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Nepredbiehaj sa

O ľuďoch
a opiciach

„Spomaľ,“ hovorí mi Jarka. Dojedol som polievku, naberám si druhé jedlo. „Veď ani nevieš, čo ješ.“ Mračí sa. Snažím sa spomaliť, no nemôžem prestať myslieť na rozpísaný
text. Musím ho stihnúť skôr, než pôjdem na dohodnutú
schôdzku. Musím držať krok s dobou. Doba je krutá, nepočká ťa, naopak, stále zrýchľuje krok.

Permanentne sa mi
stáva, že sa v tomto stĺpčeku míňam s témou
čísla. Teraz je to pomalosť, a mne zišlo na
um len okrídlené: pomaly ďalej zájdeš. A aj
sa pri tom lepšie rozhliadneš.

Svet je z roka na rok rýchlejší. Kde sú tie pomalé snivé dni detstva, keď som
ešte videl každého chrobáčika pri ceste, na tele som vnímal každú kvapku dažďa.
Dni sa ženú okolo mňa ako super rýchly internet – klikám, klikám, klikám...
V okamihu zabudnem na to, čo tu bolo pred chvíľou. Nedokážem držať krok
sám so sebou, ustavične sa predbieham, vždy o krok pred tým, čo práve je.

Niežeby to bol zakaždým ktovieaký pohľad. Pasuje na to jedna fráza od Poliakov.
Jej súčasťou je ich rodák. Nestáva sa často,
že sa človek stane súčasťou frazeologizmu
už zaživa – poľský spisovateľ a dramatik
Sławomir Mrożek to dokázal.

Možno preto mám tak rád pomalú hudbu. Vracia ma späť k sebe. Dlhé tóny
slákov Arva Pärta doznievajú v tichu a ja som zrazu tu, v prítomnosti. Pomalý
rytmus hudby Gavina Bryarsa. Pred rokmi na Večeroch novej hudby som sedel
vedľa neho. Hrali jeho komorné veci. Dohrali a Gavin zamyslene poznamenal:
„Dobré, ale príliš rýchle a príliš hlasné.“ Keď hral na svojom veľkom kontrabase,
bol nehybný ako menhir, v každom okamihu celkom prítomný, akoby ani nežil, ale
meditoval. Preto mám rád ranné meditácie, vracajú mi, čo v prúde dní postrácam.

Tohto autora množstva satirických poviedok a divadelných hier u nás zakázali, keď sa vyjadril proti bratskej okupácii
v roku 1968 a ešte si dovolil opustiť komunistický raj na zemi. Jeho texty s absolútne
nečakanými zvratmi a uletenými scénkami
dodnes akosi príliš verne zobrazujú realitu,
ktorú žijeme. „Tego by nawet sam Mrożek
nie wymyślił,“ vravia v Poľsku. V preklade:
Niečo také by ani sám Mrożek nevymyslel.

„Odkiaľ má vaša modlitba takú silu?“ pýtal sa novic starého mnícha. „Je to
jednoduché,“ odpovedal starec. „Keď sa modlím, tak sa modlím.“ „Ale veď to
robím i ja.“ „Nerobíš. Ty, keď sa modlíš, myslíš na to, že budeš jesť, a keď ješ,
myslíš na to, kam pôjdeš.“

Zuzana Uličianska

Prikázané uvoľnenie

Čo iné si povedať, keď máte pocit, že
ste sa ocitli v záverečnom dejstve akejsi absurdnej divadelnej hry? Svet v zajatí slobody;
ľudia zas v honbe za informáciami a dezinformáciami; ministerka kultúry ruší kultúru
a sudcovia sa snažia balamutiť, že fašisti nie
sú fašisti; a aj v tom bruchu veľryby je miesto
Jonáša iba hŕba plastu.

Spomeniem aspoň jeden Mrożekov príbeh. Týka sa generála a opice. Generál šéfuje
krajine a vzbudzuje takú zbožnú úctu, že
„keď čítal z papiera svoje myšlienky, všetci dvíhali oči k stropu, aby ich tam lapali,
lebo tie myšlienky boli vzletné a márne by
ste ich hľadali na zemi“. No pri sprchovaní
mu opica šlohne uniformu. Pobehuje v nej
po paláci a naháč bežiaci za ňou sa márne
snaží vysvetliť, čo sa stalo. Generál je ten, čo
vyzerá ako generál – a naháča vymenia za
opicu. „Nuž a tak máme nové vedenie. Ak
mám však povedať pravdu, žiadny rozdiel
nebadáme.“
Opica druhu Homo sapiens toho už stihla
navyvádzať dosť; len vystrieť sa jej akosi nedarí. Platí na to iný Mrożekov postreh, že
pri zásluhách by sa malo brať do úvahy nielen dosiahnuté vzdelanie, získané funkcie
a nadobudnutý majetok, ale aj „uhol sklonu
chrbtovej kosti k podlahe“.

Každý človek má svoj osobný rytmus, rôzne nastavenia metronómov majú celé krajiny, mestá či pracoviská...
Západného človeka ide niekedy poraziť z pomalosti pre
neho exotických krajín. Dobre sa cítime tam, kde majú
vnútorný chod nastavený v súlade s tým naším.
Veľkí divadelní tvorcovia sa radi pohrávajú s hypnotickým účinkom pomalosti, skúšajú, či dnes ešte dokážeme sledovať niečo štyri, päť hodín. Omše,
meditácie či podobné inscenácie sú pre nás skúškou sústredenosti. Spomaľovací prah sa osvedčil v cestnej premávke, akýmisi retardérmi by sme mali
pravidelne prechádzať aj v našich životoch a nesnažiť sa cez ne len tak preletieť.

ILUSTRÁCIA NA OBÁLKE: Ivana Šáteková
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Čím rýchlejšie, tým viac – to platí možno o výrobe topánok, menej už
o citovom prežívaní. Ten, kto vyšliape na horu po svojich, si ju určite zapamätá lepšie ako ten, čo sa na ňu nechá vyviezť lanovkou. Ani túžba po
takýchto hlbších zážitkoch však nie je samozachraňujúcou, ako to vidíme
z nerozumnej everestovej horúčky.
Dnes už síce vychádza množstvo kníh kritizujúcich prirýchlu dobu, pomalosť má však stále prevažne negatívnu konotáciu – od mentálnej spomalenosti
cez oneskorený vývoj až po meškajúci vlak.

V kníhkupectvách je toľko kníh o tom, ako byť
úspešný, o manažmente času, o zjednodušení
života a práce, o hľadaní
rovnováhy, že ani neviete, ktorú si vybrať. A je to vlastne úplne jedno. V podstate treba pri výbere len nakuknúť
dovnútra a zistiť, či vám vyhovuje štýl autora,
či je pre vás ľahko čitateľný a zrozumiteľný.
Všetko ostatné je opakovaním tých istých rád
a právd. Nápadité pozlátko sa len nanesie na
základnú zlatú pravdu.
Všetky motivačné reči šikovných spíkrov, ktoré
dokážu človeka vyburcovať, musia aj tak vyrastať z vloženia/vsadenia/zasadenia základného
zrna. Zrna pomalého zrenia, bez ktorého nič
poriadne nedorastie, pretože všetko má svoj
čas. Darmo sa necháte vyburcovať k novým
začiatkom, keď korene nie sú dosť hlboko.
Žiada sa od nás, aby sme hľadali zmysel života,
objavovali krásu v každom okamihu, vytvárali
dobro a mali sociálne cítenie, išli nahor priamou cestou. Vedome vytvárali ten najdokonalejší projekt – náš život...
Ale viete čo? Na všetky tie rady kaučov, psychológov, manažérov a iných vodcov môžeme
pokojne zabudnúť. Lebo sa dajú nahradiť jedným slovom: POMALY. Skúste to pri všetkom,
čo robíte, a uvidíte, aká je to škola a koľko sa
v nej dá naučiť. Najťažšie to budú mať šikovní
a usilovní ľudia, ale vôbec to neznamená, že
ich kreativita bude stagnovať.
Naučíte sa hlbšie, zhlboka dýchať a pomaly
vydychovať. Naučíte sa počúvať prírodu a mať
s ňou jedno srdce, naučíte sa hrať s deťmi a byť
s nimi šťastní, naučíte sa pohybovať ako vánok
a osviežite každého, koho stretnete. Veď čo je
osviežujúcejšie ako pomalé spočinutie?
Poznám človeka, ktorý keď má najväčší stres,
ľahne si a zaspí. Fantastické! Má neuveriteľnú
trpezlivosť, rozhľadenosť, gigabajty informácií
v hlave, láskavosť a pochopenie, nevtieravú
múdrosť. Ešte aj ako ajťák vytvára „idylky“.
Nikdy nič netvrdí, naopak, kladie otázky. Také
múdre, že je v nich už aj (vaša vlastná!) odpoveď.

Nebolo by preto vhodnejšie hovoriť o zvoľnení? Zvoľniť tempo neznamená
automaticky ísť pomaly, len sa už nesnažiť nikoho predbehnúť ani dobehnúť.
Neznamená to ani nič nerobiť, len robiť zľahka, bez neustále striehnuceho
časového stropu. Ideálne veci, ktoré majú zmysel.

Keď som sa ho spýtala, prečo nenapíše knihu,
že by sa stala bestsellerom, odpovedal: Načo?
Všetko už bolo napísané...

Zvoľnenie znamená stíšenie, splynutie s plynutím vesmíru, s taktom
večnosti, aby sme sa v ňom cítili dobre ako na dovolenke.

Ada Jung
editorka
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Nakrúcam pravdu dňa
Zuzana Límová

„Každý život je zaujímavý a o každom by sa dal urobiť film,“
usmieva sa režisérka HELENA TŘEŠTÍKOVÁ, pre ktorú je pomalosť
pracovnou metódou. Svoju dokumenty točí aj štyridsať rokov.
Na čo by sme v rozhovore o pomalosti nemali zabudnúť?
To je teda záludná otázka! Myslím
si, že pomalosť má svoje veľké klady –
rozvážnosť a možnosť premýšľať.

