loď, na ktorej sa všetci plavíme. Dôsledky sú katastrofálne: verím, že
za posledných päť rokov sa verejne popísalo
viac slaboduchých rečí ako v celej doterajšej
histórii ľudstva. Strašidelná predstava. Produkcia je ohromná a stačí si porovnať, povedzme, v električke počet ťukačov do mobilov na jedného čitateľa s knihou. Myriady
hitleríkov píšu svoje balastné Mein Kampfy
a nikdy si neprečítajú, čo napísal ktosi múdrejší pred nimi. Vitajme v novej ére.
Kde je hranica? Ako ju nájsť?

Staré ezopské bájky spred vyše dvetisíc rokov nevychádzajú len v osekaných
detských vydaniach, sú dostupné aj v kritických edíciách. V jednej sa píše o podfukárovi, ktorý si myslel, že delfskú veštiareň usvedčí zo lži. Chytil vrabca, zavinul
ho do šiat a pýtal sa bohov, či drží v hrsti
niečo živé alebo neživé: v prvom prípade
chcel vrabcovi vykrútiť krk, v druhom by
ho ukázal živého. Bohovia mu však odpovedali v zmysle: „Nestrápňuj sa, kámo. Veď
len na tebe záleží, či to, čo držíš, bude mŕtve alebo živé.“
Čo teda máme v rukách?

Ježišovo Božie kráľovstvo nemalo centrum ohraničené hranicami. Prekračoval hranice, aby sa ujal tých, čo boli vylúčení: malomocných, hriešnikov, neviestok, colníkov i samaritánov. Vylúčený s vylúčenými, zavrhnutý
so zavrhnutými. Ukrižovali ho ako kacíra. Pilátovi povedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Na svet som sa narodil, aby som vydal svedectvo pravde. Kto je z pravdy, počuje môj hlas.
Kristovo kráľovstvo nemá hranice, je v každom človeku, ktorý vzal na
seba zodpovednosť za lásku a poznanú pravdu. Herman Hesse napísal:
Tým najsvätejším na kresťanstve je pre mňa úcta pred každou ľudskou dušou. Iba
jednotlivec sa môže obetovať, len on môže dosiahnuť nemožné v boji proti prirodzeným pudom. Národ toho nie je schopný, spoločenstvo sa nechce podriaďovať
čisto ideálnym pravidlám, vyhovuje mu výlučne praktický prístup, založený na
ústupkoch a prispôsobivosti.

Zuzana Uličianska

Ostrov nikdy neplače

NA OBÁLKE: Ľubomír Višňovský, foto: TASR/Martin Baumann
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„Som skala. Som ostrov. A skala necíti bolesť.
A ostrov nikdy neplače.“ Na smutnej melódii tejto piesne vyrastalo viacero generácií. Paul Simon spieval
o pevnosti, ktorú nikto nemôže prekonať, v tom čase
však nebola trumpovským ideálom „bezpečnej“ spoločnosti, naopak, bola symbolom osamelého človeka,
ktorý zúfalo túži po láske. Naivné? Len z pohľadu tých, ktorí začínajú
mať pocit, že byť ostrovom je vlastne fajn a že stredoveké opevnené hrady boli úplne v pohode, len im občas hrozilo obliehanie, vyhladovanie
a iné drobnosti.
Dnes už pomaly neriešime nič, len ako právne, technologicky a logisticky doriešiť stavbu hraníc tak, aby zodpovedali strachu, ktorý o vlastný luxus máme. Majú byť múry okolo našich pozemkov, našich krajín
či našich myslí z betónu, z ocele alebo stačí niečo elektronické? Aký
plot potrebujeme pre pocit „nádhernej izolácie“, aký si dopriala Británia na konci predminulého storočia? Čo zaplatíme za nostalgiu za tým,
čo nikdy neexistovalo?
Počas nežnej revolúcie sme mali ľahkú voľbu, chceli sme slobodu aj
bohatstvo. Niektorí túžili viac po slobode, iní zrejme už vtedy viac po bohatstve, ale v zásade sa to akoby ešte nevylučovalo. Čo bude, keď nám
v budúcnosti niekto ponúkne viac bohatstva, len s podmienku, že zostaneme zavretí za vlastnými múrmi? Zdá sa, že pre viacerých nie je zlatá
klietka až takou odpudzujúcou predstavou. Brunej je, nakoniec, tiež veľmi bohatá krajina. A žiaľ, už neplatí, že je známa len ako krajina nudy,
v ktorej je jedinou zábavou jej obyvateľov nakupovanie a futbal.

Bez hraníc to v hmotnom svete zrejme nejde. Samotná hmota sú
tie hranice. My sme tie
hranice. Ale zaujímavé
je, že napriek tomu, či
práve preto, sa s nimi nedokážeme uspokojiť. Áno, predstavujú síce zónu komfortu,
strážené bezpečie, no zároveň nás neustále omínajú. Z tohto uhla pohľadu sú dejiny ľudstva vlastne len vytyčovaním hraníc
a ich prekračovaním.
V českej rozprávke istý „švec“ každý deň preskočí hranicu dvoch kráľovstiev vedúcu vedľa jeho domu len preto, aby si mohol zatancovať a zaspievať, lebo v jeho kráľovstve je
to zakázané. Toto si dopraje, a predsa „svoje“
kráľovstvo neopustí. Tam má predsa domček,
dielňu, tam sa cíti bezpečne v ulitke, ktorú
si vytvoril, aj keď systém jeho kráľovstva mu
vlastne vôbec nevyhovuje. Ani nijako nebojuje za to, aby si mohol z plného hrdla zaspievať pri práci aj doma na vlastnom. Asi
čaká na zázrak.

Nota bene
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Lenže najväčšie zázraky majú prichádzať cez
Editoriál
nás. Myslím, že v nehmotnom svete nikto
nie je taký žiarlivý, aby nám túto skúsenosť
nedoprial... Práve naopak. Hranice sme my.
Aj ich prekračovanie/rušenie a zázraky sme
my. Môžeme byť spolu s fyzikmi a ich kvantovým chápaním vesmíru uchvátení neuveriteľnou jednotou všetkého. Všetci sme
všetko vo všetkom. Jedno v jednom. Keď to
pochopíme, prestaneme klásť hranice.
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Spomínam si na môjho otca. Za komunizmu
pracoval ako kriminalista a praktiky totalitného režimu ho veľmi trápili. Raz prišiel
domov zamračený a mĺkvy, aj „vychovávať“
ma zabudol. A počula som, ako mame potichu hovoril, že kamarátovi zo Záhorskej Vsi
zabili syna, keď chcel ujsť cez hranicu do
Rakúska. Vojačika, čo toho chlapca zastrelil, našli, ako ho drží v objatí a plače. Mŕtvy
chlapec a chlapec, čo ho zabil. Ten živý stále opakoval: „Musel si to urobiť, ty somár,
musel si to urobiť?“ A on to musel urobiť?
Bez hraníc to v tomto hmotnom svete asi nejde. A kým sa naučíme žiť bez nich, kým sa
naučíme nevztyčovať ich, kým sa naučíme
nepotrebovať ich – naučme sa rešpektovať
ich. Lebo to bude prvý krok k ich odstráneniu, k rešpektovaniu sa navzájom.
Ada Jung
editorka

Spomínam si na to úplne detailne, pamätám si však veľa svojich gólov. Človek na také veci nezabúda, lebo
sú to príjemné chvíle. Vraciame sa k
tomu, najmä, keď sa stretávame s chalanmi, ktorí tam hrali, prípadne vtedy, keď sa na to pýtajú novinári. Bol
to jeden z krásnych momentov v mojej kariére.
Vy aj Miro Šatan pochádzate
z Topoľčian. Keď sa obzriete desaťročia dozadu, keď ste začínali, a na
dnešnú mládež, čo rozhoduje o presadení sa? Talent? Drina? Šťastie?
Známosti? Peniaze? Lebo mnohé talenty sa nakoniec vytratia bez výraznejšieho úspechu.
Talent nie je všetko, možno len 30
percent úspechu. Zvyšok sú tréningy,
disciplína, systém, ktorý sa musí nastaviť už pre dieťa. Niekedy rodič chce
viac ako samotné dieťa, a to nie je dobre. Takí hráči často končia v dorasteneckých či juniorských kategóriách, lebo vidia, že ich to už neposúva, a už ani nemajú záujem. K talentu musí zapadnúť
veľa vecí, aby vznikol profesionálny hokejista. Navyše, doba sa výrazne zmenila. Dnešné deti majú oveľa viac možností – dá sa napríklad ľahko cestovať
po svete, a tak nemajú ani takú motiváciu ako my za komunizmu, aby sme
sa niekam dostali. Málo detí dnes športu dáva toľko, čo my kedysi.
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TASR/Pavel Neubauer

Hokej je moja srdcovka
Karol Sudor

„Nikdy som nedúfal, že sa dostanem až do NHL.
Dalo mi to strašne veľa, a keby som mal začať odznovu,
neváhal by som ani sekundu,“ hovorí úspešný
slovenský hokejový reprezentant ĽUBOMÍR VIŠŇOVSKÝ.

Hrali ste na desiatich majstrovstvách sveta. Čo prežívate, keď sa blížia tie tohtoročné?
Tým, že už nehrám, nemám ani
taký stres. Teším sa však na zápasy a
určite budem držať našim palce. Na
prvé tri zápasy sa dokonca idem osobne pozrieť do Košíc. Sledujem chalanov
aj to, kto vypadol v NHL a príde za nimi,
je to však už iný pocit, ako keď som hrával. V podstate si to v pokoji užívam.
Spomínate si na svoj gól vo finále
majstrovstiev sveta 2002 proti Rusku
v 22. sekunde, keď ste získali zlato?

Úspešný hokejista je počas kariéry potľapkávaný po pleciach, cíti uznanie od okolia. Neprichádza potom „absťák“ v zmysle, že už nie som hviezda?
Samozrejme, lebo dovtedy bol celý
život o tom, aby som mal správne načasovanú formu a aby som bol zdravý. Dni
boli len o tréningoch a zápasoch, o ničom inom, len o hokeji. Veľkou vďakou
bolo, keď som sa dostal do najlepšej ligy
na svete, teda do NHL, ďalšou pochvaly
od trénerov, spoluhráčov, ľudí, podania
rúk a potľapkávania. To všetko sú veľké
povzbudenia do celej dlhej sezóny. Zrazu sa to však skončilo a človeku to chýba. Pre mňa, keďže som hokej hral od
piatich rokov, bol všetkým. Naraz som
to nemal, nešiel som na štadión na tréning, nezaväzoval som si korčule. Je to
obrovská zmena, človek sa po čase cíti
v podstate nepotrebný. Vtedy si musí
nájsť v živote niečo nové, čo ho bude
napĺňať.
Čo rozhoduje o tom, aby ten prechod bol čo najhladší?

Dôležité je, kto stojí okolo vás – rodina, najbližší kamaráti, rodičia, známi. Veľa chalanov už počas kariéry študuje na vysokých školách a pripravuje
si tak pôdu na niečo nové. Mnohí to
však nerobia, a tak sa potom trápia.
Nevedia sa v ďalšom živote nájsť, nič
ich nenapĺňa, postupne pribúdajú
problémy. Záleží teda na okolí hráča aj
na jeho myslení, na tom, čo má v hlave.
Stalo sa vám, že vás niekto musel
krotiť, vracať vaše ego do normálu?
Myslím si, že sa to stalo každému,
vrátane mňa. Keď sa darí a všetko, na čo
siahnete, vychádza, v kombinácii so životom v bubline, keď máte pocit, že hokej je najdôležitejší a ostatné veci okolo
sú nepotrebné, sa môže stať, že sa budete považovať za najdôležitejšieho človeka. Nie je to však správne, hokej je stále len šport, nemôže byť najdôležitejší
v živote. Niekto na to príde skôr, iný
neskôr. Uletieť tým, že zarobíte pekné
peniaze, sa dá už len preto, že máte život mimo reality, mimo toho, ako žijú
ostatní ľudia. Vtedy sa treba vrátiť späť,
inak to dopadne zle.

Nota bene
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Niektorí hráči hrajú do vysokéRozhovor
ho veku, napríklad Jaromír Jágr, iní
končia oveľa skôr, alebo odchod odkladajú a snažia sa zarobiť si ešte
aspoň v nižších súťažiach. Ako hokejista pochopí, že je správny čas
skončiť?
Nemôžem hovoriť za druhých,
u mňa o tom, že som hral, rozhodovala vášeň. Tá určuje, či vás to baví, alebo nie. A ak vás to nebaví, nemôžete
to robiť dobre a vidieť to na výkonoch.
U mňa bola vášeň niečo dokázať aj vo
vyššom veku, hoci som už nebol vo
svojej vrcholovej fáze. Napĺňalo ma
to, v kabíne som bol vodca a posúval
som ostatných. Ostať hrať len pre peniaze je hlúposť. Možno to zvládnete
jednu, dve sezóny, ale viac nie. Človek
obvykle končí z dvoch dôvodov – buď
nemá formu a nechce hrať zlý hokej,
alebo rozhodnú zranenia.
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U vás rozhodla strata vášne
v kombinácii so zraneniami? Pamätám si, že ste hrali aj so zlomenými
platničkami.
Vášne som mal dosť. Keby som
mohol, hral by som dodnes. Keby
som bol zdravý, hral by som minimálne slovenskú extraligu. Rozhodlo
opotrebovanie tela a zranenia, takže
som už nemohol pokračovať.

Aký vplyv má kariéra svetového
hráča na jeho rodinu?
Jasné, že rodina na kariéru dopláca, je to strašná obeta. Všetko je rozvrhnuté podľa zápasov hokejistu. Pred
zápasom si ide minimálne na hodinku až dve pospať, takže v dome musí
byť ticho, do toho životospráva vrátane správneho jedla, od desiatej večer
treba byť v posteli. Je to v podstate
režim mnícha, ktorý musí rodina akceptovať. Počas sezóny nehrozia žiadne dovolenky, a keďže najviac zápasov
v NHL je počas sobôt a nedieľ, neexistujú ani žiadne víkendové výlety. Celá
rodina vlastne žila môj život.

Nota bene
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Platí, že keď je človek úspešný,
začnú sa naňho nabaľovať falošní
kamaráti v snahe požičať si peniaze a podobne?
Jasné, ale to nie je len o kamarátoch, lebo mnohí len tak zavolajú, že
im mám dať peniaze na nejaké investície a podobne. Deje sa to často,
v podstate dennodenne. Tí ľudia vedia,
že človek zarobil nejaké peniaze, a tak
to skúšajú. Je na hráčovi, aby zvážil,
či podstúpi také riziko, alebo radšej
bude mať menšie, ale istejšie výnosy.
Počet hráčov v NHL nám dlhodobo klesá. Čo nemáme podchytené, prečo nás predbiehajú aj krajiny, ktoré kedysi na majstrovstvách
sveta ani neštartovali?
Poviem svoj názor, s ktorým nemusí nik súhlasiť – celé je to o systéme, ktorý nefunguje. Nemáme štadióny, tréningové haly, nemáme nič. Štát
to nepodporuje. Má podnikateľ, ktorý
chce vložiť peniaze do podpory športu, nejaké výhody? Nemá. Prečo by to
potom robil zo svojho zisku? Každý sa
tu teší, keď sa nosia domov medaily,
napríklad Vlhová či Kuzminová, každý sa teší z úspechov hokejistov alebo
futbalistov, každý sa chce s nimi fotiť, ale čo sa robí pre zmenu k lepšiemu? Pozrime sa na Maďarsko, ktoré
postavilo viac ako šesťdesiat nových
zimných štadiónov a tréningových hál.
Česi ich postavili okolo päťdesiat. Sledujme, ako napredujú Švajčiari a Rakúšania. U nás Trenčín vychoval najviac hráčov pre NHL a pozrite sa na tamojší štadión. Je v dezolátnom stave.
Čo treba urobiť?
Je to vec politiky. Do športu treba
vložiť peniaze a vytvoriť systém, ktorý
priláka deti a odbremení rodičov, aby

toľko neplatili. Ak im nedoprajeme
ľady, nebudú mať kde trénovať. Pozrite sa do Kanady, koľko tam majú registrovaných detských a mládežníckych
súťaží, koľko tam vychovajú reprezentantov. To, že kedysi v NHL hralo
naraz aj 40 našich hráčov, bol v podstate zázrak. Dnes tam máme možno
osem, možno desať hráčov, a aj tých
bude ubúdať, lebo pomaly budú končiť Marián Gáborík aj Zdeno Chára.
A hoci je tento trend zjavný, stále sa
nič nerobí. Hovorilo sa, že sa postavia tréningové haly. Kde sú?
Má dnes dieťa chudobnejších rodičov šancu hrať hokej?
Začiatočníkom sa rozdávajú výstroje. Vždy, keď boli nejaké kempy či akcie pre deti, snažili sme sa kúpiť ich aj
my so Šatanom, Hossom či Gáboríkom.
Pre brankárov to zase pravidelne robí
Jano Lašák. Snažíme sa, ale je to stále
málo. Potrebujeme základňu minimálne dvetisíc detí v jednom ročníku, aby
sme z nich vychovali aspoň 20 dobrých
hokejistov. Lenže teraz tu máme možno 200 detí a čakáme, že z nich bude
25 dobrých hokejistov. To, žiaľ, nejde.
Vy sám ste sa pustili do výstavby športového areálu v Rači, ktorý
mal byť hotový už minulý rok. Na
čom to stojí?
Päť rokov nám trvalo, kým sme získali všetky povolenia. Stále sa našiel
niekto, kto bol proti a odvolal sa, do
toho úrady, všade sa to zdržiavalo. Teraz už povolenia máme, ale pozemok,
ktorý bol sľúbený za euro, sa ukázal
ako problémový. Viac ako dva a pol milióna potrebujeme dať len do prekládky
vodovodného potrubia, a tiež do vyriešenia storočnej vody. Takú sumu teda
potrebujeme len na to, aby sme vôbec
mohli začať stavať. Lenže ak chcem stavať športovisko, dať len tak obrovskú
sumu do zeme, nie je efektívne, neoplatí sa to. Neviem, ako to dopadne.
Štát alebo vodárenská spoločnosť nepomôžu?
Chcel by som, aby nám pomohli,
lebo športovisko nie je zárobkovou
činnosťou. Som ochotný postaviť ho,
ale dať len tak dva a pol milióna do
zeme, je príliš. Jasné, podľa zákona
majú pravdu, lebo ide o investíciu vyvolanú investorom, takže oficiálne je
na nás, aby sme to zaplatili. Lenže my
tu ideme suplovať štát, ktorý športoviská pre mládež nestavia, takže by

Ľubomír Višňovský

nám mohol trochu pomôcť. Ak tam
potom bude chodiť tisíc detí, možno
vychováme aspoň desiatich reprezentantov. Chceme ich prilákať čo najviac,
lebo čím väčšia konkurencia, tým väčšia šanca aj motivácia.

sa narodil v roku 1976 v Topoľčanoch,
bol dlhoročným úspešným slovenským
hokejovým reprezentantom, pôsobil
v Slovane Bratislava aj vo viacerých kluboch NHL (Los Angeles Kings, Edmonton Oilers, Anaheim Ducks a New York
Islanders). Hral na desiatich majstrovstvách sveta, na ktorých získal zlato,
striebro aj bronz, aj na štyroch olympiádach. Aktuálne podniká.