Nota bene

7 2019
Rozhovor

4

Na strednej škole si vás kamarátky kvôli rozvážnosti doberali.
Mali sme takú dievčenskú partiu, budúce grafičky, a raz sme hrali
hru na pravdu. Dohodli sme sa, že si
úprimne povieme, čo si o sebe myslíme. A moja najlepšia kamarátka mi
povedala – Helena, ty si strašne ťažkopádna. Bola som taký mastný lievanec.
Niekto by to dnes možno nazval
statická a trpezlivá.
Dnes už vieme, ako to dopadlo.
Keby ste ma poznali vtedy, bola som
nepriebojná a nevýrazná. A chcela
som robiť film. Všetci okolo mňa boli
proti a hovorili, že sa na to nehodím
a nemôže to dopadnúť dobre. Skrátka som bola pre dokumentárny film
úplne nevhodná postava, ale nejako
som všetky tie hendikepy premohla.
A stali sa vašimi prednosťami.
Neviem, aké je z toho ponaučenie. Asi že by človek mal ísť za svojím
snom a nenechať sa odradiť.

lej Katke a mladistvom delikventovi
Reném. Báli sa o vás blízki, keď ste
ich nakrúcali?
V mojej rodine sú všetci uzrozumení s tým, čo robím, a vo všeobecnosti o mňa nemajú strach. Jediným
narušením pre nich bolo, keď René –
hrdina môjho filmu – vykradol náš byt.
Stalo sa to, bohužiaľ, práve v čase, keď
som bola na stáži v Berlíne. Následky riešil môj muž Michal, sám doma
s vtedy ešte malými deťmi. René ukradol aj pokladničky, čo mu teda moje
deti nikdy neodpustili. Keď som sa
vrátila, prišiel mi list, v ktorom sa priznal. Prečítala som ho môjmu mužovi
a bolo mi to strašne nepríjemné. A on
povedal: No, máš pointu filmu. Vtedy
som si hovorila: To je formát!
René vo filme hovorí, že byt vykradol, aby sa pre vás stal zaujímavým.
Je možné, že chcel upútať pozornosť. A hoci to bol riskantný ťah, upútal ju.
Vrátil aspoň tie prasiatka?
Nie.

Film Súkromný vesmír ste začali
nakrúcať hneď po škole a dokončili
ste ho po 37 rokoch. To je dlhý čas
na pozorovanie ľudí.
Každý človek sa mení, aj keď má
trebárs pocit, že nie. Práve zmena,
drobná, nenápadná, ale trvalá, je témou toho, čo robím. A robím to dlho,
pomaly, trpezlivo. Nevadí mi mať roky
niečo rozrobené. Možno na mňa platí
príslovie, že i cesta je cieľ.

Pre Reného aj drogovo závislú Katku veľa znamenalo, že ste im venovali
pozornosť. Najmä v Katkinom prípade to jej životu dáva širší rozmer.
Keď vidím, že náš film funguje na
školách ako protidrogová prevencia,
je to pre mňa určitá satisfakcia. A dokonca aj sama Katka hovorí, že snáď
to, čo prežívala a prežíva, môže niekomu pomôcť. Ikskrát sme o tom hovorili a pochopila som, že ona nechce
s drogami nikdy prestať. Jednoducho
nechce. A nemožno ju k tomu prinútiť
žiadnym spôsobom, iba jej pomôcť
v tom, aby trpela menej.

Medzi vaše najznámejšie filmy
patria dokumenty o drogovo závis-

Film o Katke precestoval mnohé
svetové festivaly, ale čelil aj silnej

kritike. Niektorí kritici tvrdili, že
sledovať závislú ženu je hyenizmus.
A vždy hovorili: A ty jej dávaš prachy! Bola to kontroverzná téma. Katke dávam práve toľko peňazí ako komukoľvek inému, s kým nakrúcame.
A to z toho dôvodu, že mi ten človek
venuje svoj čas. Neskúmam, čo s peniazmi robí. Tuším, že si Katka za ne
kúpi drogy, ale v prípade, že by som jej
ich nedala, zaobstará si ich napríklad
prostitúciou. Nie je to tak, že pokiaľ
jej peniaze nedám, drogy si nevezme.
Ona si ich vezme každý deň, pretože
ich potrebuje.
Snažíte sa hrdinkám a hrdinom
vašich filmov radiť?
Nemôžem byť tou, ktorá príde a
hneď radí, to by ma ľudia nevideli
veľmi radi. Takže sa snažím nebyť
príliš invazívna. Ak sa ma opýtajú,
čo si myslím, samozrejme, poviem im
to. Môžem nenápadne povedať, čo by
som urobila na ich mieste.
Renému ste napríklad poradili,
aby začal písať, a to mu zmenilo život.
Pomohlo mu, že sme sa stretli,
pretože pocítil, že má inú hodnotu
než len to, že vo väzení dokáže byť
chlapák. Napríklad dokázal napísať
dve knihy a zrazu ho brali inak nielen
spoluväzni, ale aj bachari. A niekoľko
žien sa do neho zamilovalo po tom, čo
videli film.
Boli ste to najmä vy, kto ho videl inak.
Cítila som, že je výnimočný v tom,
ako dokáže premýšľať, reflektovať sám
seba a svoje činy. Vždy som ho v tom
podporovala a myslím, že už sa našiel. Dojíma ma, keď vidím, že žije
so ženou, ktorá ho má rada, a on má
rád ju, ako sa stará o jej syna. Dnes
naozaj verím, že sa do väzenia nikdy
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nevráti a že pochopil, ako dobre môže
žiť ako slobodný človek. Dúfam, že
som k tomu trošku prispela. Ale viete,
keby nechcel, tak by to nešlo.
Hovoríte, že svojich protagonistov vnímate ako priateľov. No keď sa
René vo filme opýta, či idete na kávu,
odpoviete, že dobre, ale s kamerou.
Je to podmienka?
To som tam nechala schválne, pretože jeho reakcia bola zábavná, ale
my sa vídame aj bez kamery. Poviem
vám niečo roztomilé. Niekedy si spolu
voláme a nedávno mi René zavolal:
Ahoj, ja ti prajem všetko najlepšie
k Medzinárodnému dňu žien. Vtedy
som si hovorila, že žasnem! (smiech)
Čudovali ste sa, že sa takýto sviatok dostal do jeho zorného poľa?
To je práve podstata časozberných
projektov, náš vzťah je podporený časom. Napísali sme spolu kus histórie
jeho života a môjho života. A to je
hodnota, na ktorej sa dá stavať.
Nota bene
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Stalo sa vám niekedy, že sa režisérka Helena a človek Helena nezhodli?
To je večný rozpor. Ako tá, čo má
za úlohu urobiť film, si uvedomujem,
že hraničné situácie alebo výpovede
mu môžu pomôcť, a ako človek sa im
bránim z etických dôvodov. Tých dilem bolo množstvo. Mnohé scény vo
filmoch nie sú, pretože sme ich vôbec
nenatočili alebo ich nepoužili v strižni, takže nemá cenu o tom hovoriť.
Aké ste, naopak, použili?
Napríklad vo filme Marcela je situácia, keď ide uložiť urnu s popolom
svojej dcéry a omdlie. Bola to scéna,
nad ktorou sme dlho váhali. Nechala som v strižni rozhodnúť Marcelu.
A ona povedala, že keď ju vidí, uvedomuje si, aké to bolo pre ňu strašne
silné. Že keď hovorí, aká je zničená,
možno to nie je také vierohodné, ako
keď to s ňou sekne. A nech to tam
necháme.
Skoro štyridsať rokov ste nakrúcali šesť párov v rámci Manželských
etúd. Spolu už ostali iba dva. Čím
to je?
Že to tí ľudia spolu vydržia!
(smiech) Nerada by som sa montovala do remesla psychológom, ale ak
by som to mala povedať z laického
hľadiska, ide o to, aby ich povahy do

Helena Třeštíková

seba zapadli a aby boli trecie plochy
čo najmenšie. Napríklad v jednej
z dvojíc, o ktorých som si myslela, že
sa určite rozvedú, je tá žena strašná
negativistka. Stále sa sťažuje. Vydržali
to spolu preto, že jej mužovi práve táto
vlastnosť nevadí. Niekto iný by z nej
zošalel, zatiaľ čo on to berie ako súčasť
jej osobnosti a je s tým zmierený.

je medzinárodne oceňovaná česká režisérka, venuje sa časozbernej dokumentárnej tvorbe. Na projektoch Súkromný
vesmír či Manželské etudy pracovala
takmer štyridsať rokov. Ocenenia získala aj za dokumenty o drogovo závislých
ženách Katka a Mallory, o zlodejovi
Reném či o herečke Líde Baarovej.
Tento rok uviedol festival v Cannes jej
najnovší film Forman vs. Forman. Žije,
tvorí a učí v Prahe.

Takže sa nemusia silne priťahovať, stačí, ak sa málo odpudzujú?
Samozrejme, že na začiatku to
bez lásky nejde. Ale postupom času
začne byť dôležité aj to, že vás neštve,
v čom je ten druhý problematický. Aj
ja som nedávno oslávila 44 rokov so
svojím mužom. Keď som sa hrabala
vo svojich denníkoch, objavila som
rôzne predchádzajúce vzťahy. Ale ako
dnes poznám históriu objektov mojej
lásky, hovorila som si, že ma Pán Boh
chránil, že to nevyšlo a že som stretla
Michala. A som vďačná, že sme schopní tolerovať svoje neznesiteľnosti.
Hovoríte, že denníky a časozberné
filmy zachytávajú pravdu dňa. S odstupom času vnímame minulosť inak.
Urobila som niekoľko filmov, ktoré som nazvala Pamäť 20. storočia.
Snažila som sa zachytiť zaujímavých
ľudí so zaujímavými osudmi. Uvedomila som si, že keď hovoria o tom,
ako prežili koncentráky a represie
v päťdesiatych rokoch, chtiac-nechtiac rozprávajú so znalosťou všetkých
historických dejov. Dnes už vieme,
ako dopadla druhá svetová vojna.
Keby som s nimi mohla hypoteticky nakrúcať v dobách, na ktoré spomínajú, hovorili by o svojom živote
inak. Vtedy ešte nevedeli, či prežijú.
Rozprávanie spomienok je úplne iná
kategória než to, na čom je založený
časozberný projekt. To jest zaznamenanie pravdy toho dňa, pravdy ďalšieho a ďalšieho dňa, a ich radenie za
seba smerom do budúcnosti.
Platilo by to aj pre Lídu Baarovú – slávnu českú herečku, ktorá
sa zaplietla s nacistami a ktorú ste
nakrúcali ako starú, osamelú ženu?
Film o Líde Baarovej by bol nutne
iný, keby som ju nakrúcala v priebehu jej života a keby o svojom vzťahu
k Josephovi Goebbelsovi hovorila
v čase, keď do neho bola aktuálne zamilovaná. Vtedy to bol zvláštny, ale
charizmatický chlapík. Dnes o ich
vzťahu hovorí s vedomím, že bol ve-
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rejne uznaným vojnovým zločincom.
Vtedy to nechcela vidieť. A teraz už to
vie a nemôže to vziať späť.
Svoju kariéru ste začínali v hlbokom socializme, keď ste nemali veľa
možností, a tento rok uviedol váš
film o Milošovi Formanovi prestížny
festival v Cannes. Ako to vnímate?
To je nečakané! (smiech) Vtedy
sme žili v uzavretom svete a nemali
nádej, že by sa geopolitické usporiadanie sveta mohlo zmeniť. Nemala
som veľké očakávania a desila som
sa, do čoho rástli moje deti. To, že sa
v roku 1989 všetko zmenilo, bolo úžasné prekvapenie. Dnes už sa o tom ťažko
hovorí, pretože vieme, ako to dopadlo.
A to, že sa mi podarilo nájsť si svoju cestu, považujem za neuveriteľné šťastie.
Bohvie, čím som si to zaslúžila.
Publikum vás odmenilo dlhým
potleskom v stoji.
Festival v Cannes bol zaujímavým
zážitkom. Som zvyknutá skôr na at-

mosféru dokumentaristických festivalov, ktoré sú menej okázalé. Cesta
k projekcii filmu Forman vs. Forman
viedla po červenom koberci. Davy ľudí,
fotografi, kamery. Bola som trochu
nesvoja, ale zase som si hovorila, že
do portfólia kurióznych zážitkov je to
dobrý zárez.

povedal: Hľadám. Asi za týždeň som
napísala: Tak čo, už si to našiel? A on
odpísal: Našiel, ale je to len porno. To
ťa asi nebude zaujímať. Opýtala som
sa: Môžem dať túto informáciu do titulkov? A on napísal: Pokiaľ to bude
pre film prínosné, tak áno. A prosím
si dva lístky na premiéru.

Lieči čas?
Keby som mala vychádzať zo svojich skúseností, bezprostredne po tom,
čo nás René vykradol, som bola šialene rozčúlená. A za nejakú dobu som
si povedala, že stojí za to, aby som sa
s ním ďalej kontaktovala.

Prišiel?
Potom mi napísal, že chce štyri
lístky a na premiéru prišiel s bratom,
s ich priateľkami a so psom. Sedeli
tam v prvom rade a robili hrozný bengál. Keď sa vo filme objavila matka,
revali smiechom. A potom za Reném
prišiel nejaký novinár. Posadili sa na
gauč a medzi nimi sedel Reného pes,
ktorý v priebehu rozhovoru zožral papier s otázkami.

Potom vám ale ukradol aj kameru, s ktorou mal nakrútiť svoj život
na slobode.
Fakt som bola naštvaná! Potom
mi povedal, že kamera je v prdeli, ale
natočené materiály ešte nájde. Už sme
končili v strižni a bolo potrebné film
uzavrieť. Tak som mu napísala esemesku: Tak čo tie materiály? A on od-

Stalo sa vám niekedy, že už ste
sa na niečí osud nemohli pozerať a
prestali ste ho filmovať?
To sa mi, našťastie, nikdy nestalo. Keď som nakrúcala film o Katke,

bola som konfrontovaná s naozaj
veľkou hrôzou života a bývala som
v silnej depresii. Je to však súčasť
mojej profesie. Nakrúcam, čo život
prináša, a tak nemôžem v momente,
keď prinesie niečo frustrujúce, povedať: Dosť, ja už ďalej nevládzem!
Dobrovoľne som si vybrala túto cestu a musím to bremeno doniesť až
do konca.
Ako viete, že je koniec?
Vždy hovorím, že tie filmy sa
skončia mojou smrťou. A možno
nie. Možno ich prevezmú moje deti a
budú pokračovať. Ale to už nemôžem
ovplyvniť. Tak sa zatiaľ snažím byť
živá. Zo všetkých síl.
Existuje druh pomalosti, ktorý je
pre vás neznesiteľný?
To viem presne! Nedokázala by
som záhradníčiť, vysadiť ker a niekoľko rokov čakať, kým vyrastie. Všetku
svoju trpezlivosť som vyplytvala na
filmy. Na kríky už mi neostalo.

Pomaly žiť, pomaly šiť
Zuzana Límová

Žijeme prirýchlo. Jeme rýchle jedlá,
cestujeme rýchlosťou blesku, nosíme narýchlo ušité oblečenie.
Pomalá móda je návratom ku kvalite a poctivej krajčírskej robote.
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Naše prababky, ktoré celé mesiace
vyšívali kroje, by sa smiali, že znovu
objavujeme koleso. A naše mamy by
sa po nociach strávených nad strihmi
z Burdy možno čudovali, čo nás na
tých šijacích strojoch tak fascinuje.
Na pomalej móde naozaj nie je nič
revolučné. Je v podstate krokom späť
– k pomalosti.

deň,“ vysvetľuje. „Pomalá móda využíva zručnosti krajčíra, ktorý robí všetko od začiatku po koniec. Od merania,
ku strihu, šitiu a tak ďalej.“ Pomalú
módu prirovnáva k vareniu – dobrý
kuchár dokáže pripraviť celé jedlo
sám, nielen jeho časti. A rovnako ako
kvalitné jedlo, ani kvalitné oblečenie
nikdy nebude lacné.

Aby sme pochopili, čo slow fashion
znamená, musíme najskôr hovoriť
o fast fashion, čiže rýchlej móde. Pôvodná myšlienka nebola zlá. Vďaka
priemyselnej revolúcii sa oblečenie
začalo vyrábať pásovo, výsledkom
čoho bolo viac kusov za menej peňazí. Keď sa navyše výroba presunula za
lacnou pracovnou silou do ázijských
krajín, ceny oblečenia klesli na minimum.

K pomalej móde môžeme zaradiť
tvorbu miestnych dizajnérov a dizajnérok, ekologicky certifikované materiály alebo férové oblečenie – teda také,
za ktorého výrobu dostali dôstojne
zaplatené všetci zúčastnení.

Na rýchlej móde však profitujú
všetci, okrem tých, ktorí ju pre nás
vyrábajú. V neľudských podmienkach
pracujú šičky a šiči často viac ako 16
hodín denne. Nemenej vážne sú environmentálne dôsledky takejto výroby – jazerá vysychajú pre nadmerné
pestovanie bavlny, rieky sú otrávené
farbami najnovšej kolekcie a skládky
odpadu plní oblečenie, ktoré sa ešte
dalo nosiť.

AKO DOBRÉ JEDLO
Rýchla móda nám rýchlo prerástla
cez hlavu. Protipólom k nej je móda
pomalá, vysvetľuje návrhárka Martina
Mareková Kuipers, slovenská koordinátorka hnutia Fashion Revolution.
To bojuje za transparentný, etický
a udržateľný módny priemysel.
„Rifle sa bežne ušijú za dvanásť
minút. Je teda jasné, že ide o rýchlu
módu. Šijú ich šičky, ale každá z nich
ovláda len jeden šev a ten opakuje celý

príklad tašku, s ktorou sme ju odfotografovali, vyrobila z gobelínu, koženej bundy, kúsku ľanu a vrchnákov
z plechovíc.
Súčasťou pomalej módy je podľa
dizajnérky to, aby sme naše oblečenie
mohli nosiť v rôznych variáciách a čo
najdlhšie. „V súčasnosti môže byť na
jedno použitie takmer všetko, pretože
ľudia nakupujú len z impulzu. Páči
sa mi tričko, je v akcii, tak si hneď
kúpim dve-tri,“ upozorňuje. „Často
potom oblečenie z domu odchádza
ešte s visačkami.“

Ako premeniť staré na nové ukaDôležité je, aby bolo oblečenie zuje Martina aj dievčatám a chlapcom
dlho trvácne, dalo sa opravovať, a keď – počas školského roka na krúžkoch a
doslúži, aby ho bolo možné recyklo- počas prázdnin v Letnej škole etickej
vať, upozorňuje Ivana Maleš z Inšti- módy, ktorú založila v Bratislave. „Čo
tútu cirkulárnej ekonomiky. Medzi ma naučila babka, to teraz učím tie
materiály budúcnosti patria tkaniny decká. Od ôsmich rokov ich posadím
vyrobené z pomarančových šupiek či za ,mašinu’, a keď vidím, aké majú
morských rias, potlačené atramen- zručnosti, na druhý-tretí deň ich
tom z vlašských orechov alebo far- nechám šiť samé. Samozrejme, pod
bené rastlinami. Napríklad plavky dozorom,“ vysvetľuje.
z vyradených rybárskych sietí šije pod
„Ide o to, aby videli, že ak sa s ich
názvom Bekvåm Slovenka Martina
Kráľová.
oblečením niečo stane, nemusia ho
vyhodiť. Môžu ho opraviť alebo preZO STARÉHO NOVÉ
robiť.“ Podobne ako ona, aj deti na
kurzoch používajú materiály z druhej
„Odhaduje sa, že ak by sme hneď ruky. Napríklad z trička ušijú tašku
teraz prestali vyrábať, máme si čo alebo z košele šaty.
obliecť na jedno desaťročie,“ hovorí
Martina Mareková Kuipers, ktorá šije
NIE JE ODPAD AKO ODPAD
originálne kúsky pod vlastnou značkou Bartinki.
Pretvorené košele sú typické aj
pre značku Bagbet, ktorú založila
Materiálu je okolo nás dosť. Stačí Alžbeta Irhová. Šije najmä z textilísť na lov do sekáčov alebo si zaob- ného odpadu. Mnohým tento pojem
starať vyradené baly látok priamo z evokuje špinavé či zničené oblečenie,
továrne. Na to, aby ich vyhodili, stačí no nechceným materiálom sa môžu
chyba v potlači či drobné poškodenie. stať aj odstrižky z výroby, nepredané
Niekedy z nich môže využiť iba časť, odevy, alebo aj také, ktoré sme si kúa tak je väčšina Martininej kolekcie pili, ale nenosíme ich. Patria sem aj
dostupná po jednom origináli. Na- zvyškové materiály z textilnej výroby.

„Často sa totiž stane, že zadávateľ objedná viac látky, než potrebuje,
aby mal rezervu,“ vysvetľuje Alžbeta.
„Prioritou značky Bagbet je vyhľadávať takéto materiály, spracovať ich
a opäť vrátiť medzi spotrebiteľov.“
Nedbalo elegantné kúsky z jej
dielne nosia všetky vekové kategórie a pri ich tvorbe zažíva aj humorné situácie. Napríklad, keď jej žena
prinesie na prešitie oblečenie po
manželovi, ktorý pribral. „Z košieľ
sme následne ušili šaty, prípadne
top,“ hovorí Alžbeta a pripomína, že
každý z nás môže prispieť k lepším
zajtrajškom.
„Podstatné je uvedomiť si zodpovednosť za svoje konanie a zmeniť
spotrebiteľské správanie. Pre mňa
osobne to nebola zmena zo dňa na
deň a svoj šatník som si budovala
zhruba dva roky. Dnes obsahuje štyridsať kúskov, na ktoré nedám dopustiť,“ pochvaľuje si.
Najväčšiu časť v jej skrini zaberajú odevy, ktoré si sama ušila alebo
prešila zo staršieho oblečenia. Kurzy
upcyklovania organizuje aj pre verejnosť. S projektom Zašiváreň môžete
Alžbetu stretnúť napríklad na festivale Pohoda.
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MENEJ JE VIAC
Pri tvorbe etického šatníka sa
teda treba pripraviť na to, že doň
budeme musieť investovať viac. Kvalitný materiál a poctivo zaplatená
robota sú jednoducho drahšie. Vydrží však dlhší čas ako lacné sériovo
vyrábané kúsky.
„V šatníku mám málo vecí, ale
nosím ich do zodratia,“ tvrdí environmentalistka Ivana Maleš a vysvetľuje, prečo radšej podporí lokálnych
výrobcov a dizajnérky: „Chcem dať
peniaze ľuďom, ktorí oblečenie šijú.
Radšej takto zaplatím ich deťom
hodiny baletu alebo angličtiny než
marketingovému riaditeľovi veľkej
korporácie, ktorý si za to kúpi ďalšiu
jachtu,“ tvrdí. A nie je sama.