Svoju hokejovú akadémiu prevádzkuje bývalý reprezentant Zdeno Cíger. Po celom Slovensku by sme
ich potrebovali desiatky.
Strašne by to pomohlo. Dnešné
detičky nemôžete poslať hrať futbal
či hokej na parkovisko za barak ako
za našich čias. Jediná možnosť je postaviť im športoviská a plavárne. Nie
je to len o hokeji, ale aj o basketbale,
nohejbale, futbale a mnohých ďalších
športoch. Nech sú deti vonku, športujú a nesedia pri tabletoch. Je na štáte, aby s tým niečo systémovo urobil.
Majstrovstvá sveta budú teraz
u nás. V čom je to pre našich hráčov iné v porovnaní s tým, keď sú
v zahraničí? Zohráva tam veľkú rolu
tlak publika?
Je krásny pocit prísť a hrať zápasy, ktoré sú vypredané, lebo sa hrá pre
domácich divákov. Zároveň je to dosť
zväzujúce, lebo človek strašne chce,
a potom to niekedy nejde. Hokejisti
sa tak vedia dostať do herného kŕča.
Nič to nemení na fakte, že hrať pred
domácim publikom je pre športovcov
vždy to najkrajšie.
Má náš aktuálny tím na získanie medaily?
Nie. Bohužiaľ. Môže sa stať, že tím
sa zomkne a motyka vystrelí ako Nemci na olympiáde, ale je to nepravdepodobné. Rád by som sa mýlil, lebo
z úspechu by som sa tešil a ako prvý
skákal na tribúne. Bolo by to neuveriteľné. Veľmi by som si prial tú víťaznú
atmosféru, ktorú sme zažili my. Realita je však inde, kvalita nám chýba,
takže s medailou nepočítam.
Stretávate sa s partiou, s ktorou
ste kedysi nosili z majstrovstiev sveta medaily?
Áno, hoci nie často. Raz až dvakrát
ročne sa vyskytne príležitosť, keď sa zídeme buď na hokeji, či na nejakej mediálnej akcii, debatujeme a spomíname.
Nechávajú si mladí hráči poradiť
od legiend?
Jasné, mám z nich pocit, že sa chcú
posúvať. To však nie je o jednej rade,
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ale o systéme. A ten v slovenskom hokeji chýba. Začať sa musí diagnostikou hráča, čiže ho treba vziať, zmerať, spracovať výsledky, zistiť, čo mu
chýba, prečo je pomalý, rýchly, taký,
onaký, prečo má silu, ale nie rýchlosť, a naopak. Až potom pre neho
môže vzniknúť kvalitný tréningový plán, ktorý treba dodržiavať minimálne rok, dva, tri či štyri, aby sme
z neho niečo spravili. Tak vznikne
šanca, že z neho bude dobrý hokejista. Ak sa však nenaučí poriadne korčuľovať či strieľať, nie je nádej, že by
raz mohol zvládnuť svetový hokejový systém. Buď nebude stíhať, alebo
nebude mať parametre na to, aby sa
v ňom mohol udržiavať. Na toto všetko však chýbajú financie aj podmienky.
Pre pár rokmi bol spor medzi časťou úspešných hokejistov a starým
vedením hokejového zväzu. Nakoniec došlo k výmene. Vidíte odvtedy posun k lepšiemu?
Je to práca na oveľa dlhšie obdobie, ale nemám pocit, že by sa to
niekam posúvalo. Nevidím progres,

žiadne nové štadióny či tréningové
haly, infraštruktúra sa nebuduje. Priznám sa, že som sklamaný. V poriadku, spravili sa aj dobré veci, napríklad
elektronizácia, ale systém v hokeji sa
nemení. Nevidím, že by mládež mala
niečo lepšie, nevidím tréningový systém ani progres trénerov. Za tie štyri
roky som čakal viac.
Roky ste pôsobili v Slovane Bratislava. Patrí do KHL? Klub je tam slabý, kopí dlhy voči mestu aj hráčom,
divákov ubúda. Nemal by sa vrátiť
do našej ligy?
Odmalička ma učili, že vyskakovať treba len do takej výšky, na akú
mám. Ak má Slovan len na slovenskú ligu, mal by ju hrať. Časy, keď
mal na KHL peniaze, sa skončili, trvali možno tri roky, odvtedy to ide
dole vodou a prežíva zo sezóny na
sezónu. Káder sa skladal neskoro,
celé je to zlé. Klub posledné tri roky
v KHL nič neukázal, odzrkadlilo sa to
aj na návštevnosti. Radšej byť na prvých miestach v slovenskej lige, ako
bez peňazí a ľudí živoriť v KHL. Bol to

zlý krok a vedenie si dávno malo uvedomiť, že to takto nejde. Snáď najbližšiu sezónu sa vrátia do domácej ligy, ak
im zase nejaký ruský sponzor niečo nesľúbi. Musel by to však byť fakt veľký
sponzor, lebo dlhy klubu sú obrovské.
Aktuálne podnikáte. Uvažujete
o návrate do hokeja ako tréner, manažér, funkcionár?
Stále mám nejaké ponuky. Hokej
je moja srdcovka, je to jediné, čomu
sa naozaj rozumiem, takže niekedy sa
asi vrátim. Možno budem pôsobiť vo
svojom športovom areáli v Rači, ak sa
teda podarí dokončiť ho, alebo niekde
inde, odkiaľ dostanem ponuku.
Videli ste svet, mali ste úspech.
Čo vás to naučilo?
Ďakujem Bohu, že sa mi čosi také
podarilo, nikdy som nedúfal, že sa dostanem až do NHL. Dalo mi to strašne
veľa – disciplínu, prehľad o svete, zabezpečilo ma to. A vzalo mi to zdravie. Keby som to však mal vrátiť a začať odznovu, neváhal by som ani sekundu a celé si to zopakoval.
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Čo vidno kukátkom?
Jana Čavojská

Ľudí so znevýhodnením chceme často chrániť natoľko,
že im nedovolíme vôbec nič zažiť. O takýchto hraniciach
je najnovšia hra bratislavského divadla Stopy snov.

Čo by sa stalo, keby kozliatka v rozprávke neotvorili vlkovi? Vôbec nič. Nič zlé, nič dobré. Ale zomreli by od
nudy. Ak chceme niečo zažiť, musíme ísť aj do rizika, že
sa nám niečo stane. Keby nás chovali ako v bavlnke a chránili od všetkého potenciálne zlého, neudeje sa vôbec nič.
Téme takýchto hraníc sa vo svojej najnovšej hre venuje
bratislavský divadelný súbor Stopy snov. A to úplne unikátnym spôsobom.
Jeho hercami sú totiž ľudia s mentálnym znevýhodnením a divadlo, ktoré robia, je autorské. Dej a situácie
vychádzajú priamo z ich pocitov a osobných skúseností.
Hra Kukátkom (uväznení v bezpečí) hovorí aj o tom, ako
im ich okolie nastavuje hranice. Rodina alebo domov sociálnych služieb (DSS), v ktorom žijú, ich tak veľmi chráni pred čímkoľvek zlým, že sa v tých istotách cítia ako vo
väzení. Táto nová hra divadla Stopy snov bude mať premiéru v júni na doskách svojej domovskej scény, v divadle
Ticho a spol. v Bratislave.

EMÓCIE DOVOLENÉ
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Celý projekt začal pred deviatimi rokmi v DSS Prima.
S klientmi skúsili hrať divadlo. Každá ďalšia hra na nich
kládla vyššie nároky, inscenácie boli z roka na rok zložitejšie. Zo začiatku iba improvizovali. O tom, kto mal aký
deň a čo zažil, neskôr k tomu pribudli rozhovory na rôzne
témy. Z týchto etúd vznikali zaujímavé myšlienky a situácie. Z nich potom dramaturgička Viki Janoušková zostavila divadelnú hru. Tak, aby vypovedala o hercoch a zároveň bola atraktívna a zrozumiteľná aj pre diváka.
Nehráme sa, ale hráme, znie jedno z hesiel divadelného zoskupenia Stopy snov. „Nerobíme divadelný krúžok, nie je to, ako keby sme mali medzi druhou a štvrtou
popoludní dramatoterapiu. Sme autorský kolektív, ktorý
vytvára divadelné predstavenie,“ hovorí Martina Lukáč
Jakubcová. „Celé je to o ich prežívaní. Nemá to byť bábkové divadlo, v ktorom by sme my boli bábkovodiči a oni
by hrali ako naše bábky.“
Preto sa autorky myšlienky divadelného projektu nesnažia ostatným nič prikazovať ani vnucovať. „Neustále sa
však pozastavujem nad tým, či je to terapia. Každé umenie, a už aj obyčajné stretnutie s ľuďmi, pôsobí na človeka terapeuticky. Začiatky divadla mali silný terapeutický
rozmer. Jeho prostredie bolo otvorené a bezpečné. Divadlo je postavené na emóciách. Naši herci s mentálnym
znevýhodnením ich museli na javisku prežiť.“
Pre mnohých z nich to bolo po prvýkrát, čo sa mohli
v rámci svojich emočných prejavov otvoriť. „Emócie ako
hnev sú v spoločnosti zatracované. A pre ľudí s postihnutím ešte dvojnásobne. Hovoria im, že sa to nepatrí. My
sme potrebovali, aby tú emóciu prežili. Vtedy sme spolupracovali s psychologičkou, ktorá im pomáhala emócie
zvládnuť a pracovať s nimi.“

ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA
Betka Marendiaková nepovažuje za správne, ak dospelý človek nemôže o sebe rozhodovať, povedať si čo

chce a čo nie, lebo je pre každého veľké dieťa a jeho názor
neberú vážne. „Ľuďom s mentálnym znevýhodnením prakticky stále diktujú, čo majú kedy robiť a s akými ľuďmi.
Nikto na nich neprenáša zodpovednosť rozhodovať o sebe.“
V divadle sú sami sebou. Môžu prísť, ale aj neprísť. Sú
tu prijatí, majú svoju partiu ľudí, v ktorej môžu povedať
čokoľvek. Zároveň ich učí. Dochvíľnosti, trpezlivosti, spolupráci, zodpovednosti voči sebe aj voči všetkým ostatným,
lebo ak to pokazí jeden, pokazí to všetkým.
Má to aj opačnú stranu mince. „Ľudí so znevýhodnením často chvália za čokoľvek, čo urobia. Chudáci, veď sú
takí postihnutí, tak všetko, čo spravia, je výborné. Je to
určite dôležité, každý z nás potrebuje byť chválený. Toto
je však systém chválenia malých detí. Postupne nám do
života prichádza objektívna kritika. Prenášanie zodpovednosti na seba, rozhodovanie, skúsenosti. To nás posúva
ďalej,“ myslí si Martina Lukáč Jakubcová.

KAŠTIEĽNA STAROSTLIVOSŤ
Nie je to len o divadle. Herci sa učia aj rozprávať, vyjadrovať, prežívať určité situácie a vedieť na ne reagovať.
Napríklad – na ulici k tebe príde niekto cudzí a žiada ťa,
aby si mu požičal peniaze. Čo urobíš? Ako to môže dopadnúť? Čo všetko môže z tvojej konkrétnej reakcie vyplynúť? Ľudia chránení starostlivými rodinami a zariadeniami sa často nedostávajú do úplne bežných situácií.
A keď sa v nejakej potom ocitnú, nevedia, ako reagovať.
Sú pred všetkým tak dôkladne chránení, až im to vzalo
všetku slobodu.
„Samozrejme, miera ich samostatnosti závisí aj od
toho, v akej rodine vyrastajú a aké zariadenie navštevujú,“ hovorí Martina Lukáč Jakubcová. „Aj my máme hranice a vytvárame si v nich naše bezpečie, v ktorom sa cítime okej. Ďalšie hranice nám nastavuje okolie, do nich
môžeme aj nepríjemne naraziť. Mňa desí veta používaná
v súvislosti s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením, že sú
to také večné deti. Že im stačí bublifuk, zoo a budú šťastní. Lenže večné dieťa sa z nich stalo preto, lebo ich rodič
je večný. Zo strachu, z prílišnej snahy chrániť ich, ich rodičia nevystavujú prirodzeným situáciám.“
Keď sa niekomu za komunizmu narodilo dieťa so znevýhodnením, okolie a spoločnosť sa správali tak, akoby sa
stala tá najhoršia vec na svete. „Dieťa buď izolovali doma
alebo umiestnili do ústavu. Iné možnosti neboli a pre tie
rodiny to musela byť hrozná voľba. Ústavy často sídlili
v kaštieľoch kdesi na konci sveta, stovky kilometrov od bydliska rodín. Mohli sa síce navštevovať, ale... Takáto kaštieľna
starostlivosť je, žiaľ, na Slovensku ešte aj dnes. Vo veľkých
komnatách býva spolu aj dvanásť ľudí. Nemajú súkromie.
Napriek tomu, že komunizmus padol pred toľkými rokmi,
jeho dozvuky máme stále v takýchto budovách aj v hlavách.“

DIVADLO ZBLIŽUJE
Lebo samotným hercom divadla Stopy snov sa nepáči, keď ich niekto berie ako malé dieťa. Ako dospelých
ich to doslova uráža. „My nie sme klienti,“ ohradila sa
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aj proti tomuto označeniu Darina Pomichalová. „Sme
herci, členovia divadelného súboru.“ Ten funguje ako
občianske združenie všetkých jeho činovníkov. „Učím
sa naspamäť. Nezakoktávať. Aby tomu ľudia rozumeli,“
rozpráva Darina ďalej o svojej láske k divadlu. „Ak by
nebolo toto divadlo, sedela by som doma na zadku. Nestretávali by sme sa.“
Aj pre Juraja Frištackého je divadlo dôležité preto,
lebo ho zbližuje s inými ľuďmi. „A hráme veci zo života, to, čo vidím okolo seba.“ Peter Janotka sa teší, že
s divadlom môže byť medzi ľuďmi a mať s nimi dobré
vzťahy. A Michala Jarjabková je vďaka divadlu otvorená.
„Keď je človek postihnutý, tak si nevie sám poradiť... Ale
v divadle môže byť za všetko zodpovedný.“
Kým my na Slovensku sme pri chránenom bývaní a
chránených dielňach, ktoré vnímame ako niečo veľmi pokrokové, v tom skutočne pokrokovom svete mentálne znevýhodnení smerujú do samostatného bývania a na voľný
trh práce, kde sa môžu zamestnať na bežnej pozícii s podporou asistenta, ak je potrebná. „U nás ich dáme do zariadenia, kde sa o nich starajú,“ rozpráva Betka Marendiaková.

ŠTVRTÁ STENA
„Predstavme si podobnú situáciu: rodič dáva dieťa
do škôlky. Očakáva, že mu učitelia pomôžu osamostat-

niť sa. Že ho naučia zaväzovať si šnúrky, obliecť sa, vypýtať sa na toaletu. Keď rodič dáva dospelého postihnutého do DSS, očakáva, že sa oňho postarajú. Nie že
ho budú viesť k samostatnosti.“
Martina Lukáč Jakubcová vysvetľuje, že pri divadle
hercov so znevýhodnením sa dáva preč štvrtá stena. Činoherný herec totiž hrá medzi štyrmi stenami. Je mu
jedno, kto sedí v hľadisku a čo sa tam deje. Medzi ním
a divákmi je stena.
„Pri našich hercoch sa táto štvrtá stena dáva preč.
Lebo prvotný zámer takéhoto herca je ísť do kontaktu
s divákom. Preto hrá divadlo. Aby bol v kontakte s ľuďmi. Naše inscenácie vždy nechávajú priestor na komunikáciu. Rozohrávame akciu s divákom. Naši herci túžia po kontakte. Neustále chcú hrať divadlo, aby mali
zas a zas možnosť kontaktu s niekým novým. Možno
to pramení z ich nenaplnených vzťahov.“
Viac info na www.stopysnov.sk.
1 (str. 8-9) Darina Pomichalová a Juraj Frištacký v najnovšej hre Kukátkom.
2 (str. 10-11) Peter Janotka pri improvizácii na skúške divadla Stopy snov.
3 (str. 10-11) Betka Marendiaková (vpravo) v diskusii s Michalou
Jarjabkovou.
4 Martina Lukáč Jakubcová (vľavo) a herci divadla Stopy snov
(zľava) Barbora Dragúňová a Tatiana Blažeková.