Ľudmila Borošová

„Prieskumy ukazujú, že my ako
spotrebitelia naozaj chceme férové
oblečenie. Chceme vedieť, kde sa šije
a či zaň mali šičky zaplatené,“ hovorí
Zuzana Dutková z Platformy udrža-

teľnosti, ktorá chce zvyšovať povedomie o zodpovednom živote a podnikaní. „No kým takmer deväť ľudí
z desiatich to vyžaduje, iba jeden
človek je ochotný zaplatiť zaň viac.
Stratili sme kontakt s tým, aká je
reálna hodnota oblečenia,“ myslí si.

VYVETRAŤ SI SKRINE
Milovníčkam a milovníkom
módy predstavila Zuzana minulý rok
alternatívu, kde určite ušetria – nielen svoju peňaženku, ale aj matičku
Zem. Spolu s dizajnérkou Alžbetou
Irhovou začali organizovať takzvaný
swap, teda podujatie, kde možno nenosené veci vymeniť za iné.
Podobne ako na blšej burze, ponuku vytvárajú účastníci. Oblečenie,
doplnky či obuv, ktoré prinesú, by
malo byť pekné, čisté a nepoškodené.
„Také, ktoré by ste dali aj najlepšej
kamoške alebo kamošovi,“ upresňuje Zuzana. „Ruku na srdce, každý má
doma veci, ktoré nenosí a chcel by
sa ich zbaviť,“ dodáva s úsmevom.
Poškodené alebo nenositeľné oblečenie nepatrí na swap, ale do zberných
nádob na textil.
Prísť však môžete aj bez vecí. Pri
vstupe sa platí jednotný príspevok
pokrývajúci náklady spojené s prenájmom priestoru či organizáciou.
Oblečenie, ktoré si nenájde nových
majiteľov, odložia organizátorky na
najbližší swap alebo ho pošlú na
recykláciu. Takýmto spôsobom sa
im doteraz podarilo vrátiť do obehu
šesť z deviatich ton oblečenia, ktoré
návštevníci a návštevníčky priniesli.
Prvé swapy na Slovensku sa konali v Bratislave, postupne pribúdajú aj v ďalších mestách. Finančný
výťažok z jedného z nich venovali
Zuzana Dutková a Alžbeta Irhová na
podporu projektov združenia Proti
prúdu, ktoré vydáva aj tento časopis.
Ďakujeme!

1 (str. 9) Martina Mareková Kuipers
2 Kúsok z dielne Bartinki. Svadobné šaty
z recyklovaných materiálov. Dajú sa rozložiť
na korzet, sukňu a spodnicu a po svadbe nosiť
každé zvlášť.
3 Alžbeta Irhová založila značku Bagbet.
4 Zuzana Dutková z Platformy udržateľnosti.

Hento toto na každú príležitosť
Anna Grmanová

Alan Hyža

Talentovaní kresliči s mentálnym postihnutím sa po ročnej pauze spojili
so slovenskými grafikmi a stali sa z nich ozajstní profesionáli.
Navštíviť ateliér značky Hento
toto je ako vydať sa na oslavu plnú
pestrofarebných balónov, úsmevov,
priateľských objatí, žartíkov, milých
tvárí, nezabudnuteľných výrokov a
tvorivých nápadov. Návštevník má
veľmi rýchlo pocit, že sa vznáša na
ružovom obláčiku ďaleko od svojich
všedných dní. Lenže aj kresliči, talentovaní ľudia s mentálnym postihnutím, majú všedné dni. Sústredene
sa venujú vážnej práci, nie vždy sa
im darí, a popri pohode poznajú
aj frustráciu a únavu. A platí to aj
o kamarátoch, ktorí pomohli ich talent objaviť a vycibriť.
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„Desať rokov sme fungovali veľmi intenzívne.
Naposledy ako denné
centrum otvorené od
pondelka do piatku, no
často sme sa stretávali aj
cez víkendy,“ hovoria Helka
Kusá a Róbert Oreský z občianskeho združenia Bol raz jeden človek,
ktoré kreatívnu značku zastrešuje.
Za ten čas točili animované filmy a
reportáže, tancovali, piekli koláče
a začali vyrábať veselé tričká, odznaky či pohľadnice. Práve kombinácia
pečenia na zákazku s rozbiehaním
umeleckého projektu, ktorým si na
seba chceli privyrobiť, bola na nich
príliš.
„Mali sme napiecť tisíc perníčkov,
dvesto koláčikov a doručiť ich ráno
o šiestej. Po večeroch a cez víkendy
sme sa snažili rozvíjať Hento toto,“
spomínajú Helka s Róbertom. Rozboleli ich z toho chrbty aj hlavy. Potrebovali pauzu. „Nevedeli sme, aká
dlhá prestávka to bude. Pri rozlúčke bolo veľa smútku,“ hovorí Helka.
„Sme rovesníci, kamaráti. Podarilo sa
nám vytvoriť to čaro, že naše priateľstvá sa nekončia za týmito dverami,“
dodáva Róbert.
Vtedy však cítili, že vzájomnú
blízkosť potrebujú prerušiť, byť

sami so sebou, popremýšľať, ako ďalej. Helka cestovala po svete, Róbert
sedel doma. Rok ubehol veľmi rýchlo.
Helka si nebola istá, či už nastal čas
na návrat, no Róbert ju presvedčil,
aby to skúsili. „Prešli sme si všetky
naše projekty a zvažovali sme, či pokračovať. Vychádzali sme z toho, čo
nám ide najlepšie, a rozhodli sme
sa premeniť potenciál značky Hento
toto na úspech.“

HVIEZDNY TÍM
Už v minulosti ich vybrali na Urban market, Dobrý trh, Trnavský rínek či Malý trh v Novej
synagóge, ktoré prezentujú kvalitný dizajn a umenie, a nie je ľahké dostať
tam predajné miesto. „Je
to pre nás veľká česť,“ hovoria. „Rozhodli sme sa, že
teraz ponúkneme ešte lepšie veci. Dotiahneme svoje produkty na maximum. Už nebudú len
pekné a milé, ale aj profesionálne a
konkurencieschopné.“
Kresliči a linorytci sú ôsmi a vídajú sa raz do týždňa. Je to zohraná
partička. Umenie ich baví, chcú sa
učiť nové techniky a tešia sa, že svoje práce môžu predávať. „V kreslení
som sa našla,“ hovorí Lucinka. „Je
to veľmi dobrý pocit, že sa môžeme
stretávať aj že pomáhame našej značke. Máme radosť, keď sa niečo predá.
Na trhoch sa mi páčia príjemní ľudia,
hudba, je tam dobrá atmosféra.“
Janka kreslí každú voľnú chvíľu
a na svoje dielka je patrične hrdá.
Lukáš hovorí, že o obrázkoch často
premýšľa. „Je toho veľa, čo by som
chcel kresliť. Na Hento toto sa mi
páči, že je to veľké povzbudenie. Od
učiteľky v škole som dostával viac
kritiky ako povzbudenia.“ Maťo vypne hruď a hovorí, že jeho chválili aj
v škole. Dudík sa len usmieva a vytrvalo pracuje na svojom linoryte. „Sú

to naše hviezdy, a tak ich aj prezentujeme,“ hovorí Róbert.
Každý má vlastnú sériu odznakov
s vizitkou autora a citlivo spomenutým sociálnym kontextom značky.
Kresliči v odznakoch spojili to, čo
majú radi, s láskavými radami, ktoré
vám uľahčia život.

UKÁŽTE CITY
„Buď lama, ukáž city,“ vyzýva Lukášova séria s veselou, mrzutou a pohodovou lamou. Lukáš odporúča, aby
ste odznaky nosili podľa toho, ako sa
cítite. Ľudia vám tak budú lepšie rozumieť. „Po pauze sme začínali s nulovým rozpočtom. Odznaky sme ponúkli
ako prvý produkt, pretože sme si ich
vedeli vyrobiť sami,“ hovorí Róbert.
Všetci kresliči si radi sadnú k jednoduchému stroju na výrobu odznakov, ktorého obsluha je vraj veľmi
upokojujúca. „Róbert, môžeš mi
dať komponent?“ žiada Maťo, ktorý
celý proces predvádza. „Musíš si dať
pozor na to, ako to tam uložíš, aby
to dobre vyšlo,“ vysvetľuje, a hneď
ukazuje hotový výrobok – odznak
zubatého koníka, ktorý ako bonus
dopĺňa trojice autorských odznakov
a upozorňuje, že darovanému koňovi
možno na zuby pozerať na stránke
hentototo.sk.
„Maťo je taký šikovný, že odznaky
s koníkom už vyrába
úplne sám,“ hovorí
Róbert. Kresličov
zapájajú do celého
procesu od návrhov
až po tlač. „Hovoríme
s nimi aj o peniazoch,
maržiach. Zvažujeme spolu,
do čoho sa pustíme.“ Maťo má na
odznakoch Zvieratká bájkovité – sovu,
myšku a líšku. „Sú z Ezopových bájok,
kde je dobrodružstvo. Jedno zvieratko pomáha druhému, aj keď sú mä-

sožravce. Nebojte sa, dobre
to dopadne.“
Dudík nakreslil jedlo,
ktoré je jeho vášňou. „Jedzte s chuťou a pomaly, a hlavne
s kamarátmi,“ odporúča. Maťo s Dudíkom sú aj zruční linorytci. „Dudík
sa veľmi zlepšil v kresbe, ale jeho
parketou je linoryt. Je to chlapina,
má pevnú ruku, táto práca sa mu
naozaj hodí,“ hovorí Helka, ktorá vie
odhaliť skryté talenty.
Dudík sa na ňu usmeje a ďalej
vyrýva predkreslený vzor. Maťo krúži
okolo neho a vysvetľuje, ako to treba robiť: „Vyrýva sa opatrne, hlavne
v rukaviciach. Musíš si dávať pozor,
aby nedošlo k úrazu a nevyšiel si za
čiaru.“ Lukáš vzhliadne od svojej
kresby a dopĺňa, že linoryt vyžaduje
prax.
„Ty dnes pekne kreslíš,“ chváli ho
Janka, ktorá mu nazerá ponad plece.
Ona najradšej vytvára postavičky. Má
plný zošit detailne vypracovaných
rozprávkových bytostí. Jej séria
odznakov predstavuje strašidielka.
Vznikli z rozhovorov o strachu. „Sú
smutní a bez kamarátov, ale ja by
som sa ich nebála. Podala by som im
ruku a skamarátili by sme sa. Ani vy
sa nebojte.“
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Lucinka vytvorila psíkov, pretože
po jednom veľmi túži. „Neviem, či
sa mi to splní, ale ak už psíka máte,
dobre sa o neho starajte a choďte
s ním k veterinárovi,“ radí.