252 km po symbolickej čiare
Jana Čavojská

Kedysi sme boli jedna krajina, potom nás oddelila hranica,
ktorá v Európskej únii opäť stratila význam.
Ako to dnes vyzerá v česko-slovenskom pohraničí?

Česko-slovenská hranica má 252
kilometrov. Dlho medzi nami neexistovala a dnes neexistuje opäť.
Napriek tomu táto čiara nejakým
spôsobom stále funguje a rezonuje
v mysliach ľudí. Cesta pozdĺž hranice je cesta v priestore a v čase.
No musíte zísť z diaľnice aj
z ciest prvej triedy. Musíte prejsť
najužšími cestičkami pochybnej
kvality, veľa sa túlať pešo a počítať
s tým, že občas zablúdite. Len tak
sa dozviete veľa o veciach, ktoré Slovensko a Česko spájali a rozdeľovali.
A spájajú a rozdeľujú dodnes.
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Naša spoločná hranica s Čechmi
začína na sútoku riek Moravy a Dyje.
Stretávajú sa tu tri štáty: Česko, Slovensko a Rakúsko. Komunistický režim, ktorý svojich občanov prísne
strážil, aby neutekali zo socialistického raja, strážil aj túto zelenú hranicu. Bežní ľudia sem veľmi nechodili. Na českej strane je vraj najväčší
lužný les republiky. Ale vraj sa už aj
v ňom vo veľkom ťaží a hospodári.

DVE RODISKÁ MASARYKA
Pri obci Kopčany na slovenskej
strane stojí už ikonický kostolík.
Najstaršie časti Kostola svätej Margity pochádzajú z 9. alebo 10. storočia. Je jednou z najstarších stavieb
nielen Slovenska, ale aj bývalého
Československa. Archeológovia okolo neho predpokladajú pozostatky
ďalších osád a dokonca aj veľmožského dvorca. Objavili už hroby so
šperkami typickými pre veľkomoravské obdobie. Kostolík tvorí nerozlučnú dvojicu s mohutným stromom. Bez stromu by toto miesto
prišlo o kusisko svojej atmosféry.
Kopčany sú ináč maličká obec.
No okrem kostola majú ďalšiu historickú zaujímavosť. Žrebčín, ktorý
v roku 1765 povýšila Mária Terézia na cisársky a kráľovský. Okrem
týchto slávnych čias si pamätá aj
zlé. Bol v ňom liehovar, spracúvali
tu cukrovú repu a sídlil v ňom semenársky štátny podnik. Dnes túto
národnú kultúrnu pamiatku pekne rekonštruujú a opäť tu chovajú
kone. A to ešte stále nie je všetko.
Na jednom z kopčianskych domov
visí tabuľa s nápisom, že sa tam 7.
marca 1850 narodil Tomáš Garrigue

Masaryk, náš prvý prezident, osloboditeľ. Moment: nenarodil sa náhodou v Hodoníne? Na českej strane? Pravdepodobne narodil. Jeho
rodný dom už zbúrali a na jeho mieste je stredná škola. Masaryka si pripomínajú reliéfom a nápisom nad
vstupnou bránou. Obyvatelia Kopčian a nadšenci regionálnej histórie
sa cítia ukrivdení tým, že ich verziu
o Masarykovom narodení na Slovensku považuje zvyšok sveta za fikciu.
Jozef Michaláč z miestneho občianskeho združenia vydal na podporu
kopčianskej teórie aj knihu.

BIZNISMENI V POHRANIČÍ
Koniec koncov, bolo to ešte za
monarchie, dejiny Čechov a Slovákov, hlavne tu v pohraničí, boli vtedy spojené rovnako ako v období
Veľkej Moravy. František Lotrinský,
manžel Márie Terézie, zveľadil panstvá v Hodoníne aj Holíči. Bol skvelý ekonóm. Keď sa do niečoho pustil,
fungovalo to. Aj holíčske panstvo
riadil tak, aby si na seba zarobilo.
V Holíči zrekonštruoval starý
zámok, zriadil tu manufaktúru na
keramiku, postavil sýpku a vybudoval rybník. Holíčsky zámok obklopovali záhrady a vodná priekopa. Chátrať začal, až keď v roku
1918 prepadol do vlastníctva novej Československej republiky. Našťastie sa mu v posledných rokoch
snažia vrátiť bývalú podobu.
Česko-slovenské pohraničie bolo
domovom iného vizionárskeho podnikateľa. Tomáš Baťa vybudoval medzinárodné obuvnícke impérium
z mesta Zlín. A na dnešnej hranici
Česka a Slovenska postavil unikátnu vodnú cestu, Baťov kanál. Päť
rokov po zahájení stavby tragicky
zahynul, keď jeho lietadlo havarovalo v hmle. Vo výstavbe prieplavu
pokračoval jeho nástupca vo firme,
nevlastný brat Jan Antonín Baťa.

KANÁLY A VETERNÉ MLYNY
Vodná cesta mala slúžiť na prepravu lignitu z bane v Ratíškoviciach
do tovární v Otrokoviciach. Bolo to
zložité stavebné dielo. Na kanáli dlhom 51,8 kilometra museli vybudovať
štrnásť plavebných komôr a niekoľko unikátnych technických riešení.

Dopravu kanálom zrušili v 60.
rokoch ako nerentabilnú. To už boli
závody Baťa znárodnené. Tridsať
rokov sa na vodnej ceste nič nedialo. Potom vznikla iniciatíva za sprístupnenie starej Baťovej vodnej cesty. Dnes je na kanáli a okolo neho
kopec atrakcií. Malé plavidlá do výkonu 20 kilowattov môže kormidlovať ktokoľvek aj bez oprávnenia, stačí mu zaškolenie v požičovni lodí.
Rýchlosť je na kanáli obmedzená
na 12 kilometrov za hodinu. A hoci
takmer celý kanál je za hranicou,
na Morave, jednoducho sa doňho
dostanete z prístavu v Skalici.
Nie je to však iba kraj vodných
kanálov. Ale napríklad aj veterných
mlynov. Áno, presne takých, aké
majú aj v Holandsku. Z kameňa a
s obrovskými lopatami, do ktorých
sa dobre opiera vietor. Jeden majú
aj v Holíči. A ten v Kuželove na Morave je prístupný verejnosti ako múzeum. Postavili ho v roku 1842 a
viac ako sto rokov slúžil roľníkom
z Kuželova, Hrubej Vrbky a ďalších
dedín v okolí.

HRANICA PRETÍNA DOMY
Hranica prechádza väčšinou
stredom riek a hrebeňom kopcov.
No občas pretne mesto, dedinu, či
dokonca dom. Za Rakúska-Uhorska
a potom za Československa také veci
nebolo treba riešiť – s výnimkou obdobia protektorátu a slovenského
štátu. No potom sa delil štát na dva
a, hups, hraničnej čiare ležali v ceste
dve osady. A dve železničné stanice.
Železničnú stanicu Vrbovce obkresľuje hraničná čiara tvarom
presného obdĺžnika. Pôvodne ju
postavili len ako akúsi medzistanicu v kopcovitom úseku medzi mestami Veselí nad Moravou a Myjava.
V jej okolí boli iba kopce, lesy a lúky.
Pomenovali ju Vrbovce, podľa dediny vzdialenej asi štyri kilometre. Po
vzniku protektorátu si ju prisvojili
Nemci. Premenovali ju na Jawornik. Po vojne sa všetko vrátilo do
starých koľají.
Neďaleko stanice vlastnil vraj
pozemky Martin Prívratský z Vrboviec. Postavil si tu dom, jeho dcéra
sa neskôr vydala za Sabotu, a ten
miesto ďalej zveľaďoval. Osadu za-

čali volať U Sabotů a Sabotovci. Po
druhej svetovej vojne sem prichádzali ďalší obyvatelia. Kupovali lacné pozemky v pohraničí, stavali si
domy a hospodárstva.

VYMENENÉ OSADY
Keď sa delilo Česko-Slovensko,
ľudia z osady sa ocitli v Českej republike. A to aj napriek tomu, že dve
tretiny z nich sa v referende vyslovili za pripojenie k Slovensku. Železničná stanica Vrbovce bola vtedy
v správe Českých dráh. Zostala tiež
Čechom. Premenovali si ju na Javorník nad Veličkou. Pri každej ceste na
vlak a z vlaku prekračovali obyvatelia osady aj Vrboviec hranicu.
Na inom mieste, v osade Sidónia,
tiež riešili, kam budú patriť. Je to
osada s dlhou históriou. V 18. storočí tu postavili sklársku hutu. O sto
rokov neskôr vyrábala okrem tabuľkového skla aj maľované a brúsené
sklo, rôzne tienidlá či krištáľ. Vyvážali ho až do Orientu. Žilo tu vtedy Nota bene
až šesťsto ľudí. Zaujímavé bolo, že
5 2019
huta stála na uhorskom brehu riečReportáž
ky Vlárky, no domy si zamestnanci
stavali na moravskom brehu.
Skláreň neprežila hospodársku
krízu v 30. rokoch minulého storočia. A pri delení republiky sa práve riečka Vlárka stala hraničnou
riekou. Nová hranica mala viesť jej
stredom. Rovná sa aj stredom osady.
Deväť domov zostalo od zvyšku osady oddelených. Až v roku 1997 dospeli dva nové štáty k dohode. Hranica sa posunie tak, že Sidónia bude
komplet česká. A za to dostane Slovensko osadu U Sabotů.
V Sidónii boli spokojní. V osade
U Sabotů, ktorú neskôr premenovali na Šance, to tretina ľudí brala ako zradu. Odsťahovali sa. Nové
domy si postavili v dedinkách za
hranicou. Česká republika im vyplácala odškodné. A kým Česko získalo vlakovú stanicu Vlárský Průsmyk, ktorá vyzerá na mape ako
pravidelný obdĺžnik obkreslený
hraničnou čiarou, Slovensku sa
vrátila stanica Vrbovce. V Sidónii
obyvateľom domov za riekou ešte
ani dnes nie je moc do reči. O dobách rozdelenej osady sa rozprávať nechcú.
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Obyvateľ hraničnej obce Horné
Srnie sa rozhovorí bez problémov.
Ukazuje mi, kde na hlavnej ceste
kúsok od stanice Vlárský Průsmyk
stála colnica. Jediný obchod v dedine zostal za čiarou, v Česku. „Ale
jasné, že nám zakaždým nekontrolovali pasy,“ máva rukou. „Už sme
sa tu navzájom poznali. Aj do Sidónie sme chodili, je tam dobrá krčma,
pivničku má vykopanú v skale. Nie
po hlavnej ceste, ale cestičkou medzi domami a lesom. V podstate je
jedno, kde sme, či v Česku, na Slovensku, alebo trebárs aj v Nemecku.“

BOHYNE ZO ŽÍTKOVEJ
Biele Karpaty na oboch stranách
hranice sú krásnym krajom voňavých ovocných sadov a príjemných
prechádzok. Život sa vrátil do hospodárstiev. Veľa domov chátralo,
bývanie na kopaniciach a nebodaj
starostlivosť o hospodárstvo dlho
neboli atraktívne. No ľudí to už opäť
láka. Najslávnejšie slovenské ovocné sady obnovujú v Bošáckej doline.
Opäť sa rozhoreli ohne v sušiarňach
ovocia. A ovocinári ošetrujú staré
stromy historických odrôd pohraničia a vysádzajú nové.
Sú tu aj kopce, prístupné pre
všetky vekové kategórie, a na nich
rozhľadne. Tá na Veľkom Lopeníku
symbolizuje priateľstvo Čechov a

Slovákov. Ľudia z oboch strán hranice sa tu pravidelne a radi stretávajú na spoločných akciách. A je tu
Žítková. Kopaničiarska dedina na
Morave s hospodárstvami rozťahanými kade-tade po kopcoch.
Odľahlá dedina si dlho uchovávala svoje tajomstvo: žítkovské bohyne. Ženy, ktoré vedeli, ako veštiť budúcnosť z voskových sviec a
ako liečiť bylinami. Hovorí sa aj
o bábikách z hliny a nechtov či vlasov človeka, ktorému bolo treba pobosorovať. Posledná žítkovská bohyňa, Irma Gabrhelová, zomrela
v roku 2001. Ale hovorí sa, že jej dcéra sa od nej čo-to stihla naučiť. Teraz vraj žije na druhej strane hranice, na Slovensku, a kto ju nájde,
tomu prečíta budúcnosť.

POTRESTANÍ OHŇOM
Príbeh osady Magale pri slovenskom Makove je vojnovým príbehom
mnohých iných samôt v pohraničí.
Väčšinu času pre ich obyvateľov neexistovali nijaké hranice. No potom
prišla vojna a oni sa zrazu ocitli na
hraniciach dvoch svetov. Pôvodný
spôsob života na kysuckých samotách už dávno zostal iba spomienkou duší, ktoré viac nie sú medzi
nami. Jeho spoločným menovateľom bola drina. Ľudia tu pásli ovce,
klčovali lesy, obrábali políčka, stínali stromy a splavovali ich až do

Váhu, vyrábali výrobky z kože, drôtu a dreva. Do školy bolo ďaleko, tak
si usadlíci vybrali spomedzi seba
jedného, ktorý učil deti čítať, písať a počítať.
V roku 1939 vznikla vojnová
Slovenská republika a Protektorát
Čechy a Morava. Obyvatelia zabudnutých Magalov cítili ako svoju povinnosť, že musia pomôcť zúfalým utečencom pred režimom
v Česku a pred vyvražďovaním
v koncentračných táboroch. Čoskoro sa sformovalo partizánske hnutie. V nedostupných lesoch v okolí
operovalo niekoľko skupín. Samozrejme, miestni ľudia nezostali bokom. Pomáhali partizánom, ako sa
dalo. Na sklonku vojny však na samoty prichádzalo čoraz viac nemeckých jednotiek. A pred Vianocami
v roku 1944 Nemci Magale za trest
vypálili. Jeden z miestnych, furman Ján Šušolík, zaplatil za činnosť
v ilegálnom odboji životom.
Čo nedokonali ohne nacistov, to
dokončil komunistický režim. Pozostatky osady zarástli lesom. Pretože všetko bolo štátne a úrady postavili rampu, aby do niekdajšej osady
nikto viac nemohol. Opäť je to len
otázka pár posledných rokov. Potomkovia bývalých obyvateľov Magale sa tam stretávajú, čistia lokalitu a opravujú zvyšky domov.

V ZÁPCHACH
Svrčinovec pozná každý minimálne z dopravných správ. Mestečko pri hranici s Českom a Poľskom,
v ktorom sa stretáva cestný lievik z oboch týchto krajín. Tadiaľto
prechádza medzinárodná dopravná tepna ďalej na sever. Diaľnica
je stále v nedohľadne. Obyvateľom
Svrčinovca strpčujú život neustále
kolóny. Nielen tým, že nepretržite
prechádzajú centrom obce. Ale aj
tým, že keď chcú niekam ísť, musia sa do nich postaviť aj oni. Sedemkilometrový úsek do Čadce im
trvá aj hodinu.
Do Svrčinovca vedú aj koľajnice. Vlak zvládne cestu z Čadce za
päť, šesť minút. No vlakov veľa nechodí. Hlavne doobeda. Medzi 8:14
a 13:20 nejde zo Svrčinovca do Čadce žiadny. Železnice nedávno prisľúbili a schválili pridanie vlakov
na tejto trati. No ministerstvo dopravy to nakoniec stoplo. Hovorkyňa odporučila Svrčinovčanom cestovanie autobusmi...
V kopcoch nad Svrčinovcom končí naša spoločná hranica s Českom
na trojhraničí Slovensko – Česko
– Poľsko. Treba sa k nemu vybrať
pešo z Čierneho na slovenskej strane alebo z Hrčavy, pôvabnej dedinky na Morave. Krátka prechádzka po

asfalte vás zavedie okolo zopár domov, autoservisu a malej farmy až
k altánku a hraničným kameňom.
Z poľskej strany je až na krátky posledný úsek prístupný aj autom.

BOŽSKÝ POKOJ

tiž v Hrčave nie je. Kňazi dochádzajú z iných farností. Pán ma hneď
volá dovnútra. Vysvetľuje mi histó- Nota bene
riu kostolíka, rozpráva o tom, ako si
5 2019
ho ľudia udržiavajú a starajú sa oň.
Reportáž
Otvorí aj krásnu vyrezávanú drevenú krstiteľnicu. Je dielom miestneho hluchonemého rezbára Ondreja Zogateho.