ZEBROROŽEC A TÍ DRUHÍ
„Ich kresbičky sú také čarovné, že
sme ich chceli oživiť,“ hovorí Róbert.
Výsledkom sú plastické brošničky – výstižných viet. Pri zvieratkách sa
rodina čarovných zvieratiek. Ninki- bavili napríklad o tom, či sú dievčane Zviera sediace pomáha všetkým, tá alebo chlapci, akú majú náladu,
ktorí sa cítia krehko a osamelo. „Keď v čom by mohli pomáhať. „V zariadeho budete nosiť, ľudia sa budú na niach pre ľudí s mentálnym postihvás usmievať. Má v sebe čarovnú nutím je kreslenie na úrovni terapie.
moc. Je plné lásky.“ Lukáš nakres- U nás je to inak. Kresliči, tak ako všetlil Zebrorožca, ktorý vám odľahčí ci profesionáli vedia, že z desiatich
od trápenia. Paťova Čmelka pomá- kresieb je naozaj dobrá možno jednaha všetkým, ktorí majú veľa práce. -dve. Neberú osobne, keď im niečo
Michalov Slimoš vás podporí v tom, nevezmeme,“ hovorí Helka. „Stále
aby ste sa nevzdávali, aj keď sa hne- sa zlepšujú, ich kresba je čoraz preváte, že nestíhate.
pracovanejšia. Na začiatku, keď nám
len vypĺňala voľný čas, to tak nebolo.
Texty vznikajú v dlhých rozho- Teraz vidno, že majú za sebou stovky
voroch, ktoré Róbert zhrnie do pár pokreslených papierov.“

Niektoré návrhy sú však také podarené, že z nich naozaj ťažko vybrať.
Ako keď Lucinka pre svoju brošňu
nakreslila jedenásť milých mačičiek.
Do hlasovania za tú najlepšiu museli
zapojiť aj kamarátov a známych. Vyhral Murko zamotaný do klbka vlny.
Keď ho budete nosiť, hravo sa rozmotáte a zlé veci vás obídu.

SEBAVEDOMIE SA VYPLÁCA
Nové výrobky vznikajú dlho. Prejdú aj mesiace, kým sú s nimi úplne
spokojní. „Naučila som sa kresliť
zvieratká v pohybe, to je dosť ťažké.

ňazí na chod združenia. „Boli sme
unavení z toho, ako sme sa snažili
napasovať do podmienok grantov,“
hovoria Helka s Róbertom. „Rozhodli
sme sa žiadať príspevok rovno na to,
čo robíme, lebo vieme, že sme dobrí.
A vyplatilo sa – podporujú nás a my
sme za to vďační.“
Od štátu peniaze nikdy nedostávali, chceli si ponechať slobodu v tom,
čo, ako a s kým budú robiť. „Veľmi
nám záleží na tom, aby sme si v našom tíme rozumeli,“ hovorí Róbert.
„Štátom dotované zariadenie musí plniť kvóty a zobrať každého. My si vyberáme tých, ktorí medzi nás zapadnú. Prichádzajú najskôr na skúšku,
a potom hlasujeme, či ostanú.“
Kresliči z Hento toto nie sú len
vedľa seba, sú naozaj spolu. „My
tu máme veľa lásky. Pauza naše
vzťahy ešte prehĺbila,“ hovorí Helka. „Sme perfektní, dobre sme sa
našli,“ pritakáva Maťo. Majú dôvod
byť spokojní. Tak ako oni to predsa
nenakreslí nik.
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Vrtuľa v zadku
Dorota Nvotová

Kto ma pozná vie, že som synonymum rýchlosti. Raketa. Tornádo.
„Mama, zas máš vrtuľu v zadku,“ hovorieva mi môj syn.
Čím som staršia, tým viac si tým leziem na nervy. dokonalý ako orgazmus. Nechcela som sa postaviť a
A snažím sa spomaliť. Hľadám cesty, chodím po horách, začať žiť a rozprávať a konať, chcela som ostať sedieť
hrám hudbu... Lenže chodím hrozne rýchlo a aj na kon- naveky.
certoch často zrýchľujem... A vždy, keď nájdem niečo,
čo ma dokáže spomaliť, jasám. Naposledy v Toskánsku.
Okrem opojnej zamilovanosti lepší pocit nepoznám
Zobrali si ma do rúk dvaja spirituálni učitelia a ja im – s tým rozdielom, že na tento tu netreba iného človevravím: „Spomaľte ma!“
ka, a preto je instantne
stále s vami – vo vás.
Najprv ma nechali
Takže takto sa to robí?
dlho lúhovať v liečivej
Toto je tá meditácia?
kúpeľnej vode v malom
Pýtam sa jej hlasom,
historickom mestečku.
ktorý sama nespoznáPotom sme robili jogu,
vam, lebo je pomalý
a pokojný a mám popotom chceli, aby som
meditovala. Tu nastal
cit, že ani nevychádza
kameň úrazu, keď ma
z mojich hlasiviek. Áno,
posadíte a poviete mi
vraví mi. Konečne si to
„na nič nemysli“, idem
dokázala. Snažím sa Nota bene
sa zjašiť a vojdú do mňa
o to asi 15 rokov, vra7 2019
ešte väčšie nervy, ako
vím jej. Odkedy viem,
Malé
divy
keby som mala zbesiže meditácia existuje.
lo behať s telefónom
na uchu a vybavovať
Lenže zrazu môj
záchranársky vrtuľník
pobyt končil a ja som
v Himalájach. Pochopimusela ísť na vlak doli, že na mňa treba inak.
mov. Nechcelo sa mi.
Keby ma doma nečakal
Nastala reťazová
syn, ostala by som tam
liečebná procedúra –
sedieť dodnes. Cestou
najprv sa mi dostali
do m o v, p o z o r u j ú c
nádhernú zvlnenú
pod kožu rôznymi vodnými terapiami, potom
toskánsku krajinu, pomi dali reiki, potom mi
líčka, vinice, kopčeky,
jedna z nich, jasnovidkostoly, stále je vo mne
ka, porozprávala, aké
pomalosť a pokoj...
to má celé so mnou súA keďže každý silný
vislosti, neváhala pouzážitok, ktorý vo svežiť aj regres, vysvetlila
te zažijem, zaradím do
mi vzťahy, aj to, prečo
ponuky svojej cestovky,
je moje dieťa nepokojaby sa dostal ku kažné, prečo a kde sa mi
dému tak ako ku mne,
kazia vzťahy, samozrejurobila som to aj tenme, všetko vedela skôr,
tokrát. Je vskutku neako som jej to povedala.
vídané, že sa mi silné
zážitky stanú v Európe – preto moja cestovka doteraz
Plakala som v tom liečivom bazéne, uvoľnili sa zo robila len Áziu. Ale asi tak Boh chcel. Ostať otvorení
mňa tlaky, potom ma roztancovali a unavili, nakoniec všetkým možnostiam – krajinám, jazykom...
ma posadili na zem, povedali mi, ako mám dýchať, čo
A tak ma čaká tento upokojovací, sebaspoznávací
si mám vizualizovať, ona mi položila ruku na hlavu a
BUM. Prišlo to. Začal mnou pretekať silný tok energie, pobyt zakrátko znova. Tento raz už budem tlmočiť
nemyslela som na nič, bola som nielen stelesnenie mojim klientom „vo co gou“ a tešiť sa ich slzám šťastia,
pomalosti, ale hlavne prítomnosti... Ten pocit bol taký pochopenia a spomalenia.
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Teraz sa učím kresliť budovy, lebo
máme tému Bratislava,“ hovorí Lucinka. Okrem odznakov a brošní
momentálne predávajú aj nálepky
s príšerkami. Chystajú redizajn najväčších hitov zo svojich pohľadníc a
ako špeciálne prekvapenie aj novátorsky poňaté tričká.
Produkty Hento toto vznikajú ako
collaborative art – umenie v tímovej
práci kresličov a profesionálnych slovenských grafikov. „Pri každej
spolupráci nám

ide o kamarátsky, rovnocenný vzťah.
Nechceme byť v prosebnej pozícii,
ale aby to bolo férové a výhodné pre
obe strany,“ hovorí Róbert. „Učíme
sa pohybovať v biznise. Zisťujeme,
ako ľudia na naše výrobky reagujú,
čo sa im páči.“ Predávajú v obchodíkoch s dizajnovými vecičkami, ale aj
v sieťach zavedených kníhkupectiev.
Hento toto nie je chránenou dielňou. Má ambíciu byť raz skutočným
zamestnaním. Kresliči to tak berú už
teraz. „Chodím sem do práce,“ hovorí
Lukáš. Novonadobudnuté sebavedomie ich posilnilo aj pri zháňaní pe-

Kde ich nájdete
Bratislava: Artforum, Bleble, Ex Libris
v SNG, In Vivo arte pura, Lab Cafe, Martinus,
Nosene, Pán Medvedík, Placestore, Pokrok
Shop, Toyeto, Twigi. Pezinok: Artforum. Senec:
Kaderníctvo Henrieta. Trnava: Kumšt, Martinus.
Žilina: Artforum, Bubliboom, Čosi, VegGo Bistro.
Banská Bystrica: Nosene, Artforum. Prešov:
Artforum, Hudry Hudry, Libresso Books & Coffee.
Levoča: Jarmok pod Radnicou. Nitra: Miloty,
Antikvariát a Libresso pod Vŕškom.
1 (str. 12-13) Kresliči značky Hento toto sú zohratou partičkou. Hore zľava Paťo, Lukáš a Luky,
dolu Maťo (na lopte) a Janka. Ich priateľstvá sa
za dverami ateliéru nekončia.
2 Helka a Robo už vyše desať rokov pomáhajú
objaviť a vycibriť talent ľudí s mentálnym
postihnutím.
3. Odznaky z produkcie invenčných umelcov.

Návštevy potme
Jana Čavojská

Nevidiaci v Česku navštevujú seniorov,
držia ich za ruku, trávia s nimi čas.
Tento originálny projekt bol nominovaný
na medzinárodnú cenu SozialMarie.
Alena Terézia Vítek (37) nahodí
tému do debaty alebo začne na gitare
pesničku. Pesničky boli šlágrami pár
desiatok rokov dozadu. Aj filmy a seriály, o ktorých je reč, nepatria medzi
najnovšie kinotrháky. Pretože panie,
s ktorými hovorí, majú už dobre nad
osemdesiat. Navštevuje ich v domove
sociálnych služieb pravidelne, aby
im spríjemnila čas a vytrhla ich zo
stereotypu.
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„Nepotrebujú špeciálne aktivity.
Najdôležitejšie, čo potrebujú, je, že
niekto je tam pre nich,“ hovorí Alena. Keď ju vidíte s gitarou, alebo sa
s ňou rozprávate, ani si neuvedomíte,
že nevidí. So seniormi sa stretáva
v rámci unikátneho programu Návštevy potme, ktorý beží v Česku ako
sociálny start-up nevidiacich, založený s pomocou vidiacich.
Nevidiaci prostredníctvom neho
navštevujú seniorov doma alebo v zariadeniach. Spríjemňujú im čas, rozprávajú sa o čomkoľvek, jednoducho
sú tam len pre nich v období života,
v ktorom starším ľuďom práve obyčajný ľudský kontakt možno chýba
najviac.