Vraciam sa radšej do Hrčavy.
Jej odľahlosť a pekné prostredie
s množstvom turistických trás lákaA vraj mám prísť zas, medzi
jú hlavne v lete výletníkov. Trinásť- aprílom a novembrom. Lebo kúsok
kilometrová cesta cez les je však od kostola majú kaplnku s liečivým
uzučká. Na väčšine úsekov majú prameňom. „Lieči hlavne oči. Lenže
osobné autá čo robiť, aby sa obišli. siedmeho novembra ho vždy zakryPreto je na cestičku v určitých ča- jeme, výzdobu z kaplnky odnesieme
sových intervaloch, počas ktorých a zatvoríme ju, aby nám v zime nechodí do dediny a z dediny autobus, zamrzla,“ vysvetľuje pán kostolník.
zakázaný vjazd. Počkáte si maxi- „Opäť ju otvoríme v apríli.“
málne polhodinku.
Keď netečie liečivá voda, aj káNa mieste, ako je Hrčava, by sa vička bude stačiť. Cestou od trojvšak nikto nemal ponáhľať. Je tu hraničia sa určite zastavte aj v mabožský pokoj. Dedina má asi dve- lej pražiarničke kávy. Má výhľad na
stopäťdesiat obyvateľov a je tu ob- Česko, Poľsko a Slovensko a môžechod, krčmy, ubytovanie v súkro- te platiť korunami aj eurami. Hramí a škola so škôlkou, ktorá tu vždy nica ani jej neexistencia tu nič nebola a vraj aj bude, kým bude v Hr- zmenila.
čave minimálne jedno dieťa. Zachovalo sa tu niekoľko tradičných dre- 1 (str. 13) Pohraničie na Myjave.
vených stavieb vrátane kostolíka 2 (str. 14-15) Kostolík v Kopčanoch.
z roku 1936, zasväteného svätým Cy- 3 (str. 14-15) Holíčsky zámok.
rilovi a Metodovi.
4 Baťov kanál v Hodoníne.
Pred kostolíkom práve stojí pán,
ktorý ho má na starosti a každý týždeň ho pripravuje na omšu. Fara to-

5 Vínne pivničky v Petrove-Plžiach.
6 Vlaková stanica Vrbovce pripadla po rozdelení
republiky Česku, po štyroch rokoch sme ju
vymenili za stanicu Vlársky průsmyk.
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Hranica medzi osobnostným rozvojom a terapiou je veľmi jemná. Terapia sa zaoberá ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom ostali uväznení v minulosti a kvôli nezahojeným zraneniam nemôžu naplno fungovať v prítomnosti. Ak už majú
veci z minulosti strávené a chcú sa napríklad po úspešnej
terapii naučiť sami so sebou lepšie zaobchádzať alebo obohatiť repertoár svojich zručností, môžu profitovať aj z koučingu či poradenských služieb.
Ako zistím, či som sa dostala do správnej opatery?
To je dobrá otázka. Podstatné je, či sa človek cíti na terapii v bezpečí, rešpektovaný a vypočutý. Či ho terapeut do
ničoho netlačí, nerozhoduje za neho. Či je to bezpečná základňa, aby mohol skúmať svoje vnútorné dianie. Opatrná
by som bola aj tam, kde sú jasné návody. Nikto v pomáhajúcej profesii nemá manuál na náš život. Najväčším expertmi na to, čo je pre nás dobré, sme my sami. Terapeut alebo
terapeutka len vytvára podmienky pre zvedavosť a láskavé
skúmanie v atmosfére dôvery.
Prečo niektorých ľudí hraničné situácie položia a
iných nie?
Všetci sme vybavení na zvládanie extrémnej záťaže. Trauma však nie je len o udalosti, čo sa stala, ale aj o našej momentálnej kapacite, ktorá kolíše v závislosti od mnohých
faktorov. Ovplyvňuje ju náš doterajší životný príbeh i to,
aké mechanizmy na zvládanie emócií máme zo svojej rodiny. Dve tretiny ľudí, ktorí prežijú traumatickú udalosť, sa z
nej spontánne zotavia. U tretiny sa vyvinie posttraumatická stresová porucha.
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Aké zážitky ju môžu vyvolať?
Traumatická udalosť je nečakaná. Človek cíti ohrozenie
a bezmocnosť, stráca kontrolu nad dianím. Môžu to spôsobiť udalosti, kde je prítomné násilie, či už psychické, fyzické alebo sexuálne. Patria sem zážitky poníženia, zneužívania, straty blízkeho alebo majetku, napríklad aj strechy nad
hlavou. Menej časté bývajú prírodné katastrofy a nehody
rôzneho druhu.

Spoznať svoje hranice
Zuzana Límová

„To, ako zvládneme hraničné situácie, závisí od kvality našich vzťahov,“
hovorí psychologička KATARÍNA KÁRÁSZOVÁ. Ľudí v ťažkých životných
situáciách sprevádza už vyše štvrťstoročie.

Vyhľadávajú Slováci a Slovenky terapiu častejšie než
kedysi?
Hlavne vo väčších mestách už terapia prestáva byť stigmou. Predsa len je tam väčšia anonymita a ľudia nemajú obavy, že sa nejaký ich známy o tom dozvie, a tak zistí,
že sú zraniteľní. V dnešnej dobe, keď je moderné neustále
rásť, zdokonaľovať sa a byť neporaziteľní, je veľká vec pripustiť si, že niečo nezvládam a že aj ja mám citlivé miesta.
Rôzni koučovia a poradkyne nám dnes ponúkajú šancu „prekonať svoje hranice“. Vnímate činnosť týchto motivačných spíkrov ako konkurenciu?

Čo sa nám vtedy deje v hlave?
Veľmi zjednodušene: mozgová kôra, ktorá dáva zmysel
nášmu vnútornému dianiu, je prepojená s podkôrovými
štruktúrami, kde sa odohrávajú emócie. Tieto oblasti mozgu vyhodnocujú, ktoré situácie sú dôležité, ktoré bezpečné
a ktoré, naopak, ohrozujúce. Ak sú zážitky únosné, zoberieme si z nich to, čo je pre nás užitočné, a ostatné necháme
odísť. Trauma nastane vtedy, keď nabudenie nervovej sústavy
prekročí hranicu únosnosti. Je to akoby sa nám prepálili obvody. Zážitok sa roztriešti. Neuloží sa ako ucelená spomienka do „archívu“, ale nabudenie z neho ostáva stále v podkôrových štruktúrach a nedokáže sa uvoľniť.
Ako sa to prejavuje?
Ak nám niečo pripomenie traumu, naše telo a psychika reagujú, akoby sme sa ocitli v traumatickej situácii. Prestávame
vnímať prítomnosť. Mozog tak signalizuje, že tam má niečo,
čo ešte nie je usporiadané a potrebuje pozornosť. Napríklad,
ak bola žena v detstve zneužívaná a ocitne sa sama v miestnosti s nejakým mužom, začne jej rýchlo biť srdce, potí sa, cíti
ohrozenie, má tendenciu sa brániť. Muž môže byť úplne pokojný, ona však nevníma prítomnosť, vidí v ňom páchateľa.
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V čom?
V Ugande bola vyše dvadsať rokov občianska vojna, ktorej
súčasťou boli aj detskí vojaci. Ľudské vzťahy sú tam narušené, nikto neverí nikomu, ani sused susedovi. V utečeneckých
táboroch vedľa seba žijú ľudia z rôznych klanov a mnohé hovoria odlišnými jazykmi. Tradičné rodinné štruktúry boli
rozbité, čím sa narušili aj mechanizmy na trávenie traumy.
Pri liečbe traumy sú teda najdôležitejšie zdravé vzťahy.
Niekedy však blízki trpiacemu človeku ešte viac ublížia.
Medzi zaužívané „mantry“ patrí: Z tohto si robíš veľkú
hlavu? Veď to je nič! Nebuď smutný! Poď sa s nami zabaviť,
mala by si sa sústrediť na niečo iné. Sú to také nevyžiadané
rady, ktoré vychádzajú skôr z toho, že sa ľudia v blízkosti trpiaceho človeka boja byť v kontakte s niečím ťaživým. A najzákernejšie je: Musíš byť silný a zvládnuť to! Je to akoby hovorili: To, čo cítiš, nie je okej, a teda ani ty nie si okej. Takže
keď trpíš, je to tvoj problém a tvoja chyba.

Katarína Kárászová

je psychologička s bohatými skúsenosťami z oblasti
psychoterapie a liečenia traumy. V rámci humanitárnych
misií organizácie Lekári bez hraníc pracovala v Pakistane
aj v Ugande. V súčasnosti sa venuje najmä vzdelávaniu
a podpore kolegov z pomáhajúcich profesií, napríklad
v Slovenskom inštitúte pre psychotraumatológiu
a EMDR. Žije v Bratislave.

Čo by naopak pomohlo?
Opakom by bolo trpiacemu človeku načúvať a snažiť sa
ho pochopiť. Niekedy naozaj stačí len byť pri ňom a dať mu
najavo: Ja ťa neopustím, aj keď sa cítiš takto. A možno sa
ho aj opýtať, čo by mu urobilo dobre, čo pre neho môžeme
urobiť. V súčasnom svete je obyčajného ľudského pochopenia málo, a pritom práve ono nás drží pri živote. Aj preto ľudia hľadajú pomoc u terapeutov.
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Traumatizovaných ľudí ste liečili aj pomocou pohybov očí.
Tento prístup objavila americká neurovedkyňa Francine
Shapiro a nazýva sa EMDR, Eye Movement Desensitization
and Reprocessing. Zistila, že keď človek myslí na nejakú zaťažujúcu záležitosť a zároveň pohybuje očami zo strany na stranu podobne ako počas spánku, stáva sa vec menej stresujúcou. Človek sa na ňu navyše začne pozerať novým spôsobom,
ktorý je posilňujúci a oslobodzujúci.
Ako je to možné?
Očné pohyby spôsobujú striedavú aktiváciu ľavej a pravej hemisféry mozgu. Zvyšujú tak pohotovosť neurónov a pomáhajú im sa znovu prepojiť. Trauma spojenia v mozgu prerušuje a EMDR ho obnovuje. Spomienka alebo zážitok sa tak
usporiada novým spôsobom a prestáva byť bremenom. Striedavú aktiváciu hemisfér pritom spôsobujú aj iné stimuly, dopadajúce na ľavú a pravú stranu tela. Môže to byť dotyk alebo zvuk, keď človek v slúchadlách striedavo počuje ťukanie
v ľavom a pravom uchu. Alebo napríklad aj chôdza, striedanie pravej a ľavej nohy. Práve tak vznikli púte. Veď sa aj hovorí: Idem to rozchodiť.
Pomáhali ste aj obetiam ničivého zemetrasenia v Pakistane či občianskej vojny v Ugande. Ako ste dokázali čeliť takému obrovskému utrpeniu?
Paradoxne, keď som sa dostala k ľuďom, ktorí enormne
trpeli, zažila som aj enormnú silu, ktorú mali. Práve v Pakistane bolo pre mňa fascinujúce vidieť, že niekto za pár sekúnd
prišiel o všetko, ale nepoložilo ho to. Aj v minimalistických
podmienkach si miestni dokázali uchovať nezlomnosť a súdržnosť. Rodinné väzby sú tam veľmi silné. Isteže, aj náboženské rituály im pomáhali zvládnuť extrémne straty a prežívať
smútok. V Afrike to bolo iné.

Nota bene

Mnohí kvalitní terapeuti a terapeutky však z praxe odchádzajú. Prečo?
U nás sa môže psychoterapia v súkromnej praxi vykonávať iba ako certifikovaná činnosť v rámci klinickej psychológie, ktorá spadá pod zdravotnú starostlivosť. Informácie
o klientoch – teda aj tých, čo si za terapiu sami platia – by sa
tak mali zadávať do systému elektronického zdravotníctva,
kde sú prístupné aj iným zdravotníckym pracovníkom. Pre
mnohých terapeutov je to neprijateľné. Vplýva to totiž na pocit bezpečia a dôvery. Ak niekto chodí na psychoterapiu, neznamená to, že má psychiatrický problém alebo že ide o pacienta spadajúceho do nejakej diagnostickej kategórie. Môže
len prechádzať ťažším obdobím alebo potrebovať zmenu.
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Kedy má zmysel okolnosti prijať a kedy s nimi treba
bojovať? Dá sa na túto otázku vôbec odpovedať?
Myslím si, že dá. Bojovať môžeme vtedy, keď ide o niečo,
na čo máme vplyv. A keď nemôžeme ani bojovať, ani utiecť,
musíme situáciu iba prijať.
Ako si strážite svoje hranice vy?
Stále sa to učím. V pomáhajúcich profesiách je ťažké povedať nie, keď ste zoči voči utrpeniu iného človeka. Rokmi
začínam byť pokornejšou, pretože zisťujem, že sprevádzanie ľudí ťažkými situáciami nie je všemocná záležitosť. Je
to iba jeden z milióna záchranných faktorov, ktoré vo svojom živote majú.
Celý týždeň ste bútľavou vŕbou. Kde čerpáte sily?
Baterky mi dobíjajú blízki ľudia a vzťahy, ale vo veľkej
miere aj príroda. Potrebujem byť v kontakte s prirodzeným
kolobehom, ktorý je okolo nás a z ktorého môžeme všetci
čerpať. Takže veľa chodím do lesa, kde sa stretávam aj s inými stromami (smiech).

Čo chce Klára povedať
Petra Nagyová

Alan Hyža, Dávid Daniš

Ľudia hovoria, že je blogerka, no ona by bola najradšej umelkyňa a spisovateľka.
Klára Kusá je však známa aj vďaka iniciatíve Psychiatria nie je na hlavu.

„Ja som vlastne nikdy nechcela byť
blogerka. Chcem robiť predovšetkým
umenie a písať poéziu. Zažila som si
svoju krízu identity, kedy som mala
problém definovať samu seba. To, kto
vlastne som. Pochopila som, že sa nemôžem definovať na základe očakávania druhých.“ Aj preto sa učí byť predovšetkým sama sebou, byť viac sebaistejšia. „Chcela by som, aby moja hodnota
nezávisela od toho, čo si o mne myslia
druhí. Odhaľujem svoju zraniteľnosť a
učím sa prijímať, že hoci to pre mňa
je istým spôsobom nekomfortné, moje
texty môžu pomôcť druhým.“

Predstavte si, že kráčate svetom
s popáleninami tretieho stupňa a pri
každom dotyku iného človeka trpíte.
Takto opisuje hraničnú poruchu osobnosti Klára Kusá. Odmalička bola trochu zvláštne dieťa. „Bývala som často
nespokojná a takmer nič som nechcela jesť. Myslím, že som bola celkom
náročná,“ spomína si. Pri cudzích ľuďoch sa cítila nekomfortne. „Skrývala som sa, snažila som sa im vyhnúť,
bála som sa ich. Jedným z únikov bolo
pre mňa kreslenie.“ Dodnes si pamätá
na svoje surrealistické detské obrázky
s ľudskými tvárami, ktoré majú veľké oči a zuby.

Nota bene

5 2019
Ľudia

22

UTIAHNUŤ SA

Hraničnej poruche osobnosti sa
hovorí aj emočne nestabilná porucha
(Borderline Personality Disorder) a
vzniká už v prvých rokoch života človeka. Vyznačuje sa najmä veľmi nejasnou predstavou o sebe samom, svojich
cieľoch, prioritách a pohybovaním sa
v extrémoch. „U mňa sa prejavila po
jednom lete, keď som sa ako tínedžerka vrátila zo štúdia z Anglicka späť na
Slovensko. Naraz som mala problém
sa adaptovať. Anglicko mi pripadalo
ako raj, no doma som začala pociťovať znechutenie,“ opisuje Klára svoje
počiatočné príznaky.
V tom čase mala 16 rokov. Navyše ju čakal prechod na inú školu, noví
spolužiaci. Stres narastal. „Môj stav sa
začal zhoršovať. Akoby som úplne prestala rozumieť ľuďom okolo seba. Začala som mať depresívne stavy, ktoré
sa prehlbovali.“ Po celý ten čas mlčala. „Bála som sa hovoriť s druhými
o svojom strachu, že by som mohla prísť
o život,“ vyznáva sa Klára, ktorá si celý
čas uvedomovala, že niečo nie je v poriadku.

PORUCHA AKO STIGMA
Najhoršie boli sluchové a zvukové halucinácie. „Videla som postavy a
počula hlasy, ktoré ma neustále nabádali ukončiť život. Vedela som, že nie
sú reálne, no boli také intenzívne, že
som mala problém ich neuposlúchnuť.“
Klára si myslela, že jej stav si niekto
všimne, no žiadna pomoc neprichádzala.
„Začala som mať zvláštne myšlienky. Predstavovala som si, že odídem do
inej krajiny a začnem v nej iný nový život. Hocikedy som uprostred noci len

Klára občas zažíva obdobia, ktoré
sú nad jej sily. Vtedy vie, že sa potrebuje utiahnuť. Ako napríklad, keď ju vzali na filozofiu na Karlovu univerzitu
do Prahy. „Spočiatku som myslela, že
to zvládnem, no bolo to čoraz horšie.
Úzkosť, plač, depresie boli to najmenej,
ale prišli zvukové i zrakové halucinácie.
Tie dokážu byť extrémne nepríjemné,
rozrušený človek môže okolo seba vidieť rôzne postavy a počuť zvuky, ktoré ho na niečo nabádajú. Stalo sa mi,
že mi vo vrecku celý deň vyzváňal mobil, a ja som nevedela, či je to naozaj.“
tak vstala, vzala som si kabát a začala som ho prešívať s cieľom, že z neho
urobím umelecké dielo. Uvedomovala som si, že moje správanie nie je prirodzené, až som o tom povedala rodičom.“ Poprosila ich, aby jej pomohli
nájsť nejakého odborníka. Spoločnými silami sa im to napokon podarilo.
Bolo toho veľa, čo chcela Klára
povedať. Pred prvou návštevou psychiatra sa dôkladne pripravila. „Svojimi poznámkami som zapísala asi tri
papiere. Chcela som opísať všetko, čo
sa dialo v mojej hlave. Lekár sa takmer
nedostal k slovu,“ opisuje dnes trocha
bizarnú situáciu dievčina. Stretnutie
s odborníkom jej však prinieslo nové
poznanie. Psychodiagnostický test potvrdil diagnózu, ktorou je hraničná porucha osobnosti.
„Mala som názov na to, čo mi je. Nemala som však žiadne informácie. Netušila som, že mnohí ľudia berú túto
diagnózu ako stigmu.“ Čím viac informácií nachádzala na internete, tým to
bolo desivejšie. Po istom čase sa na in-

ternete vyhýbala rôznym diskusným
fóram a začala si vyberať len to relevantné, aby mohla nazerať na svoju
diagnózu inak.