ZÁVISLÍ NA DRUHÝCH
Alene spálil sietnice pobyt v inkubátore a v šestnástich úplne prišla
o zrak. Vyštudovala sociálnu pedagogiku, robí canisterapiu. So psíkom
navštevovala 96-ročnú klientku, ktorá mala psíkov celý život, no vo vyššom veku to už nešlo.
„Raz som o tom rozprávala kamarátke. Pýtala sa ma, ako s klientkou
trávime čas. Hladkáme psa, rozprávame sa o čomkoľvek, spievame, polievame kvety, robíme všetky možné
bežné veci. Jednoducho spolu trávi-

me čas. Kamarátke sa to zdalo perfektné. Spolu sme vymysleli projekt
Návštevy potme.“ Dnes návštevy seniorov v Česku ponúka sedemnásť
nevidiacich v rôznych mestách.
Podľa Aleny dokážu byť nevidiaci
voči starším ľuďom empatickí. Vedia
sa vžiť do ich situácie, pretože sami
majú obmedzenie. „Tí ľudia kedysi
bicyklovali, plávali, starali sa o rodinu, a teraz ležia v posteli a sami nemôžu ísť ani na záchod. Sú závislí na
druhých. Tiež to poznám. Dostávam
sa do situácií, pri ktorých potrebujem pomoc. Viem, aké je nepríjemné
byť na niekom závislý.“ Dodáva, že
nevidiaci sú skvelými poslucháčmi.
Nerozptyľujú ich zrakové vnemy naokolo. Plne sa sústredia len na toho
človeka.
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OSEM JAZYKOV
Každý z návštevníkov ovláda
niečo iné. Niekto hrá na hudobných
nástrojoch a spieva, druhý robí canisterapiu, tretí je dobrý šachista,
štvrtý sa vyzná v histórii... Senior
si môže vybrať hosťa podľa svojich
záujmov. Babička Aleninej kamarátky ovládala osem jazykov. Nikto
z rodiny s ňou nevedel konverzovať
napríklad v nemčine, a ona by sa tak
rada porozprávala po nemecky. Medzi nevidiacimi, zapojenými do projektu, našli mladíka, ktorý nemčinu
ovládal. Aj takýto význam môžu mať
Návštevy potme.
„Nie sme však žiadni opatrovatelia,“ upozorňuje Alena. „Nemôžeme
pichať injekcie, polohovať, meniť
plienky. Na to nemáme kvalifikáciu.“ Hoci čakali, že väčší záujem
o ich návštevy bude medzi seniormi
doma, zatiaľ viac navštevujú klientov v domovoch sociálnych služieb.

Snažia sa však myšlienku o svojom
programe šíriť aj medzi verejnosťou.
Veď človeku, ktorý sa 24 hodín denne
stará o príbuzného vo vyššom veku,
možno dobre padne urobiť si raz do
týždňa vlastný program, kým s jeho
príbuzným bude tráviť čas niekto iný.

CEZ DOTYK
Nie je to jednoduchá práca. Alena
navštevuje seniorov aj v centre pre
pacientov s Alzheimerom. Tam je
niekedy ťažké odpozorovať, či človek
vôbec vníma. Často pacienti verbálne

nekomunikujú. „Vtedy na nich idem
cez dotyk. U tých, ktorí nemajú radi
dotyk, zas cez psíka a pochúťky preňho. Začneme komunikovať o pochúťke,
on ju psíkovi dá. Alebo cez tvary. Mám
guľu a kocku a poviem: Akú hudbu
si dnes dáme? Guľa je Dvořák, kocka
Karel Gott. A on si jednu vyberie.“
Väčšinu vecí sa naučila praxou.
Ešte počas štúdia sociálnej pedagogiky chodila do domova sociálnych
služieb a mala tam výbornú mentorku. Skús to robiť hlavne prirodzene, poradila jej. „O aktivitách sme

sa potom rozprávali. Bolo to veľmi
užitočné. Hodila ma do vody a musela som plávať. Používala som hlavne
svoju empatiu,“ hovorí Alena. Všetci
návštevníci absolvujú aj školenia zamerané na komunikáciu so seniormi,
s chorými a na prvú pomoc.
No sú veci, na ktoré vás žiadne
školenie nepripraví. Napríklad na
smrť. Alene už zomreli dvaja pacienti.
Jedna pani dokonca v náručí. „Zrazu
prestala spievať a zatvorila oči. Zaspala, napadlo mi ako prvé. Lenže bola
monitorovaná a všetko začalo pípať.

Uvedomila som si, že som bola s ňou
do poslednej chvíľky. Možno som tým
pre ňu niečo zásadné urobila.“

OŽIVENÉ SPOMIENKY
Niekedy je to depresívna práca.
Alena odchádza vyčerpaná, vyčíta si,
že seniori málo komunikovali. No
často odchádza domov s pocitom,
aké má šťastie. „Lebo hoci nemám
jednoduchý život, stále môžem robiť
slobodné rozhodnutia. Napríklad, že
nebudem jesť na obed makové rezance. Že si pôjdem zaplávať. Že si

Pomalá zmena je tiež zmena
Elena Akácsová

Eniola Alakia

Niektoré zmeny sú ve-ľ-mi po-ma-lé. Ale naše myslenie sa mení ešte
pomalšie. Až tak, že si myslíme, že niektoré veci sa nemenia vôbec.
„Myslíte si, že Afričanom stačí, keď sa zbavia extrémnej chudoby, a ďalej budú šťastne žiť v normálnej
chudobe?“ skritizovala predsedníčka Africkej únie
Nkosazana Dlamini-Zuma prezentáciu Hansa Roslinga, švédskeho lekára, ktorý celý západný svet roky
rokúce presviedča, že máme
úplne pomýlené predstavy
o realite.
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večer ešte dočítam kapitolu z knižky. Tej pani v domove sociálnych
služieb opatrovateľka povie: Musíte
už ísť do postele, viete, že sama tam
neprejdete, kto vás potom uloží? Ja,
hoci mám zrakovú vadu, som stále
slobodná. Môžem robiť rozhodnutia
sama za seba.“
Vraj najhoršie je povedať človeku
vo vážnom stave, že to bude dobré.
„To môžeme hovoriť malému dieťaťu,
keď si rozbije koleno. Títo ľudia nepotrebujú počúvať takéto veci. Stačí
im, že je niekto s nimi, že ich drží za
ruku.“ Alena sa naučila, že seniori
reagujú, hoci sa to nezdá. Že niekedy
aj nekomunikácia je pokrok.
Mala klientku, ktorá na spoločné aktivity vôbec nechodila. Začala
za ňou chodiť so psíkom. Klientka
tam iba bola. Nič nehovorila, nič
nerobila, len sa pozerala na psíka. „Ale vedela, že som tam pre ňu
a ona pre mňa. Keď mám skupinu
dvadsiatich piatich ľudí a aktívne
komunikujú iba traja, to neznamená, že pre ostatných moja návšteva
nič neznamená. Aj keď len sedia,
sú aktivizovaní. Ak poznajú hudbu,
kývajú si hlavou, ak knižku, oživujú
sa im spomienky.“

KAMARÁTI
Práve cez hudbu sa vie Alena seniorom dobre priblížiť. „Lebo je to
základ života,“ tvrdí. „Je tu odpradávna. Veľa seniorov už nevie svoje
meno, aký je deň alebo kde sú. Ale
keď začnete spievať, spievajú s vami,
lebo tie pesničky poznali ešte ako
deti a pamätajú si ich. Koľkokrát vedia viac slôh ako ja!“
Návšteva nevidiaceho človeka vytrhne seniora zo stereotypu. V zariadeniach, ale aj doma ráno vstane, umyje
sa, naraňajkuje, a potom už iba čaká, či
za ním niekto príde, či ho opatrovateľka vezme na nejakú aktivitu, či mu niekto pichne injekciu. „Musím to povedať
tvrdo: za niektorými chodia príbuzní
len pre dôchodok,“ hovorí Alena.
„My sme pre nich kamaráti. Sme
tam iba pre nich, robíme to, čo oni
chcú. Už sa navzájom poznáme, stretávame sa pravidelne. Môžu sa na
našu návštevu tešiť. Často nadviažeme veľmi blízky vzťah. Potom sa mi
ťažko odchádza, keď vidím, že ten
človek je v depresii, má slzy v očiach.
Niekedy totiž tí ľudia už nekomunikujú s okolím, ani so zdravotnými
sestrami. Rozprávajú sa iba s nami.“

MY SA OZVEME
Alena a ostatní nevidiaci v projekte Návštevy potme sú vďační za svoju
prácu. Asi každý z nich zažil neúspešné hľadanie zamestnania a pracovné
pohovory, ktoré nikam neviedli, lebo
potenciálny zamestnávateľ sa zľakol.
Alena prestala do životopisov písať,
že má zrakovú vadu. Pozvú ju na pohovor, a keďže dokáže komunikovať
úplne prirodzene, personalistovi na
prvý pohľad ani nenapadne, že je nevidiaca. Keď však na to príde reč, obvykle dostane obligátnu odpoveď: Tak
my sa vám do štrnástich dní ozveme.
„A viem, že ma už nebudú kontaktovať. Majú obavy, ako budú musieť
upraviť prostredie, aby som u nich
mohla pracovať, myslia si, že sa
stratím, že niekde spadnem, že im
budem na ťarchu...“ Spoločnosť ešte
neprijala ľudí so zrakovou vadou ako
rovnocenných partnerov. No pre seniorov z projektu Návštevy potme sú
tými najlepšími spoločníkmi.

1 (str. 16-17) Alena s klientkou.
2 Počas opakovaných návštev sa z nevidiacich
a seniorov stanú kamaráti.

A zrazu to schytal on
sám! Človek, čo 33 rokov
spolupracoval s africkými
vedcami a myslel si, že je jeden z mála Európanov, ktorí vidia, ako sa Afrika mení
k lepšiemu. Lenže po tom
stretnutí si uvedomil, že aj
on sám je uväznený v starom statickom koloniálnom
svetonázore, že „oni-rozvojové krajiny“ „nás-rozvinuté
krajiny“ nikdy nedobehnú.
Vo svojej knihe Moc faktov (Tatran, 2019; v češtine
vyšla pod názvom Faktomluva) vysvetľuje, že hlboko v nás je (okrem iného)
zakorenený inštinkt osudu.
Ten spočíva v predstave, že
osudy ľudí, krajín, náboženstiev a kultúr určuje ich
prirodzená charakteristika.
Napríklad, že Afrika bude
vždy outsiderom a Európu
nikdy nedobehne. Alebo že
existuje významná súvislosť
medzi náboženstvom a pôrodnosťou.
Lenže Rosling tvrdí, že
pôrodnosť oveľa viac ovplyvňuje príjem rodiny. Čím viac sa ľudia vymaňujú z chudoby, tým menej detí majú, pretože majú väčšiu istotu,
že sa ich deti dožijú dospelosti. Moslimské ženy majú
dnes v priemerne 3,1 dieťaťa. Kresťanské 2,7. Rozdiel
v pôrodnosti dvoch najväčších náboženstiev nie je
veľký. Rozdiel sa ukáže, ak ľudí rozdelíme podľa ich
príjmu bez ohľadu na vierovyznanie.
Kultúry, národy, náboženstvá a ľudia nie sú skaly.
Menia sa. Len je ten pohyb veľmi pomalý, a pokiaľ si