KTO VLASTNE SOM
„Učila som sa prijímať samu seba.
Akceptovať to, že nemám úplnú kontrolu nad svojím životom a ani nad
predstavami, ktoré si o sebe vytváram.
Že je úplne v poriadku prijať vlastnú
nedokonalosť,“ hovorí s odstupom času
Klára.
Hraničná porucha osobnosti sa
prejavuje najmä neschopnosťou nájsť
svoj stred, svoje pravé, skutočné ja. Človek má tendenciu prispôsobovať svoju osobnosť ľuďom, s ktorými sa práve
rozpráva. Stáva sa z neho „chameleón“.
Človek s takouto diagnózou podlieha
očakávaniam druhých a často sa sám
seba pýta, kto vlastne som. S tým súvisí aj emočná nestálosť. Navonok pôsobí silný a angažovaný, no vnútorne
dokáže dlhodobo prežívať pocit prázdnoty až ničoty.

Klára si veľmi dobre spomína na
to, keď sa prechádzala chodbami svojej strednej školy. „Mala som pocit, že
všetci o mne vedia, že som chodiaca
diagnóza. Jediný spôsob, ako som sa
z toho mohla vymaniť, bolo vypísať sa
z toho. A tak vznikol môj blog.“ Už za
prvý deň mal extrémnu čítanosť. „Keď
som prišla do školy, vedelo o ňom veľmi veľa ľudí. Mnohí mi povedali, aké
je dôležité, že som to urobila a ja som
pochopila, že je to cesta, ktorou by som
sa mala vybrať.“
Mnohí dnes Kláru poznajú ako aktivistku, ktorá sa venuje psychickým
poruchám a rôznym témam v oblasti psychiatrie. Veľa ľudí sa na ňu obracia so svojimi problémami alebo sa
jej pýtajú na fundovaných odborníkov.
Sú jej vďační, že sa v spoločnosti prihovára aj za nich. Ona si však uvedomuje, že im nedokáže sama pomôcť.
Spôsob, akým sa môžeme usilovať
o destigmatizáciu psychických porúch, má v rukách celá spoločnosť a
spočíva predovšetkým v zmene stavu
psychiatrie na Slovensku.

So svojou diagnózou sa učí žiť už
niekoľko rokov. Po celý čas sa úspešne vyhýba pobytu na psychiatrii, no
vie, že sú ľudia, ktorí podobnú situáciu
nemusia zvládnuť sami. „Najdesivejšie
pre mňa vždy bolo, že ma uväznia dlhodobo v ústave, a to bude môj koniec.
Myslím si, že tento strach je hlavným
dôvodom, pre ktorý som sa nikdy na
psychiatriu nedostala.“

šie človeka nechať tak a nezasahovať
do situácie, kým prúd jeho emócií neustane. Treba si nastaviť hranicu, lebo
v tom momente je veľmi náročné sa
o čomkoľvek rozprávať.“ Ľudia s hraničnou poruchou vedia, akí sú. Uvedomujú
si, že ich prežívanie je občas nastavené
inak. „Netreba ich obviňovať za to, že
robia niečo zlé, ale podať im pomocnú
ruku. Rozprávať sa otvorene o tom, ako
sa na oboch stranách cítime.“

ŽIVOT JE PRÍLEŽITOSŤ
Najväčšou Klárinou túžbou je, aby
si dokázala zachovať vnútorný pokoj.
Predstava, kedy všetky negatívne veci
idú bokom a ona sa cíti v mieri sama
so sebou i so svojím okolím. Tomu sa
učí. Každý deň. Zasa a odznova. Pochopila, že život je príležitosť, ktorá bola
každému daná. Aj s istými pozitívnymi a negatívnymi stránkami.
„Život je pre mňa najmä o naplnení zmyslu, ktorý mám, a tým je pomoc
druhým ľuďom. Predovšetkým tým,
ktorí majú psychický problém a narazili na to, že psychiatrická starostlivosť
na Slovensku nie je práve ideálna. Mnohí sú v tom dnes sami a zistili, že nemajú okolo seba nikoho, s kým by sa mohli
podeliť o to, čím žijú,“ vysvetľuje Klára.
Hraničná porucha sa lieči u každého individuálne. „Pretože u každého sa
jej symptómy prejavujú inak, závisí od
jej závažnosti. Sú ľudia, ktorí sa liečia
napríklad päť rokov a niektorí aj celý
život.“ Liečbu hraničnej poruchy však
netreba podceňovať. Vyžaduje si sedenia s terapeutom, ktorý diagnóze rozumie, a psychofarmaká.

Napriek tomu si spomína na mnoNa Slovensku je to stále pomerne
ho hraničných situácií, počas ktorých nová diagnóza. Oproti zahraničiu s jej
by z pobytu v nemocnici mohla mať i podchytením a liečbou zaostávame.
prospech. „No stav nemocníc na Slo- „Všetci vieme, že na to, aby sa niečo
vensku je taký hrozivý, že som sa na- zmenilo, sa musí udiať systémová zmepriek pohnútkam ukončiť svoj život na. Keď sa zmení systém, zmení sa aj
zaťala a rozhodla sa poradiť si sama. prístup lekárov vo verejnom zdravotTu vďačím za veľa génom a veľkej vý- níctve,“ konštatuje Klára.
drži. Objavila som tiež zázrak menom
hudba, vďaka ktorej dodnes prekonáSlovensko je podľa nej stále povam mnohé zlé stavy. Obrovskou po- značené minulosťou. Postoj verejnosti
mocou sa mi stala aj viera v Boha a k psychickým poruchám je negatívny.
viera, že všetko zlé je na niečo dobré.“ „Ľudia by mohli byť otvorenejší a empatickejšie vnímať, že sú medzi nami aj taKlára vie, že to s emóciami občas kíto ľudia. A že je v poriadku nebyť v popreháňa. V istých situáciách doká- riadku. Našou úlohou je rozprávať nahlas
žu byť veľmi intenzívne a rozumové o problémoch, ktoré nás trápia, a búrať
zmýšľanie ide bokom. „Vtedy je najlep- mýty v oblasti psychiatrie,“ dodáva Klára.
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2 900 veršov lásky
Galina Lišháková

Jana Čavojská

Príbeh lásky básnika Andreja Sládkoviča
a Maríny, ktorej venoval najdlhšiu ľúbostnú
báseň na svete, ožíva v Banke lásky.
Banka lásky je fundraisingový projekt, ktorý vznikol pre záchranu Maríninho domu v Banskej Štiavnici a
spopularizovanie Sládkovičovej básne
Marína. Jeho autori, podnikatelia Ján
Majsniar a Igor Brossmann zachránili
dom, v ktorom Marína Pischlová prežila väčšinu svojho života a v ktorom
Sládkoviča spoznala, keď ho jej rodičia ako chudobného študenta miestneho lýcea pozvali, aby ich dcéru doučoval. Do priestoru domu sa vďaka
projektu vrátil cit, ktorý medzi Marínou a Andrejom prepukol, no nebolo
im dovolené, aby ho naplnili.
Marína bola zo zámožnej rodiny,
jej otec bol garbiar, ale aj spolumajiteľ
baní a vlastník niekoľkých nehnuteľností. A tak láska medzi týmito dvomi
mladými ľuďmi nebola v pláne. Lenže
láska sa nepýta... Aj preto v krátkom
videofilme, ktorý sa premieta hneď
v prvej miestnosti Maríninho domu,
náhodne oslovení ľudia odpovedajú
na otázku Čo je to láska?
„Je to pocit, ktorý ťahá jedného
k druhému aj napriek rôznym nepriaznivým okolnostiam,“ so smiechom mi odpovedá návštevníčka Banky lásky, ktorá sem prišla s dvomi
deťmi. Iste by aj Marína a Sládkovič
všetky „napriek“ a „lenže“ prekonali, nebyť naliehania Maríninej matky, ktorá chcela, aby sa dcéra vydala za finančne zabezpečeného muža.
V tých časoch, hovoríme o polovici 19.
storočia, mali rodičia moc rozhodnúť
o partneroch svojich detí.

AKO SA TO ODOHRALO
V miestnosti s dobovým nábytkom, kachľami a brokátovými závesmi pritiahnu moju pozornosť realistické portréty hercov Slovenského národného divadla v dobových šatách.
Táňa Pauhofová stvárňuje Marínu,

Emília Vášáryová jej mamu. Nestihnem sa ani dlho čudovať, prečo tam
nie sú podoby ozajstných protagonistov, lebo dvere sa zavrú a sprievodca
povie, že sa zoznámime s ozajstným
ľúbostným príbehom Maríny a Sládkoviča, ktorý sa tu odohral pred viac
ako 170 rokmi. Obrazy odrazu ožijú a
začnú rozprávať.
„Ak dovolíte, pán sprievodca... ja,
Andrej Sládkovič, som vtedy pri tom
bol a pamätám si to úplne presne...
Mal som devätnásť, keď pozvali ma
k Pischlovcom domov Marínu doučovati, mňa, obyčajného študenta, ju,
prenádhernú devu z váženej rodiny...“
Robo Roth, stvárňujúci Sládkoviča, pokračuje: „Marína, keď zočil som ťa prvýkrát, jak prikovaný ostal som stáť,
zmámený z toľkej krásy, načisto zahorel som v tom okamžení. Sto citov
z duše mi vytrysklo jak z vulkánu! Celý
môj život sa razom zmenil, ľúbosť skypela... Dovtedy akoby som ani nežil...“
A Marína mu odpovedá: „Milý môj,
veľmi dobre pamätám si, keď prvýkrát
oči naše sa stretli, keď ľúbosť nežná
ma obliala a duša v mojom šťastí sa
kúpala. Milý môj, mňa až ľúbosť tvoja
zrodila, tiež akoby som predtým ani
nežila...“ Keď chce básnik pokračovať
vo vyznaniach, preruší ho Marínina
matka s výčitkami, že ho pozvala do
domu, aby dcéru vzdelával, a nie aby
jej mútil hlavu. „Najprv fara, potom
Mara!“ rezolútne žiada, a Sládkovič
sa bráni, obhajuje, že na ďaleké štúdiá sa vybral, aby Maríny bol hoden,
aby bola tá fara, no kým bol preč, matka Marínu donútila vydať sa za iného.
A to bola zrada.
Áno, Sládkovič rok potom, ako spoznal Marínu, odišiel študovať na evanjelické lýceum do Bratislavy a neskôr
teológiu na univerzitu v nemeckom
Halle. Marína ho čakala päť rokov, ale
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potom mu napísala, že matka ju núti
do sobáša. Sládkovič jej odpísal, že jej
nechce stáť v ceste, ak bude šťastná,
nech sa vydá, no ak ho počká, bude jej
verný. Marína sa však vydala za Juraja Gerzsöa, bohatého pernikára a voskára, ktorého jej vyhliadla mama. Napokon, mala už dvadsaťpäť rokov, na
tú dobu dosť veľa na to, aby otáľala
s vydajom.
Sládkoviča muselo jej rozhodnutie raniť a zo zranenej lásky napísal
báseň Marína, ktorá vyšla rok po tom,
čo si jeho milovaná navliekla na prst
obrúčku. „Pretože jej verše sú v mnohých častiach až erotické, bol to škandál nielen pre rodinu Maríny. Aj Sládkovičovi literáti vyčítali, že báseň nie
je úplne národná, ale má aj takéto odvážne motívy,“ vysvetľuje Beáta Nemcová, manažérka Domu Maríny.

SKUTOČNÉ PRÍBEHY
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V ďalšej miestnosti sú v stolovej
vitríne uložené faksimile Sládkovičovho rukopisu básne Marína, úplne prvé knižné vydanie básne z roku
1846, Marínine maľby kvetov a snubný
prstienok od Sládkoviča. A tu sa opäť
môžete stať súčasťou ich ľúbostného
príbehu – keď sa s partnerom chytíte
za ruky, v priestore opäť zaznejú verše z Maríny. V tretej izbe v poradí je
„manželská posteľ“ milencov, do ktorej si však nikdy neľahli. Vankúše sú
potlačené ich portrétmi, perina veršami Maríny a nad posteľou sa premieta
jeden z nich: Nemožno mi ťa neľúbiť...
Až cítite krivdu a bezmocnosť
dvoch mladých ľudí, ktorí sa voči nej
nemôžu postaviť. Ktovie, či vo svojich manželstvách – lebo aj Sládkovič
sa napokon oženil a mal deti – boli
šťastní. Príbeh Maríny svedčí skôr
o opaku. Mala síce päť detí, no prežila štyri z nich, a prežila aj manžela, aj Sládkoviča. Mýtus hovorí, že ku
sklonku života na ňu deti pokrikovali: „Bláznivá Marína!“ Vraj im hovorila, nech ju nechajú na pokoji, lebo
ju bolí duša.
Samotná Banka lásky v dome
predstavuje trezor v tvare tunela, ktorého steny spojené do oblúka pokrýva
všetkých 2 900 veršov Sládkovičovej
Maríny. Každému písmenku, znaku či
medzere básne prináleží malá Schránka lásky, ktorú si môže návštevník
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za príspevok prenajať na rok alebo
navždy a vložiť do nej čokoľvek, čo
preňho symbolizuje lásku. Návštevníci tam vkladajú fotky, pramene vlasov, prstene, ľúbostné listy, svadobné
oznámenia... Príspevky za Schránky
slúžia na podporu fundraisingového
projektu Banka lásky.
„Marína má 291 strof, 2 900 veršov a 100 000 znakov. Ešte pred otvorením tejto expozície, v roku 2017,
bola oficiálne zapísaná v organizácii World Record Academy ako najdlhšia ľúbostná báseň na svete,“ hovorí Beáta Nemcová a spomína, že
nedávno sa priamo pred Schránkami lásky odohralo romantické požiadanie o ruku. „Budúci manžel, ktorý
tu zakúpil schránku, ju chcel budú-

cej manželke ukázať. A keď ju otvorila, našla v nej prsteň s otázkou:
Vezmeš si ma?“
Sprievodkyňa Sára spomína smutnejší príbeh: „Mladá žena, ktorej manžel zahynul pri autonehode, sem prišla odložiť ich obrúčky.“ Ale pamätá
si aj manželov, ktorí očakávali narodenie dvojičiek. „Kúpili im snubné
prstienky, ktoré tu uschovali do času,
kým deti vyrastú a nájdu si lásky, ktorým ich budú chcieť venovať.“

ČO JE LÁSKA?
Matrika lásky je kniha hrubá asi 50
centimetrov a váži 43 kilogramov. Každý člen Banky lásky v nej má meno a poradové číslo, podľa ktorého nájde svoju

schránku. „Okrem toho si od každého
člena pýtame i odpoveď na otázku Čo
je láska? Niektorí sa pri nej poriadne
potrápia, niektorí dokonca nechávajú
prázdne políčka s tým, že keď odpoveď
zistia, prídu ju dopísať. A už sme tu zažili aj menšiu hádku, ktorá sa skončila,
keď muž povedal, že láska je, keď má
žena vždy pravdu,“ smeje sa Sára.
Listujem v knihe a čítam: Láska je
nezištný cit. Láska je dobrodružstvo
a sloboda. Láska je nedefinovateľná,
láska je život. Láska je to, čo ma drží
pri živote. Láska je pocit, keď je druhý dôležitejší ako ty sám...
Pre návštevníka Martina je láska
„Božia esencia“ a jeho manželka Martina sa pridáva: „Aj ja si to myslím,

láska je všetko a náš syn Kubko je jej
výsledkom.“ Patrícia z ďalšej dvojice
priznáva, že chvíľami bola taká dojatá, až sa jej slzy tisli do očí. „Uvedomila som si, že sa niekedy hádame pre
úplne blbosti a nemyslíme na to, čo
pre nás ten druhý znamená.“ Peter,
jej partner ju dopĺňa: „V tejto uponáhľanej dobe akoby hodnota lásky trošku klesla, ale tu si človek uvedomí, že
láska je to najdôležitejšie, čo ho môže
v živote stretnúť.“

papier a zrolovaný uschová medzi
schránkami v Najdlhšej ľúbostnej
básni sveta. „V priebehu roka budeme účastníkov experimentu kontaktovať a zisťovať, či im tento akt pomohol nájsť svoju lásku. Zatiaľ sa doň
zapojilo 30-tisíc ľudí zo 46 krajín sveta,“ hovorí Beáta Nemcová.
Najnovšou atrakciou v Maríninom
dome je Láskomer – ciferník s priemerom asi dva metre, na ktorého stupnici sú verše o láske z Maríny. Dvojice
sa pri ňom chytajú za ruky, stlačia držadlá a ručička Láskomeru sa zastaví
na niektorom z veršov. A pretože všetky verše na Láskomeri sú pozitívne,
všetci od neho odchádzajú spokojní.

Aj autori tohto projektu chcú šíriť lásku vo svete, preto na Valentína
vyhlásili ročný svetový sociálny experiment pre nezadaných. V Banke
lásky návštevník pomenuje tri vlastnosti, ktoré by mal jeho vysnený partner mať, personál mu ich vytlačí na Autorka je redaktorka Eurotelevízie.
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Noel Rojo

Strážcovia našej zeme
Magdaléna Rojo

Naprieč Latinskou Amerikou chránia pôvodní obyvatelia svoju pôdu aj naše
spoločné životné prostredie. Ženie ich spojenie s prírodou a silné presvedčenie.
Stojím na hranici. Tu končí upravená cesta, po ktorej ešte môžu jazdiť motorky a začína tu uzučký chodník, po ktorom treba prekladať jednu
nohu pred druhú. Vstupujem do oblasti kmeňa Kogi v horách Sierra Nevada
de Santa Marta na severe Kolumbie.

ostatní sme podľa nich Mladší bratia,
ktorých spôsob života ničí ekosystémy
na celej zemi. Už začiatkom 90. rokov
sa o tomto rozhodli prehovoriť pre dokumentárny film BBC s názvom Zo
srdca zeme: Varovanie Staršieho brata – odkaz Kogiov ľudstvu.

Na tomto mieste je celkom jasne vidieť rozdiel medzi prostredím, ktoré je
nami upravené tak, aby sme sa v ňom
pohybovali zdanlivo konfortnejšie, a tým,
v ktorom ľudia spolužijú s prírodou. Na
druhej strane pomyselnej čiary žijú Kogiovia aj v súčasnosti veľmi podobne tomu,
ako žili pred príchodom Španielov v súlade s prírodou, nasledujúc jej cykly.

Napriek tomu, že žili celé storočia
v horách, bez kontaktu s civilizáciou, cítili
potrebu hovoriť o tom, ako ničíme prírodu a prečo sa mení klíma. Bolo to v čase,
keď klimatická zmena nebola témou mediálnych výstupov, ako je to dnes.

SRDCE ZEME
Kogiovia považujú sami seba za
Starších bratov – strážcov Zeme. My

Kogiovia považujú najvyššie pohorie týčiace sa nad pobrežím vo svete za akési srdce Zeme a to, čo sa odohráva v ňom, sa ukáže vo vývoji po celom svete. „Ochrana pôdy, vzduchu a
vody je určená na duchovnej úrovni.
Ak ich nebudeme chrániť, aj my ľudia

sa staneme slabšími,“ povedal spirituálny líder Fernando Daza pre nezávislý magazín Intercontinental Cry, ktorý
sa venuje pôvodným obyvateľom, ľudským právam a životnému prostrediu.
Hlas Kogiov v prvom dokumente
nebol vypočutý, a tak sa rozhodli zopakovať svoje varovanie v druhom filme
s názvom Aluna – tak nazývajú Matku
Zem a všetko, čo na nej žije. Upozorňujú v ňom na to, že ťažba dreva a minerálov, infraštruktúrne projekty majú
negatívny vplyv na prírodné zdroje či
na život zvierat. Ich tvrdenia sú v dokumente konfrontované s odborníkmi na morskú biológiu, obnovu ekosystémov či zoológiu. Potvrdzujú, že
Kogiovia majú pravdu, ak hovoria, že
vyššie spomenuté aktivity budú mať
dopady vo väčšom rozmere, nielen
v ich horách, ale vo svete.

VODA, VZDUCH, OHEŇ, ZEM
Prichádzajúc do dediny Santa Catarina Minas v mexickom štáte Oaxaca hneď
na jej začiatku míňame veľkú tabuľu
s nápisom Oblasť bez baní. V samotnom
názve dediny sa nachádza slovo minas
– bane. Komunita ešte pred príchodom
španielskych kolonizátorov niesla názov Santa Catarina Martio Zozoquiapan.
Miestni tvrdia, že práve Španieli upravili jej názov podľa nálezísk minerálov.
Za dedinou pri miestnej priehrade
sa o šiestej ráno stretávajú jej obyvatelia, autority z okolitých dedín aj predstavitelia miestnych neziskoviek, vrátane mexického Oxfamu, aj zástupcov
Národnej komisie pre vodu, CONAGUA.
Na voľnom priestranstve pri malej kaplnke pripravuje niekoľko žien
a mužov kruh vytvorený z kvetov,
v strede sú nádoby s vôňami z miestneho stromu copal, ktoré sa nesú
vzduchom. Štyri deti sa prezliekajú do jednoduchých šiat pripomínajúcich štyri elementy: vodu, vzduch,
oheň a zem. Prichádzajúci ľudia prikladajú po obvode kruhu dary v podobe jedla či semiačok kukurice a fazule na sadenie.

Všetci sa stretávame kvôli Festivalu vody, ktorý začne spoločným rituálom poďakovania Zemi a vode. Predchádza mu vzájomné očistenie náhodných
dvojíc miestnymi bylinkami tým, že ich
používame ako pomyselné metly, ktoré z nás zmývajú nepotrebné. Následne
vytvoríme kruh, je nás viac ako dvesto.
Približne hodinu sa otáčame na všetky štyri svetové strany, ďakujeme elementom, zemi i univerzu za to, že nás
živia, že s nimi môžeme byť prepojení.

PODEĽTE SA NAVZÁJOM
Rituál, ktorý je pre Zapotekov bežný pri príležitostiach prírodných sviatkov, vedú miestni kuranderovia a kurandery, šamani i obhajkyne práv pôvodných obyvateľov. Všetci prítomní
nasledujú ich inštrukcie. Chvíle, ktoré
u nás nálepkujeme slovami ako ezoterické, sú pre miestnych obyvateľov súčasťou spôsobu života.
Zapotekovia si uvedomujú, že ich príroda živí a že bez nej a bez vody by neboli. Závisia na nich. Predtým, ako kruh
rozpustíme, chytíme sa za ruky, aby sme
cítili, že sa môžeme navzájom podporiť.
Napríklad aj v boji za pôdu alebo proti
klimatickej zmene. Potom si každý vy-

berie jeden z kvetov v kruhu, za zvuku
mušlí, na ktoré hrá chlapec predstavujúci vietor. Spoločne sa presunieme k priehrade, kde kvety po jednom vkladáme do
vody a ňou si umývame tváre.
„Teraz si z kruhu vezmite, na čo
máte chuť, a ak môžete, podeľte sa
o to navzájom. Zoberte si tiež semiačka a zasaďte ich doma,“ vyzýva Carmen
Santiago Alonso z organizácie Flor
Y Canto, ktorá celú udalosť usporiadala.
Pred spoločnými raňajkami ešte každý
hodí niekoľko semiačok alebo kvety či
pár kvapiek miestneho alkoholu mezcal do vopred vykopanej diery – vrátime ich zemi, ako hovorí Carmen.
Po raňajkách sa presúvame do školy v centre dediny, kde program pokračuje vo vzdelávacej rovine. Odborníci
z miestnych univerzít hovoria celý deň
o klimatickej zmene a všetci prítomní si navzájom vymieňajú skúsenosti
s bojom proti fenoménu vo svojich dedinách a spoločne v skupinách hľadajú nové riešenia.

PORUŠOVANIE PRÁV
Oaxaca je vo svete jedinečnou oblasťou, v ktorej podľa investigatívne-
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ho portálu Avispa Midia až 78 percent
územia tvoria spoločné pozemky na
území, kde žije 16 rôznych skupín pôvodných obyvateľov. Približne 150 tisíc hektárov pôdy v Oaxace si prostredníctvom koncesií rozdelili dve ťažobné
spoločnosti – kanadská Fortuna Silver
Mines a americká Gold Resource Corp
s dcérskou spoločnosťou v Mexiku.

nite máme zavedený spôsob života,“ zaznelo v sťažnosti autorít komunity Zapotekov v rámci súdneho procesu z konca minulého roka.
Spoločne sa snažia zviditeľniť porušovanie práv pôvodných obyvateľov na ich pôdu ťažobnými projektami amerických a kanadských
spoločností.

Podľa Carmen Santiago Alonso,
ktorá desiatky rokov bojuje za pozemkové práva pôvodných obyvateľov a za
ich prístup k vode, došlo k takejto situácii kvôli sérii zákonov schválených
v krajine. „Prijatý bol napríklad zákon
o baníctve, o životnom prostredí či
o zahraničných investíciách, ktoré
porušujú práva domorodých obyvateľov. Hoci tieto zmeny schválil miestny a federálny kongres, nemožno ich
vysvetliť bez toho, aby sme brali do
úvahy silné hospodárske tlaky vyvíjané veľkými spoločnosťami a medzinárodnými finančnými inštitúciami,“
povedala Carmen pre Avispa Midia.

„Naše územia im boli udelené bez
nášho súhlasu. Tieto spoločnosti
urobili z Oaxacy ôsmy štát republiky, kde sa ťaží zlato a striebro, avšak
pre naše komunity ich činnosť vyústila do násilia, vrážd, fyzickej agresie, nezvratného poškodenia nášho
životného prostredia, rozbitia sociálnej štruktúry, konfliktov,“ zaznieva
v tlačovej správe o založení zhromaždenia. Jeho členovia odmietajú, aby
im zahraničné firmy zaberali územia kvôli ťažbe, a žiadajú spravodlivosť pre aktivistov, ktorí v dôsledku
svojho boja za životné prostredie zomreli.
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sa počet úmrtí zvýšil za rok až o tristo percent.

PERUÁNSKA FARMÁRKA
Prenasledovanou za obhajobu
svojho vlastného pozemku, na ktorý
si nárokovala, bola aj peruánska farmárka a tkáčka Máxima Acuña. Bolo
to v roku 2011, keď jej na dvere domu
v horskom Tragadero Grande v severoperuánskom regióne Cajamarca zaklopali predstavitelia americkej ťažobnej spoločnosti Newmont a žiadali od
nej pozemok jej rodiny. Spoločne s firmou Buenaventura tam plánovali projekt Conga zlatej a medenej bane. Máxima odmietla a nasledovalo peklo.
Ozbrojení muži, medzi ktorými
boli súkromní ochrankári firmy aj policajti, jej zničili dom a Máximu spolu
s dcérou ubili do bezvedomia. Polícia
odmietla prijať jej sťažnosť, dokonca podloženú fotografiami a videom.
O nejaký čas ju spoločnosť v čele ťažobného projektu Conga v okolí neďalekých lagún dala na súd za to, že nelegálne squatuje na svojom vlastnom
pozemku. Acuña prehrala a odsúdili
ju sa na tri roky väzenia.
V roku 2014 sa obrátila na miestnu neziskovú organizáciu GRUFIDES, ktorá poskytovala právnu pomoc miestnym v regióne Cajamaraca
v súboji s ťažobnými spoločnosťami.
V spolupráci s nimi sa jej podarilo
na základe vlastníckych listov dokázať, že pôda, kde stál jej dom, patrí
jej. Newmont sa odvtedy nepriblížil
k Tragadero Grande. Aj vďaka snahám
Máximy a mnohých ďalších farmárov,
ktorí protestovali proti ničeniu miestneho ekosystému a vodných zdrojov,
projekt v okolí lagún nepokračoval.

Goldman Enviromental Prize

Organizácia Flor Y Canto je jednou z 25 organizácií a troch desiatok komunít v Oaxace, ktoré vytvorili Zhromaždenie Centrálnych údolí proti banským aktivitám. Spoločne sa dožadujú svojich práv na
pôdu. „Žijeme z produkcie mezcalu,
zeleniny, kaktusov, kukurice, fazule.
Nejeme striebro ani zlato. V komu-

Podľa poslednej správy organizácie Global Witness bolo naprieč
Latinskou Amerikou zavraždených
viac environmentálnych aktivistov
a aktivistiek ako dokopy v ostatných
častiach sveta. Spolu ich bolo zabitých 207, z toho až takmer dve tretiny v Latinskej Amerike. Rebríček
vedie Brazília, ale napríklad v Peru

S ostňami vo vlasoch
Dorota Nvotová

„Keď mu nenastavíš hranice, poskáče ti po hlave!“
vravia mi výchovne na margo výchovy môjho syna ostatní ľudia.
Je to tak a majú pravdu. A vždy, keď mu idem tie hranice kresliť, zistím, že nemám pravítko, niekedy ani pero,
a niekedy mám zasa pocit, že najprv potrebujem poznať
mapu, pohoria, povodia, obyvateľstvo, že potrebujem
pocestovať po krajine, ktorej mám nakresliť hranice.
Hranica medzi dobrom a zlom je nám všetkým jasná,
ale ako ju jasne vysvetliť malému človiečikovi, a nielen
vysvetliť, ale dať na ňu aj pasovú kontrolu a ostnaté drôty?
A ako môže niekomu vytvárať hranice osoba, ktorá žiadne
hranice nepozná?

Máxima Acuňa získala za svoju odvahu v roku 2016 Goldmanovu cenu pre
enviromentálnych aktivistov. V nasledujúcich dvoch rokoch po nej putovala za
Latinskú Ameriku cena do Guatemaly a
Kolumbie – tiež aktivistom, ktorí bojujú
proti baniam na území pôvodných obyvateľov alebo afro-kolumbijčanov.

„Som „všudezdejší“. Svetoobčan,“ odpovedám vždy na
otázku, kde sa cítim viacej doma. Svet je môj domov, a ak nie
svet, tak vesmír. Iné nálepky sú smiešne. Ja sama som zobrala
hranice, ktoré mi vehementne vytvárali rodičia, ja sama som
ich potrhala, prerazila hlavou a s ostňami vo vlasoch vyrazila
do sveta. A počas mojej púte, naoko bez ladu a skladu, porodila
dieťa a zobrala ho všade, kam ma moje túlavé topánky viedli.

1 (str. 31) Rituály ďakovania Zemi sú medzi
pôvodnými obyvateľmi Latinskej Ameriky
súčasťou každodenného života.
2 Máxima Acuňa získala za svoju odvahu v roku
2016 Goldmanovu cenu pre enviromentálnych
aktivistov.

Keď mal šesť týždňov, bol na Kaukaze. Keď mal tri mesiace, v Indii. Trojročný vyšiel sám na Rysy a štvorročný
zvládol týždňový trek v Himalájach. Paraglajdoval, raftoval, jazdil na slonoch, objímal žraloky... Má päť rokov.
Kde presne mu mám nakresliť hranice? Za dvorom našej
bytovky z jednej strany a za dverami škôlky z druhej?

Možno to celé bola chyba a ja som tá najhoršia matka
na svete aj napriek tomu, že som konala v súlade so svojím
vedomím a svedomím. A možno, že po ťažkom a turbulentnom detstve bez hraníc z neho vyrastie zakorenený človek
s nechuťou k cestovaniu a dobrodružstvám. Neviem. Neposlúcha, neváži si, a je príliš bystrý na to, aby sa nechal kýmkoľvek
obalamutiť, čo, samozrejme, „hraničnú“ výchovu sťažuje.
A ja, vychovávaná absolútne v medziach štandardných hraníc,
som bola presne taká istá. Pochybili moji rodičia? Nemyslím si.
Stojím tu s ceruzkou, ktorá má na opačnom hrote gumu,
pre istotu, a trasľavou, nesmelou rukou matky kreslím
hranicu. Jednu za druhou. Jemu sa to nepáči, ani mne sa
to nepáči, ale iné riešenie nevidíme. Snáď budeme mať po
ruke dostatok farbičiek, aby sme si územie medzi hranicami
vyfarbili natoľko, ako sme obaja ako svetoobčania zvyknutí.
Aj na malej ploche môže byť svet čarokrásny a farebný.
A to dokonca aj vtedy, ak nám k tomu zvyšok obyvateľstva
nepomáha. A vyjsť farbičkou pri omaľovávaní za čiaru, to je
predsa normálne, za to sa hádam netrestá. Ešte stále nám
ostáva veriť, že žiadne mapy predsa nie sú večné. Veď ani
tie školské atlasy z môjho detstva už nesedia. Dôležité je
nevpustiť diktátorov a byť otvorení únii. Som si istá, že keď
budú naše hranice priateľské a zelené, príde TEN, ktorému
nevadí, že sme dvaja besní blázni, čo vedia bezhranične ľúbiť.
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Krajiny nekrajiny
Jana Čavojská