to nedáme do bublinkových grafov na poriadne dlhej časovej osi, tak si to nevšimneme. Lebo zdanlivo
pomalé zmeny sa časom nazbierajú: zanedbateľný
1-percentný medziročný nárast za 70 rokov prispeje
k zdvojnásobeniu javu, 2-percentný už za 35 rokov, pri
3-percentnom raste k tomu
dôjde už za 24 rokov.
Nedávno som čítala knihu Zůstaň se mnou (Kniha
Zlín, 2019) nigérijskej autorky Ayobami Adebayovej
(na snímke). Bol to dobre
napísaný moderný román,
ovenčený literárnymi cenami, silný príbeh ženy, ktorá
sa vzoprela osudu. Nie je to
však žiadna domorodá žena. Nota bene
Má vysokú školu, je sebave7 2019
domá, vlastní kadernícky saProti
srsti
lón, jazdí na podobnom aute
ako ja. Pri čítaní mi robilo
problém predstaviť si ju inak
ako bielu Európanku, taká
mi bola blízka.
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Myslela a cítila ako ja, až
do chvíle, keď nemohla otehotnieť a starší príbuzní donútili jej muža, aby si zobral
druhú manželku. Starý svet
sa zrazil s novým a malo to
tragické následky. To sa odohralo pred pätnástimi rokmi.
Ak by mala dcéru, tá by už
nič také nezažila. Tak ako ja
už nezažijem, že by ma vydali za dohodnutého ženícha
ako moju babku, ktorá žila vo
veľkej chudobe. Je to nepredstaviteľné, ale bolo to pred 85
rokmi v Európe.
Svet sa mení. Pomaly, bolestne, ale mení. K lepšiemu. Tvrdí to Rosling, a keď si jeho knihu prečítate,
možno sa nestanete nadšenými optimistami, ale posibilistami ako on. Budete vedieť, že možné je všetko, napríklad aj uskutočnenie vízie Nkosazany, že Afričania
raz budú v Európe vítanými hosťami, nie nevítanými
utečencami.
Autorka je redaktorka .týždňa.
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Liečivé stretnutia so zvieratami
Galina Lišháková

Jana Čavojská

Pre terapeutické schopnosti sa zvieratám čoraz častejšie umožňuje
prístup aj do zdravotníckych zariadení. Nie však na Slovensku.
Preto sme sa zašli pozrieť do pražskej nemocnice Motol.
Kým v zahraničí sa zooterapia,
a najmä kanisterapia bežne využíva, na Slovensku majú do zdravotníckych zariadení zvieratá zo
zákona vstup zakázaný. Výnimky
existujú len do istej miery a netýkajú sa terapie. Univerzitná nemocnica

v Bratislave napríklad povoľuje pohyb vodiacich psov vo vyhradených
priestoroch a v prípade potreby
ponúka nevidiacim počas pobytu
v nemocnici asistenta. Lebo tento
zákaz sa týka aj vodiacich psov pre
slabozrakých a nevidiacich.

My sme sa preto rozhodli nahliadnuť
do pražskej Fakultnej nemocnice Motol,
najväčšieho zdravotníckeho zariadenia
v Českej republike. So špeciálne vycvičenými zvieratkami sa tu stretávajú chorí
dospelí aj deti, dokonca aj na takom ťažkom oddelení, akým je detské ARO.

MOTIVÁCIA K ČINNOSTI

nemôžu dovoliť. Ide skôr o zoznamovanie sa a maznanie so zvieratkami.
Mgr. Renáta Vejdělková, mana- „Kanisterapia je dosť zavádzajúci nážérka Dobrovoľníckeho centra FN zov, lebo v ňom zaznieva slovo terapia.
Motol hovorí, že zákon, ktorý by to Tá je však v skutočnosti iba jednou zo
zakazoval, v Česku nemajú, ale každé štyroch podskupín kanisterapie, do
zdravotnícke zariadenie si na tieto ktorej spadajú aktivity, terapia, krízová
aktivity určuje pravidlá samo. Dob- intervencia a vzdelávanie so psami,“
rovoľnícke centrum FN Motol ich or- vysvetľuje Renáta Vejdělková.
ganizuje od roku 2003 a pacientom
umožňuje buď kontakt so psíkmi,
Terapeutický efekt je pozorovaalebo aj s inými domácimi maznáčik- teľný už aj pri zdanlivo banálnych
mi, v skupinách.
aktivitách so zvieratami. „Už len to,
že pacienti sú motivovaní obliecť sa,
Nejde o kanisterapiu ani zootera- učesať, prejsť z nemocničnej izby do
piu v pravom zmysle slova, pre nedo- spoločných priestorov, znamená veľa.
statok špeciálneho zdravotníckeho Navyše sú nepriamo nútení zapamäpersonálu si ju momentálne v Motole tať si mená dobrovoľníkov a zvierat,

pretože k nim budú chodiť opakovane
a musia navzájom komunikovať. Aj
takou maličkosťou, akou je podávanie dobrôtok zvieratkám, si precvičujú jemnú motoriku, takže pri týchto
stretnutiach prebieha terapia vo viacerých smeroch.“

STARUČKÍ PACIENTI
Do miestnosti, v ktorej sa dnes
stretnú so zvieratkami pacienti z Centra následnej starostlivosti – možno
ho pripodobniť k našim liečebniam
dlhodobo chorých – nás vedie Jana
Jirsová, koordinátorka terapeutov so
zvieratami. Doma chová šestnásť zvierat rôznych druhov a privyká ich na
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kontakt s ľuďmi takmer od narodenia.
Dnes priniesla morčiatko, papagája
a pakobylky.
Ďalšie dve dobrovoľníčky Laura Kühpastová a Eva Šmolíková prišli so psíkmi.
Zdravotníci postupne do miestnosti privážajú staručkých pacientov na invalidných vozíčkoch. Pôsobia skleslo a krehko, len pán, ktorý prichádza o barliach,
má na tvári úsmev. Keď zdravotníčka
priviezla poslednú pacientku, dobrovoľníčka Laura začína predstavovať svojho
psíka: „Viete, aké to je plemeno?“ pýta
sa pacientov. „Pinč,“ vyhŕkne jedna pani,
ale Laura upresní, že je to pudlík menom
Cipísek, a pretože je ešte mladý, v podstate „pubertiak“, doma veľmi rád vystrája
so svojou sestrou.
Laura má chovnú stanicu pudlíkov. „Nevypadáva im srsť, takže sa
s nimi možno maznať aj spať v posteli bez toho, aby po sebe zanechávali
chlpy. Ale keď prší ako dnes, srsť sa
im vlhkom veľmi skučeraví a ťažko sa
rozčesáva.“ Ďalšia dobrovoľníčka Eva
pripomína, že jej psíka, Terezku, už
niektorí určite videli. Je to border kólia,
ovčiarske plemeno určené k nadháňaniu stád oviec. „Rady a rýchlo sa učia
a veľmi dobre sa s nimi spolupracuje.“
Cipísek ani Terezka nemajú problém
nechať sa pacientami hladkať, a tí sa
im milo prihovárajú.

MIŇONKA A JELÍTKO
Teraz dostáva svoj priestor papagáj, ktorý celý čas sedel Jane na pleci.
„Tento druh papagája sa volá Alexander
Veľký a doma ho voláme Miňonka.“ Miňonka sa naučila otvárať fixku – pazúrmi si ju pridrží a zobákom z nej
stiahne vrchnák. Vlastne nie je isté, či
je Miňonka samička, alebo samec, lebo
u tohto druhu sa to dá rozlíšiť, až keď
má päť rokov.
„Ak by šlo o samca, okolo krku sa
mu perie sfarbí do čierna, akoby mal
náhrdelník,“ hovorí Jana. „Vo voľnej
prírode žije prevažne v Pakistane
a v Afganistane, je veľmi inteligentný,
a dokonca sa dokáže naučiť rozprávať.
Aj Miňonka je veľmi bystrá, ale rozpráva, len keď sa jej chce, najčastejšie, keď
je sama v miestnosti.“
Aby bol papagáj krotký ako Miňonka, musí ho človek kŕmiť z ruky už od
vyliahnutia. Miňonka je od malička
zvyknutá chodiť von či cestovať, a tak
ju nič nerozhodí. No Jana ju predsa
len istí popruhom, aby neodletela, ak
by ju niečo vyľakalo. „V takom prípade
sa papagáj bojí vrátiť späť.“
Miňonka má veľmi silný zobák. Keď
ním chňapne prst, môže to byť bolestivé, preto s ňou Jana nejde k pacientom

úplne blízko. No predsa ju chce pár
odvážlivcov pohladkať. Aj Miňonka,
napriek silnému zobáku a pazúrom,
vyvoláva u pacientov nehu, prihovárajú sa jej a opatrne ju hladia. Podobne
reagujú aj na morčiatko v plyšovom
pelešteku – Jelítko. Rozhovorila sa dokonca aj pani, ktorá bola do tejto chvíle
najviac uzatvorená.
„Jelítko patrí k druhu morčiatok
vyšľachtených v Kanade pre laboratórne účely. Morčiatko je náchylnejšie na zimu, nesmie byť vystavené
priamemu slnku, a pretože sa nevie
očistiť samo, treba ho kúpať, a potom
natierať krémom na pokožku.“ Aj s Jelítkom koluje Jana od pacienta k pacientovi. Jedna pani vtipne podotýka,
že by si zaslúžilo šatočky, a Jana ju
nabáda, aby ho pohladkala po ňufáčiku, to vraj má najradšej. „Myslíme
si, že zvieratá sú hlúpejšie ako my, ale
podľa mňa oni vedia všetko, a my nič,“
uzatvára pacientka.

STRAŠILIEK SA NEBOJA
Toto je prekvapenie! Jana vytiahne
zo sklenenej nádoby pakobylku dlhú
asi osem centimetrov. „Pakobylky sú
jedným z množstva poddruhov strašiliek. Nemusíte sa ich báť, lebo nehryzú,
neskáču ani nelietajú. Dorastajú až do
dĺžky jedenásť centimetrov, ale žijú iba

rok. Toto je už štvrtá generácia pakobyliek, ktoré som odchovala doma v teráriu. Zaobstarala som si ich špeciálne
pre nemocnicu. Chcete jednu na ruku?“
Jedna pacientka odmietavo krúti
hlavou, ale ostatní sú zvedaví. Jednému pacientovi vyliezla pakobylka po
ruke až na ucho. „I keď sú vraj strašilky veľmi pomalé, a tým pôsobia na
pacientov upokojujúco, mne sa tie
moje zdajú dosť rýchle,“ hovorí Jana
a dodáva, že tento hmyz má zaujímavú schopnosť, keď mu odpadne noha,
dorastie mu nová... „Takú schopnosť
by som potreboval aj ja,“ reaguje jeden
z pacientov so smiechom.