Sú štáty, ktoré vyhlásili svoju samostatnosť
navzdory celému svetu. Ak sa chcete do týchto
neexistujúcich krajín dostať, musíte prekročiť
hranice, ktoré síce oficiálne neexistujú, ale sú.
Abcházsko vydáva svoje víza online. Vyplníte formulár na webe a po
siedmich dňoch vám na mail príde dokument, ktorý od vás spolu s pasom
budú vyžadovať na hranici. A môžete
sa vybrať z gruzínskeho mesta Zugdidi k mostu cez rieku Inguri. Na druhej
strane je Abcházsko, neuznaná republika, ktorá sa od Gruzínska odtrhla po
krvavej vojne v roku 1993.
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Maršrutkou sa zveziem k mostu a
zamierim k policajnej búdke. Nech vás
ani nenapadne povedať týmto policajtom, že Abcházsko je podľa vás samostatná krajina! Dám im pas. Kývnu mi,
že mám čakať. Budú niekam volať a overovať ma na úradoch. Môže sa to celkom
natiahnuť, nakoniec som čakala asi tri
hodiny. Ale žiadny problém. Sú tu dve
krčmy, kde varia aj kávu a jednoduché
gruzínske jedlá. Na kraji cesty sa pasú
kravy, vedľa nich práve zaparkovala dodávka. Mobilné pracovisko jednej gruzínskej banky.
V Abcházsku žijú aj Gruzínci, presnejšie etnickí Migreliáni. Keď sa situácia po vojne upokojila, vrátili sa do svojich domov. Iné totiž nemali, nemali si
ich za čo postaviť. Nechali si však gruzínske pasy. Oplatia sa viac než doklady
neuznanej krajiny. Využívajú gruzínske
banky, a aby to nemali ďaleko, dochádzajú za nimi bankové pracovníčky priamo
na hranicu. Donedávna vodili deti do
gruzínskych škôl. Pred pár rokmi im abcházska vláda konečne povolila vyučovať
v gruzínčine.
Keď mi gruzínski policajti vrátili
pas a varovali ma pred pobytom v Abcházsku, mohla som sa vybrať na druhú
stranu mosta. Povolené je prejsť ho len
pešo alebo na konskom povoze. Vozy čakajú pri moste, kým si ich niekto najme. Využívajú ich hlavne ľudia s ťažkými nákupmi. V Gruzínsku je totiž všet-

ko lacnejšie než v Abcházsku, takže sa
tam chodí na nákupy.
Zaujímavé, že ani cez vojnu, ani
nikdy potom neprestala pracovať veľká vodná elektráreň na rieke Inguri. Zásobuje elektrinou veľkú časť Gruzínska aj Abcházska. Znepriatelené režimy sa na jej prevádzke vždy akosi dokázali dohodnúť.
Na druhej strane mosta ma už obrovským nápisom víta Abcházska republika.
Čakám na kontrolu. „Bábušky“ medzitým
prosia neoblomného vojaka, aby im dovolil preniesť si do krajiny vozíky naložené
potravinami. Ledva ich dovliekli svojimi
reumou pokrútenými rukami a nohami
cez most až sem. Vyzerá to však tak, že
tašky plné baklažánov, múky a paradajok,
za ktoré dali na trhu v Gruzínsku posledné peniaze, budú musieť zostať tu.
Vojak je neoblomný. „Ňeľzja.“ Nové
nariadenie. Kontrola až z hlavného
mesta Suchumi. Zákaz prenášania veľkých batožín. Iba malé príručné tašky
sú dovolené. Bábušky plačú, presvedčené, že im to abcházsky vojak robí naschvál, pretože sú Migreliánky. Jednej
takej bábuške som pomohla ťahať jej
ťažký náklad. Vojak ma potom takmer
obvinil z pašeráctva...
Opäť si musím počkať na pasovú a
colnú kontrolu. Po prvom stanovišti a
prehliadke batožiny kráčame úzkym
priestorom medzi plotmi s ostnatým
pletivom k druhej kontrole. Otázky na
účel pobytu v Abcházsku, kontrola pasu
a môžem ísť. Obďaleč už čakajú taxikári. Autobusy ani maršrutky sem veľmi
nechodia. Do najbližšieho mesta Gali si
treba zaplatiť taxík.
O pár dní neskôr, na spiatočnej ceste, sa ma vojak opýta, či si myslím, že
Abcházsko je samostatná krajina. To

isté sa pýtajú každého cudzinca. Správna odpoveď je „áno“.

CYPERSKÍ GRÉCI A TURCI
Cyprus je požehnaný ostrov. História a kultúra od starých Rimanov cez
svätého Pavla, kráľa Richarda Levie
Srdce, katedrály zmenené na mešity
po dobytí moslimami, prastaré vzácne
ortodoxné ikony a na severe islam, ktorý je taký mierny, ako len v tejto krajine slnka, mora, hudby, piva môže byť.
Po získaní samostatnosti od Veľkej
Británie v roku 1960 sa cyperskí Gréci
a cyperskí Turci, etniká, ktoré spoločne obývali ostrov, dohodli, že odmietnu
grécke aj turecké návrhy na zjednotenie

a vytvoria si vlastný štát. Na mnohých
miestach však rástlo napätie. V roku
1964 museli prísť na ostrov medzinárodné jednotky OSN, aby udržali mier.
O desať rokov neskôr v Aténach došlo
k politickej kríze a sever Cypru obsadili turecké jednotky.
Výsledok? Cyprus je rozdelený zelenou líniou, ktorú strážia jednotky OSN.
Južný Cyprus je súčasťou Európskej únie.
Severocyperskú tureckú republiku uznalo iba Turecko. Oba národy si navzájom
vyčítajú krutosti počas spoločného spolužitia aj v krátkom konflikte. „Volali nás
„tureckí psi“,“ posťažoval sa mi jeden muž
zo severu. „Neexistujú severní Cyperčania a južní Cyperčania. Sme jeden národ.
Ak sú na severe etnickí Turci, tak tí boli

presídlení z Turecka,“ vysvetľoval mi zas
Cyperčan z juhu.
Rozdelené je aj hlavné mesto. Turecká časť sa volá Lefkosa, cyperská Nikózia. Menej komplikovaný prechod nejakej hranice si však ťažko predstaviť. Je
krásny letný deň, slniečko svieti, po historických uličkách Lefkosy sa prechádzajú ľudia, jedia zmrzlinu, nakupujú
handry a suveníry, potom si sadnú na
kávičku, drink alebo obedík.
Zrazu strih. Ulice sú predelené ostnatým drôtom. Šípky ma nasmerujú
k búdkam s pasovou kontrolou. Trvá
presne tri sekundy na každej strane.
A som v historických uličkách Nikózie.
Aj tu sa ľudia prechádzajú, jedia zmrzli-

nu, obedujú v reštauráciách, pijú kávu
a drinky. Uličky sú krajšie zrekonštruované a nablýskanejšie. Sú tu obchody
s handrami svetových značiek. A všetko drahšie než na severe.

PODNESTERSKÝ TROLEJBUS
Podnestersko mnohí považujú za
štát-neštát, uzavretý pred svetom a
s takmer diktátorským režimom. Hlási
sa k socialistickej ideológii. Váži si symboly ako je päťcípa červená hviezda a Vladimír Iljič Lenin. „V jednote s Ruskom,“
hlása nápis na dome kultúry v Tiraspole, hlavnom meste neuznanej republiky.
Lenže hneď vedľa tohto nápisu
sú postery najnovších filmov, ktoré

Uprostred
Elena Akácsová

Shutterstock

Často riešime hranice, fyzické i mentálne, ale koho zaujíma,
čo je uprostred? Dobre si pamätáme začiatky a konce,
ale kto si spomenie, čo bolo v polčase?
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premietajú v modernom kine. Podnestersko je samé prekvapenie. Čakáte izolovanú krajinu? Nájdete
najmedzinárodnejšie fungujúcich ľudí
v celom regióne. Prinútila ich k tomu
absurdná situácia, do akej sa narodili
či v akej sa po roku 1992 ocitli.

nej staré rachotiny bieloruskej výroby. Kvôli rôznym embargám a zlej
ekonomickej situácii si Podnestersko nemôže nakúpiť a doviezť, čo sa
mu zachce. Trolejbus si však šetria.
Hlučne rachotiaci stroj pekne udržiavajú a opravujú.

Oficiálne je Podnestersko stále súčasťou Moldavska. No hranica je tam
už dvadsaťsedem rokov. Do krajiny
sa dá vojsť z Ukrajiny aj z Moldavska.
Z ukrajinskej Odesy cestujem do Tiraspolu, hlavného mesta neuznanej
krajiny, autobusom. Na ukrajinskej strane hranice musíme všetci vystúpiť a zobrať si svoju batožinu. Colníci ju nekompromisne prekutrú.

Autobusová stanica je kúsok od zastávky trolejbusu. Určite choďte do bufetu na prvom poschodí. Je zariadený
v retro štýle ZSSR. Neviem, či kvôli
turistom, alebo preto, lebo sa miestnym ľuďom v tých dobách žilo lepšie...

Na podnesterskej strane sa nič
také nedeje. Cudzincovi akurát stačí
nahlásiť adresu, na ktorej bude v Podnestersku bývať. Nikto nekontroluje,
či sa tam nakoniec naozaj ubytujete.
Lenže pozor! Moldavské úrady budú
považovať prekročenie „svojej“ hranice z Ukrajiny do Podnesterska za ilegálne, ak sa do troch pracovných dní
neprídete zaregistrovať na úrad do
Kišiňova alebo u policajtov na podnestersko-moldavskom hraničnom prechode. Určite to nezmeškajte.
Prechod medzi Moldavskom a
Podnesterskom je hladký. Z Tiraspolu do mesta Bendery na neexistujúcej hranici môžete cestovať dokonca trolejbusom. Je to vraj najdlhšia
trolejbusová trať na svete. Jazdia po

Karabach je Artsakh
Nagorno znamená v ruštine hornatý. Kara po turecky čierny. A bach
je z perzštiny a označuje záhradu. Náhorný Karabach, neuveriteľný mix
všetkých týchto vplyvov, náhod a súvislostí, funguje dnes ako nikým neuznaný, no predsa de facto existujúci štát. Svet považuje jeho územie za
súčasť Azerbajdžanu. Za Sovietskeho
zväzu ho k Azerbajdžanu prifaril Stalin. Žijú tu však hlavne Arméni.
„Karabach bol vždy náš,“ tvrdia, odvolávajúc sa na históriu, keď tu vládli
ich panovníci a vyznávalo sa kresťanstvo. Oni sami nenazývajú svoju krajinu Náhorný Karabach. To je preklad
azerbajdžanského označenia tohto
územia z čias ZSSR. Označujú ju ako
Artsakh. Historický názov z čias, keď
tu ešte bolo kráľovstvo slobodných a
obávaných ľudí z hôr.

Vízová politika Artsakhu je mierna. Arméni prechádzajú hranicu bez
zastavenia. Mne ako cudzinke skontrolujú pas a dajú adresu v Stepanakerte, kam si mám ísť do troch dní
po víza. Na ministerstve to ide rýchlo, za polhodinku a šesť eur som vybavená. Samolepku mi len vložia do
pasu. Azerbajdžan totiž nepúšťa do
krajiny nikoho s vízom do Náhorného Karabachu. Návštevu tejto krajiny,
ktorej územie považuje za svoje, pokladá za nelegálne prekročenie svojich hraníc. Ľudia hovoria, že azerbajdžanské úrady majú v Artsakhu svojich špiónov a dobre vedia, či ste tam
boli, alebo nie.
Šofér Kamo, ktorý ma potom viezol z Karabachu do Jerevanu, povedal,
že ak sa pri prejazde improvizovanou
hranicou v aute prikrčím, vojaci si
ma ani nevšimnú. Že on to občas svojim zákazníkom poradí. Hlavne keď
sa mu nechce stáť a čakať na kontrolu. Arménski (aj karabašskí) šoféri sú totiž rýchli a nedočkaví. No
možno by mi to ušetrilo komplikácie
v Azerbajdžane.

1 (str. 32-33) Ulica v Suchumi.
2 (str. 32-33) Obyvatelia Náhorného Karabachu
žijú normálne životy aj napriek tomu, že svet
na nich zabudol.
3 (str. 32-33) Maringotka, príbytok
karabašských pastierov.
4 (str. 32-33) Abcházska pláž.
5 V Podnestersku je Lenin ešte stále večne živý.

Vedkyňa Connie Gersicková dlhodobo sledovala rôzne skupinky bankárov, manažérov, akademikov aj ajťákov spoločne pracujúcich na projektoch, od prvého stretnutia po deadline. Dúfala, že
porozumie fungovaniu tímových procesov a dokáže zadefinovať univerzálne fázy.
Narazila však na úplnú nekonzistentnosť. Tímy uplatňovali absolútne rôznorodé
a svojrázne prístupy. Jediné,
čo zostalo vždy rovnaké aj
v tých najosobitejších tímoch, bolo načasovanie.
Na začiatku sa toho veľa
nedialo. Členovia sa zoznamovali, zbierali nápady, ale
žily im to netrhalo, nič moc
nespravili. Až v istom momente sa zrazu zosústredili,
pozreli sa na to z novej perspektívy a intenzívne sa rútili do finále. Tento nečakaný
prechod nastal vždy v rovnakom čase – presne v polovici medzi prvou schôdzkou
a deadlinom, bolo jedno, či
išlo o dni alebo týždne. Aj
keď mali na spoločné riešenie len hodinu, tak až medzi
28. a 30. minútou sa spamätali a zabrali.
O tomto načasovaní som
si prečítala vo fascinujúcej
knihe Daniela Pinka Kdy –
Věda o umění dokonalého načasování (Melvil Publishing,
2018) a práve ten ma nakopol nepísať o dôležitosti začiatkov a koncov, teda o hraničných termínoch, ale
o polčasoch.
Polčasy sú extrémne dôležité aj v športe. Zistilo sa,
že v akomkoľvek tímovom zápase s vysokou pravdepodobnosťou vyhrá ten tím, ktorý v polčase viedol. Má
to však jednu výnimku. Ak je tá strata v polčase malá,
o jeden bod, tak s väčšou pravdepodobnosťou vyhrá ten
trochu zaostávajúci tím. Túto anomáliu neskôr overili dvaja americkí vedci Berger a Pope aj mimo športu a najlepšie dopadli tie skupiny, ktoré dostali v pol-

čase informáciu, že o trošku zaostávajú, hoci realita
mohla byť úplne iná. Len samotná informácia viedla
k väčšiemu úsiliu.
Aj v živote zvykneme na
začiatku trošku lajdačiť, a
potom v jeho polovici spanikáriť. Nazývame to kríza
stredného veku. Podľa Daniela Pinka a jeho rešeršného tímu však na ňu neexistujú žiadne vedecké dôkazy.
Okrem krízy stredného veku
je dnes dosť mediálne prefláknutá aj tzv. krivka životného šťastia v tvare písmena Nota bene
U. Podľa nej sa naša spokoj5 2019
nosť najviac prepadá v stredProti
srsti
nom veku, aby sa potom už
len zdvíhala. Lenže tá spokojnosť sa neprepadá dramaticky, nie je to žiadne strmé
písmeno U, skôr taký jemný
briežok.
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Tento pokles a vzostup sa
deje všade, od Albánska po
Zimbabwe a naprieč všetkými sociálnymi vrstvami.
Môže to byť sklamanie z nenaplnených mladíckych očakávaní, ale ak by to súviselo s ambíciami, potom by sa
to malo týkať len ľudí. Lenže podobný priebeh spokojnosti zaznamenali vedci aj
u opíc. Takže vysvetlenie tej
krivky by podľa Pinka mohlo byť viac biologické ako
spoločenské, viac nemennou prírodnou silou ako reakciou na okolnosti.
Už len vedomie, že v polčase naša spokojnosť poklesne a že tento stav je dočasný, a potom bude už len lepšie, nám môže pomôcť prekonať prípadné krízy. Niekedy
stačí nerobiť nič a počkať, kým to prejde. A ak mierne zaostávame za ostatnými, tak hurá! Víťazstvo v závere môže byť naše. No ale čo tam po záveroch, keď aj
prostriedky vedia byť vzrušujúce!
Autorka je redaktorka .týždňa.

Mareček a delfíny
Lucia Bucheňová

Alan Hyža

Snom rodičov je, aby Mareček sedel, vedel sa najesť a aby rozumel.
Sú realisti, hovoriť o stopercentnom návrate do zdravého života sa boja,
ale „zázraky sa predsa dejú“.
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Miška s Marekom pracovali a žili v Čechách. Za rodinou
Domov prišli po piatich mesiacoch, s nemým, ležiana východ Slovenska chodievali na návštevy, mali sa fajn, cim chlapčekom. Rodičia sa nevzdávali, aj keď im žiaden
no a keď tehotenský test ukázal dve čiarky, boli šťastím doktor nepovedal „bude dobre“, dookola len opakovali
bez seba. Začal sa plánovať návrat domov, nech sa z bábät- „cvičiť, cvičiť, cvičiť“. Vojtovka, Bobath, hyperbarická koka vytešuje aj široká família. Mareček junior prišiel na svet mora a v lete 2016 prvé intenzívne rehabilitácie v Adev júli 2013, zdravý ako buk, 3,6 kila, 51 centimetrov, pre Miš- li v Piešťanoch. Vyzbierala sa celá rodina, Miška na
rovinu priznáva, že bez rodičov, svokrovcov, súrodenku najkrajší chlapček na svete.
cov, ale aj ďalších príbuzných by to nezvládli. MomenMal rok, keď začal cupitať po svojich, zo všetkého naj- tálne Marek rehabilituje v Kováčovej, odtiaľ sa presúradšej varil s mamou, mal aj svoju kuchynku, ale tá na- va znova do Piešťan. Cez víkend sú ako rodina pokope.
ozajstná bola väčším lákadlom. V dvoch rokoch prestal A hlavne – pokroky sú!
s plienkami, jazyk sa mu rozväzoval pomalšie, ale rozumel
„Je úplne iný. Najmä od jesene, kedy sme prvýkrát skúúplne všetkému. Miška (35) bola na materskej, ocko Marek
robil na turnusy v Nemecku. Klasický obraz dnešnej rodi- sili delfinoterapiu na Kryme. Neverila som, že to tak zany. Šťastnej. Lebo mali všetko. „Lebo náš poklad Mareček berie. Náš Mareček je odvtedy úplne iný. Smeje sa, kope
nohami, z bruška sa otočí na chrbát, chvíľku sa udrží na
bol zdravý,“ trpko poznamená Miška.
lakťoch. Vkuse naňho rozprávame, všetko mu opisujem.
V októbri 2015 sa chlapček sťažoval, že ho bolí bruško. Že čistím zeleninku na polievku, že umývam riad, uka„Trikrát sme boli u pediatričky, vždy s rovnakým výsled- zujem, že svieti slniečko, ústa sa mi nezavrú celý deň,“
kom – podozrenie na virózu.“ Keď však po pár dňoch malý usmeje sa Miška. „Sám si nič nechytí, ale keď mu vložím
nechcel papať, zvracal, utekali do nemocnice. „Tam mi môj do rúčky hračku, udrží ju. Kedy sa najviac smeje? Keď ho
sladký synček odpadol na rukách a začalo sa peklo,“ hovo- šteklím, spievam mu, a keď pustím mixér – to je preňho
rí Miška. Nič nechápala, neuveriteľne sa bála. Posledné slo- najväčšia radosť.“
vá milovaného Marečka boli „mama, baba“, obe totiž boli
Dokonca udrží pozornosť aj pri telke, najmä keď ide
s ním na príjme. Potom nastalo ticho...
milovaný Ťuki. „Toľkým veciam, čo mu hovorím, rozumie.
Marek na röntgene skolaboval, 18 minút zástava dýcha- To nám dodáva velikánsku energiu. Každý deň „kartičkujenia, 5 minút bez kyslíka... Ocko sa okamžite vrátil z Nemec- me“ – na obrázkoch sú predmety a Mareka sa pýtam, kde
ka. A začal boj o život sladkého drobčeka. Röntgen ukázal, je napríklad mrkva. Nehovorí, ale očkami ukazuje správže chlapček zjedol lego. Po prevoze do Košíc však rezonan- nu odpoveď. Je taký úžasný, plný života, musíme makať
cia ukázala desivejší nález – drobec pojedol miniatúrne čo najviac. Aj preto chceme znova skúsiť delfíny a ďakumagnetické guličky, asi desať. Zacvakli sa do tenkého čre- jeme každému, kto prispeje,“ hovorí Miška.
va a došlo ku kolapsu.
„Nevieme, kedy ich spapal, nikdy si nič do úst nedával,
žiadne hračky. Preto ani netušíme, či to bolo v deň, keď
ho začalo bolieť bruško, alebo ešte pár dní predtým. Pri
plastovej guľôčke je nádej, že stolicou vyjde von, ale magnet – bez šance,“ trpko povie mama Miška, ktorá vinila za
všetko seba. Veď syn bol pre ňu stredobodom vesmíru, dýchala by zaňho, a teraz?
Nasledovala šesťhodinová operácia, cétečko štyri dni po
operácii bolo nádejné, vraj všetko je OK. „Nebolo. Po troch
týždňoch ho začali prebúdzať z umelého spánku, prestali
ho tlmiť, ale malý sa neprebúdzal, vtedy mi oznámili – pripravte sa na najhoršie.“ Mareček po týždňoch otvoril očká,
prebral sa, no len naoko. „Bol ako bábika. V bdelej kóme,
prázdny pohľad, ktorý tak strašne bolel.“

Časopis Nota bene poskytuje priestor OZ Medzi nami, aby pomohlo sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým
členom. Ide o ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej
situácii. Možno sa nájde niekto, koho príbeh Marečka oslovil. Aj váš príspevok sa použije na delfinoterapiu. ĎAKUJEME!
Číslo účtu: 4 040 218 205/3100 (Sberbank). IBAN: SK85 3100
0000 0040 4021 8205, SWIFT: LUBA SKBX. Pripíšte poznámku – Marek.
Kontakt na OZ medzi nami: 0905 910 827 alebo 0905 240 389
(medzinami@zoznam.sk).
Uverejňované príbehy nie sú príbehmi predajcov Nota bene
a prípadné otázky, prosím, adresujte OZ Medzi nami.
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Životu nič nevyčítam
Galina Lišháková

Alan Hyža

Peter (67) miloval svoju profesiu taxikára, no život mu úplne zmenila
porážka. Rozprávanie mu dnes robí veľký problém, chodí o palici, nemôže
sa fyzicky namáhať. Nebyť Nota bene, z dôchodku by nevyžil.
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S naším pouličným časopisom
ho môžete stretnúť pred poštou
na Dolných Honoch už zhruba rok.
Vyučený elektrikár kedysi robil vedúceho potravín, potom pracoval
v predajni s ovocím a zeleninou,
a napokon si splnil sen a stal sa
taxikárom. „Vždy som rád šoféroval a rozprával sa s ľuďmi, bol som
za každú srandu,“ vysvetľuje Peter,
prečo mu povolanie taxikára najviac vyhovovalo a pokračoval v ňom
aj ako dôchodca. Všetko sa zmenilo,
keď ho postihla mozgová porážka.
„Jeden večer som z ničoho nič
začal mať problémy s rečou. Akoby
mi vypadávali slová, chcel som ich
povedať, ale nešlo to. Bolo mi jasné,
že sa niečo so mnou deje, tak som
sa vybral na pohotovosť.“ V nemocnici mu povedali, že má mŕtvicu a
okamžite ho hospitalizovali. „Tam
sa prejavy diagnózy ešte viac rozvinuli – ochabla mi pravá polovica
tela, ledva som prešiel desať krokov. Ale neochrnul som. Mal som
šťastie v nešťastí, že som včas vyhľadal zdravotnícku pomoc.“
Na neurológii ležal skoro rok.
„Telo jednoducho povedalo: stop.“
Rehabilitoval, znovu sa učil rozprávať, nastavovali mu najideálnejšiu
liečbu. Reč mu však stále spôsobuje ťažkosti – pri niektorých slovách
sa v polovici zasekne, alebo sa mu
v nich poprehadzujú písmenká, alebo mu vôbec neprídu na um, takže
treba hádať, čo vlastne chce pove-

dať. „Vidíte, ja by som to aj chcel povedať, ale to slovo akoby mi zmizlo z mozgu. Niekedy som z toho už
taký unavený, že to radšej vzdám a
nehovorím nič.“

sa dala liečiť, ale nechcela. Napokon ju pijatika zabila.“
Jeho dni majú poriadok. Zhruba od desiatej doobeda je na svojom
predajnom mieste. Nota bene predáva tri-štyri hodiny denne, závisí aj od počasia, ale najmä od toho,
ako vládze fyzicky, lebo od porážky
ho veľmi bolia nohy, aj pri chôdzi si
musí pomáhať palicou. „Inak som
najradšej doma. Keď prídem z práce, pripravím si jedlo, varím veľmi
dobre, pozriem si telku... Najradšej
mám programy o športe, ale obľúbil
som si aj seriál Búrlivé víno, ktorý
teraz reprízujú.“

Peter sa však neľutuje. „Mám život taký, aký mám, je ťažký, ale odkedy predávam Nota bene, môžem
povedať, že sa mi celkom darí. Mám
už svojich stálych zákazníkov, skamarátil som sa s niektorými predajcami a cítim oporu v sociálnych
pracovníkoch z Proti prúdu (vydavateľ časopisu Nota bene – pozn. red.).
Sľúbili mi, že mi pomôžu riešiť exekúciu, ktorá mi vznikla, kým som
bol v nemocnici a nemohol som
splácať lízing na auto. Mám veľA keď si oddýchne, trénuje reč.
mi nízky dôchodok, 235 eur, tak- „Logopedička mi dala zošit so slovíčže keď som zaplatil bývanie, ostala kami, ktoré musím cvičiť, čítam si
mi stovka na prežitie. Vďaka preda- knihy, najradšej detektívky. Niekedy
ju Nota bene som si polepšil. Nevy- mi to však ide veľmi pomaly, dosloskakujem, ale nie som v takom exis- va skladám slová hlásku po hláske.
tenčnom strese.“
No už je to oveľa lepšie, ako keď ma
skolila porážka.“ Napriek všetkému
Hoci pred chorobou mal Peter nezatrpkol. „Môj život bol fajn, nič
veľa priateľov, postupne, ako ho- mu nevyčítam. Vedel som si zarovorí, „poodpadávali“. Jediný, kto biť, žil som usporiadane. Porážka to
s ním ostal v kontakte, je jeho bý- zmarila. Ale aj takto sa dá...“
valý vedúci z taxislužby. Syna nevidel desať rokov, ani o ňom nič Autorka je redaktorka Eurotelevízie.
nevie. Na sestru už nemá telefón,
zmenila číslo. Manželka zomrela
Podporte Nota bene
pre desiatimi rokmi, ale v tom čase
zriaďte si trvalý príkaz na náš účet:
už spolu nežili. „Holdovala alkohoSK21 1100 0000 0026 6347 5014,
lu a spolužitie s takým človekom
darujte pravidelne online na
sa nedá dlho vydržať. Po pätnáswww.notabene.sk.
tich rokoch som od nej odišiel. Aj
Ďakujeme!
sme ju so synom prehovárali, aby
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Prekonať strach je [...]. Henry Louis Mencken
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Jesenný deň na ostrove
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Zuzana Mojžišová
Tormod Caimbeul (1942 – 2015) je škótsky románopisec,
prekladateľ, básnik a autor literatúry pre deti. Narodil sa
a vyrastal na ostrove Lewis na severe súostrovia Hebridy,
písal v gaelčine, v jazyku, ktorý používa menej než stotisíc
ľudí a nie je uznaný za štátny, len menšinový.
Caimbeulov otec aj strýko boli známi gaeilskí básnici,
brat písal romány a divadelné hry, dcéra je spisovateľka a
herečka. Na prebale jeho knihy Konec podzimu (Argo, 2018)
sa píše, že tento český preklad je vôbec prvým prekladom
zásadného diela škótskej literatúry do cudzieho jazyka a
tiež prvým priamym prekladom gaelskej prózy do češtiny.
Snáď budú nasledovať i ďalšie.
Z gaelského názvu ostrova Lewis – Eilean Leòdhais – je
nepochybné, že tam voľakedy dávno žili elfovia a trpaslíci, dohovárali sa zvláštnou peknou rečou, obchádzali močiare alebo sa nimi brodili, lovili ryby, brázdili moria, hĺbili jaskyne, chodili po kamenných mostoch... V románe
Tormoda Caimbeula síce priamo nevystupujú, ale v pozadí akoby ich bolo cítiť – spolu s dávnou básnivosťou, starobylosťou, nostalgiu, ale aj tvrdými podmienkami sveta odtrhnutého od civilizácie.
Ľudských hrdinov má knižka troch (zvieracích viacero,
najdôležitejšie je ryšavé psisko Charlie). Najprv tu máme
starého muža, prostredného Coinneacha, „syna Velkého
Coinneacha, syna Alasdairova“, potomka iného Alasdaira,
toho udatného chlapíka. „Ode dne, kdy otevřel oči a uzřel
zázraky stvoření“, bol jeho priateľom Ailean prezývaný Dříč,

Krížovka
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ktorý si dávno pradávno z mesta priniesol ženu Nellie. „Nellie byla Dříčovou oporou. Navzdory tomu, co stojí psáno
o Adamových žebrech – zejména o tom žebru, které nepoužíval – byla tahle žena jako páteř.“
Len oni traja ostali, ostatní odišli žiť inde, do pohostinnejších kútov sveta, ale poumierali. Veľké dejové zvraty sa v Konci podzimu neudejú – Coinneach zájde na večeru
k Nellie a Dříčovi, ráno sa vráti domov, o niečo neskôr príde Alasdair na návštevu ku Coinneachovi... Jeden deň a
v ňom, ako sa na seniorské trio sluší a patrí, veľa spomínania
na to, čo bolo, a už nikdy sa nevráti, na to, ako svet voľakedy
vyzeral a fungoval, a už nikdy vyzerať a fungovať nebude.
Zápletky ustúpili, v popredí je čistá slovná krása burcujúca predstavovať si všetky tie obrazy a čriepky, čo sa valia
z knižky, precítiť smútok z neopakovateľného.
„Pokolení přichází,“ říkával, „pokolení odchází, ale země stále
trvá.“ Ailean tato slova slyšel od malého podivného starce, který
se kdysi objevil v domě jeho děda – otcova otce – v době, kdy jeho
děda ležel v posteli s ohněm sv. Antonína. V té době bylo Aileanovi
jenom pět let... Ale jednoho tmavého večera přišel ten stařík. Měl
hůl a v kapse ječné vločky – Ailean si jich nacpal plnou pusu. Byl
to milý stařík, ovčák. Sedl si doprostřed na podlahu a začal mluvit
hlasem jako hromobití. Ailean nechápal, ke komu mluví – potuloval se snad někdo venku u zříceniny? Skrývali se snad ve střešním
otvoru na kouř dvě oči? Podíval se nahoru, ale neviděl nic než trámy, spojnice, šedý kouř a saze. A slyšel, jak stařík říká: „Pokolení
přichází, pokolení odchází, ale země stále trvá.“ A tato slova Aileanovi zůstala. A zostanú aj čitateľovi.

Vylúštenie krížovky z minulého čísla:
Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného snaženia
o jej získanie.
Albert Einstein

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.
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Mariána najviac teší, keď večer
počúva cvrlikať svrčky a to, že
ho priateľkin vnuk volá dedo.

Doda potešilo, keď mu v lete
priniesol malý chlapec nanuk,
aby sa v tej horúčave osviežil.

Keď si chce Eva urobiť radosť,
zaspieva si aj zatancuje priamo
na svojom predajnom mieste.

Nenechávajte si pre seba,

Hlavní podporovatelia projektu NOTA BENE

ak vám niektorý z predajcov zdvihne náladu, alebo naopak,
adrenalín, pošlite nám správu na 0915 779 746 alebo
na facebook.com/casopisnotabene a pripíšte vaše krstné meno
a mesto, kde časopis kupujete.
Dobrý deň, chcel by som sa popýtať na predajcu Nota bene
v Ba, číslo 412. Predával na križovatke Galvaniho a Ivánskej cesty.
Veľmi milý pán, ale už sme ho tam vyše mesiaca nevideli. Neviete,
čo s ním je? Mal aj nejaké zdravotné problémy. Veríme, že sa mu
darí. Trošku nám je však smutno za rannými stretnutiami a rozhovormi. Ďakujem.
Marek
Je milé si čítať Vaše slová, určite by ho potešili. Predajca je momentálne
v zahraničí, kde si našiel brigádu. (redakcia)
Dobrý deň, pán Vladimír, síce sme sa (bohužiaľ) videli len raz
v živote, avšak v ten jeden večer, keď sme sa stretli, ste ma presvedčili o tom, že človek potrebuje málo na to, aby bol šťastný a často sa
my, ktorí toho máme materiálne veľa, môžeme učiť od tých, ktorí toho možno až tak veľa nemajú, avšak majú obrovské srdce. Dojali ste ma svojím príbehom natoľko, že som sa rozhodol Vám pomôcť zbierkou, pretože verím, že si zaslúžite v živote to najlepšie.
Bratislavské Nivy nie sú destinácia, cez ktorú bežne prechádzam,
avšak vždy, keď som išiel okolo, som Vás hľadal, ale bohužiaľ sa mi
nepodarilo Vás stretnúť. Bol som z toho veľmi sklamaný, pretože
som sa s Vami chcel porozprávať, kúpiť si od Vás časopis, jednoducho, stráviť s Vami čas. Ďakujem Vám veľmi pekne za to, akým ste
človekom. (krátené)
Matúš
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Nefinanční podporovatelia projektu

Toto vydanie Nota bene podporili

Napriek tomu, že som si Nota bene nikdy nekúpila, vždy sa
mi páčili obálky. Teraz som si jedno kúpila a prečítala na liečení a
myslím, že si ho začnem kupovať, aj keď ako študentka veľa peňazí nemám. Len tak ďalej!
Silvia
Nota bene si kupujem každý mesiac už niekoľko rokov. Vždy je
to výborné čítanie a tentokrát ma potešilo ešte viac, keď som tam
uvidela Jakuba Godu!
Michaela
Inzeráty
Vezmem do prenájmu záhradnú chatku na území Bratislavy
s prívodom vody, elektrinou a s možnosťou zdržiavania sa malého
psíka. Ďakujem! Predajca Nota bene Robo, predajné miesto križovatka Bajkalská-Trnavská. Kontakt: 0940 723 396.
Vezmem do prenájmu záhradnú chatku za prijateľnú cenu. Môže
byť aj poškodená, opravím. Mám alergie na chemické prípravky a
teda nutnosť pobytu v prírode. Predajca Nota bene Florian (č. 2060).
Ďakujem! Kontakt: 0940 107 414.
Oznamy
Lúčime sa s našimi predajcami, kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku. Ďakujeme!

Predajca Nota bene Tibor zomrel dňa 27. februára vo
veku 62 rokov. Časopis začal predávať v roku 2014, posledné predajné miesto mal pod Mostom SNP.

Pani Elena Gagiu (č. 2734) zomrela 9. marca. Nota
bene predávala od roku 2008, naposledy na križovatke
Tomášikova-Rožňavská.

Pani Mária Ciferyová zomrela 25. marca, Nota bene
predávala od decembra 2018 pred Billou na Kazanskej
ulici na Dolných Honoch.

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

Kódex kupujúceho
zostavil predajca Nota bene Peter Patrónsky

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

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

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.

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

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

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

Manažment Proti prúdu: riaditeľka Mgr. Zuzana Pohánková, 0917 275 812. Štatutárne zástupkyne: Mgr.
Zuzana Pohánková, Mgr. Sandra Pazman Tordová. Projekt 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. Projekt ZAMESTNÁVANIE: Mgr. Matej Čajkovič - 0911 209 559. Projekt BÝVANIE: Mgr. Barbora
Žiaranová - 0905 595 520. Projekt ADVOKÁCIA: Mgr. Nina Beňová, PhD - 0908 434 826, Mgr. Ingrid Ďurinová 0905 779 746. Grafické spracovanie časopisu: Mgr. art. Pavol Čejka. Jazyková korektúra: Workaholic culture.
Tlač: Polygrafické centrum s.r.o. Emaily: meno.priezvisko@notabene.sk.

Organizácie zabezpečujúce realizáciu integračného projektu Nota bene na Slovensku:

Mesačník Nota bene, 18. ročník, 5/2019. Vydavateľ: OZ Proti prúdu,
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