DETI A ZVIERATKÁ
Renáta Vejdělková, manažérka
Dobrovolníckeho centra nemocnice
Motol vysvetľuje, že pri týchto aktivitách nejde o nejaké „wau“ efekty, ale
o to, aby pacient aspoň na chvíľu pozabudol, že je v nemocnici. „Predstavte si,
že celý deň leží a nemocničný personál
sa s ním baví iba o jeho chorobe, o tom,
čo ho bolí, čo sa s ním bude diať, či
pôjde na operáciu...“
Pri zvieratách majú pacienti príležitosť aspoň nachvíľu odkloniť svoju
pozornosť od choroby, baviť sa o iných
veciach. „My sme šťastní, keď sa usme-

jú alebo prejavia radosť. Deti sa v nemocnici často uzatvoria, lebo sú napríklad nahnevané na personál za to,
že im pichá injekcie, alebo na rodičov,
že ich sem dali. No pri kontakte so psíkom sa rozhovoria, zlepší sa im nálada,
a následne aj komunikácia s personálom. Niekedy od detí počujeme, že to je
ich najkrajší zážitok z nemocnice alebo
že sa im nechce ísť domov, lebo doma
žiadne zvieratko nemajú.“
S Dobrovoľníckym centrom nemocnice Motol spolupracuje štrnásť
dobrovoľníkov so psíkmi. Navštevujú
detských pacientov z neurológie, neurochirurgie či psychiatrickej kliniky,
ale zväčša ich spolu so psíkmi berú
mimo oddelenia. Výnimkou je oddelenie detského ARO. „Samozrejme, musí
nám to schváliť nemocničný hygienik
a psík musí byť v úplnom poriadku,
pravidelne odčervovaný, očkovaný
a nesmie pĺznuť,“ hovorí Renára Vejdělková. Priamo na oddelenie chodia
kanisterapeuti aj do Centra následnej
starostlivosti. „Obídu šesť až osem
izieb a venujú sa každému pacientovi,
ktorý o to prejaví záujem.“

SVETIELKO NÁDEJE
Za výber vhodných dobrovoľníkov so psíkmi aj inými zvieratkami
zodpovedá Jana Jirsová. „Snažím sa

ich pripraviť tak, aby vedeli, s akými Nota bene
typmi pacientov sa tu môžu stretnúť,
7 2019
ako s nimi majú komunikovať, ale aj
Reportáž
ako sa zachovať v krízových situáciách, keď sa napríklad pacientovi náhle zmení zdravotný stav. Pre psíka je
nemocnica tiež špecifické prostredie.
Vníma iné pachy, klzkú podlahu, kompenzačné pomôcky a prístroje, ktoré
vydávajú hluk.“
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Nezáleží na plemene psíka ani na
tom, odkiaľ pochádza. Jana hovorí, že
majú výborného terapeutického psa,
ktorý pochádza z útulku. Podstatné je,
či má vľúdnu povahu a je zvyknutý na
kontakt s ľuďmi. A to sa týka akýchkoľvek zvierat. Medzi dobrovoľníkmi mali
už aj majiteľov leguána, korytnačky,
králika, slimákov či mravcov...
Dúfajme, že blahodarný kontakt
so zvieratami pre chorých v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach
čoskoro umožnia aj slovenské zákony.
Projekt kanisterapie zatiaľ spúšťajú
na detskej onkológii v Banskej Bystrici.
O to, že Ministerstvo zdravotníctva SR
tu schválilo kanisterapiu, sa zaslúžilo
občianske združenie Svetielko nádeje.
Je šanca, že čoskoro sa jej dočkajú deti
onkologických oddelení aj v ďalších
nemocniciach.
Autorka je redaktorka Eurotelevízie.

covne príliš vyťažení. Takže so mnou
cestujú aj rodičia mojich kamarátov
a kamarátov kamarátov.“
Pridala sa napríklad susedka, ktorú
dovtedy vôbec nepoznala. Aj pani profesorka zo strednej školy. „Mala vtedy
sedemdesiat rokov. Bola vážne chorá
a nikomu z nás to nepovedala. Rozhodla sa za deň. Jedna pani musela ísť
náhle na operáciu, tak sa tesne pred
odchodom uvoľnilo miesto. Povedala,
že batoh je divný a musí si vziať kufor.
Na takú cestu je kufor nepraktický, ale
nepodarilo sa mi ju odhovoriť. Vtedy
som nevedela, že kvôli chorobe batoh
nemôže nosiť...“
Vo Vietname chcela pani profesorka všetko dokázať sama. „Kufor som
jej musela doslova vytrhnúť z ruky,
keď som jej ho chcela pomôcť vyniesť
po schodoch. Všade so sebou nosila
veľký blok na kreslenie, pastelky, tuše
a štetce. Kreslila si všetko, čo ju zaujalo. Ak na to nebol čas, odfotila si to
a maľovala potom na izbe hlboko do
noci. Objavovala svet Vietnamu úplne
inými očami.“ Až po návrate do Česka
sa Ilona dozvedela, že pani profesorka
je vážne chorá. Našťastie, operácia potom dopadla dobre.
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Backpackeri 65+
Jana Čavojská

archív I. L.

Nemáte čas cestovať so svojimi rodičmi?
Pošlite ich so mnou a postarám sa o nich ako o vlastných.
Tak znie heslo Češky Ilony Labuťovej, ktorá sa cez nadšenie svojej
mamy počas návštevy Vietnamu dostala k sprevádzaniu backpackerských
zájazdov pre ľudí nad 65 rokov. „Nemyslela som si, že ešte môžem niečo
také zažiť,“ je častá reakcia jej klientok.

UŽÍVALI SI TO
Ilonina mama zvykla cestovať,
boli to však organizované zájazdy

s partiou. Vyrážali na turistiku či
k moru do Juhoslávie. Ilona po nej
zrejme podedila túlavé topánky.
Na cestách je so svojím partnerom,
fotografom Michalom Novotným,
niekoľko mesiacov v roku. „Chcela
by som ešte raz zažiť cestovanie tak,
ako cestujete vy dvaja,“ povedala
jej raz mama. „Zobrať si na chrbát batoh a ísť z miesta na miesto
podľa toho, kde ťa čo zaujme. Byť
slobodná.“

Prečo nie? Ilona ju zobrala na tri
týždne do Thajska. „Veľmi sa jej to páčilo. Program som prispôsobila jej možnostiam a záujmom. Videla som, že je
pre ňu trochu ťažké vydať sa niekomu
napospas, veľmi chcela byť užitočná. Aj
to sa splnilo. Keď bola mladá, bola motorkárka. V Thajsku vtedy nemali skútre,
len klasické manuálne radené motorky.
O tých ja nič neviem. Takže to bolo na
nej. Vybrať motorku, vyskúšať ju a šoférovať. Ja som bola odkázaná na ňu.“

O nejaký čas spolu cestovali do Maroka. Potom Ilona vymyslela Vietnam.
Navrhla mame, nech so sebou vezme
niekoho z tej svojej partie turistov.
Nakoniec išli piati. Na osemnásť dní.
„Úžasne si to užívali. Boli ako z divých
vajec. Na skútroch vyvádzali tak, že
som ich musela krotiť. Keď som videla
tú kolektívnu radosť z toho, čo všetko
ešte môžu vo svojom veku vidieť a zažiť,
rozhodla som sa, že to ponúknem aj
úplne cudzím ľuďom.“

AJ S CHOROBAMI
Ilona nikdy neplánovala sprevádzať vo veľkom. Jej skupiny majú maximálne osem členov – aby sa zmestili do mikrobusu. Nerobí si ani veľkú
reklamu. Informácie šíri skôr cez kamarátky, na Facebooku a na svojom
blogu. „Mám veľa známych, ktorí by
radi niekam vzali rodičov, ale sú pra-

Malá skupina znamená aj čas jeden
na druhého a intenzívne zážitky. Ilona
je vyštudovaná terapeutka. Zároveň
toho dosť precestovala. Takže aj z profesionálneho hľadiska vie, ako zostaviť
plán cesty tak, aby bol pre klientov vo
vyššom veku vhodný. Prípadne doňho zaradiť individuálny program či
odpočinok bez toho, aby limitovala
ostatných.
„Veľmi si vážim, že moji klienti chcú
také cestovanie skúsiť aj vo svojom
veku a so svojimi chorobami. Niektorí majú doma podporu. Ale niektorým
blízki hovoria: picháš si injekcie na
riedenie krvi, tak predsa nepôjdeš do
Ázie?! Takže si to musia ustáť a obhájiť
aj v rodine.“

ŽIARIACE OČI
Zatiaľ najstaršia cestovateľka v Iloninej skupine mala 73 rokov. Viaže sa
s ňou dojemný príbeh. Je bábkoherečka a pred päťdesiatimi rokmi študovala na DAMU s Vietnamcom, ktorého
chcela opäť vidieť. Nemala s ním už
nijaký kontakt, vedela akurát, v kto-

rom divadle pracoval. Tam získala jeho
adresu a napísala mu, že príde. V liste
nebol presný čas, iba deň, hotel a že to
bude niekedy večer. Let meškal, skupina dorazila do hotela až o polnoci.
„Išla som niečo vybaviť, vrátila som
sa a vidím sedem plačúcich žien,“ spomína Ilona. „Uprostred stála Renáta
s obrovskou kyticou ľalií a on. Stále
hovoril plynule po česky. Hej, nie si
náhodou Zao? Renáta, ako to vyzeráš?
Bývala si krajšia! No ty už tiež nie si
to, čo bývalo... Tak nejako vyzerala ich
prvá konverzácia. Čakal tam na ňu štyri hodiny.“
So staršími ľuďmi si Ilona dobre rozumie a má ich veľmi rada. Pracovala
s nimi aj ako dramatoterapeutička. „Ich
múdrosť je nevyčerpateľná. Stále sa niečo nové učím. Ale na cestách sa s nimi
nemaznám. Neuznávam žiadne výhovorky. Chcem, aby všetko aspoň skúsili.“
Trebárs aj jazdu na skútroch. „Na
každú som si vyhradila polhodinu na
učenie a potom sme sa vybrali na celodenný výlet. Asi nemusím hovoriť, aký
som mala stres. Po šťastnom návrate
som si hrkla tri poldeci... Ale keď vidím tie ich žiariace oči a radosť, že opäť
zvládli niečo, o čom si nemysleli, že ešte
niekedy pôjde, viem, že to stálo za to.“

MUŽI NECESTUJÚ?
Prečo stále hovoríme iba o ženách?
Muži nechcú cestovať? S Ilonou bol
zatiaľ iba jeden. „Myslím, že preto,
lebo chcela ísť jeho partnerka. Inak
sa hlásia iba ženy. Jedna mi napríklad
povedala, že pre jej chlapa to nie je,
lebo nemá rád dlhé cesty. Ďalšie sú
rozvedené alebo bez partnera, niektorým už manželia nežijú alebo majú
zdravotné problémy.“ Teraz sa na
Madeiru prihlásil manželský pár. No
samotný muž ešte nikdy.
„No ženská skupina má niečo do
seba. Má neskutočnú silu. Je to pre
mňa ďalší presah cestovania. Je v tom
aj zdieľanie, vzájomná podpora... Človek si uvedomí, že nikdy nie je na nič
neskoro. Stále sa dá ísť ďalej a plniť
si svoje sny.“

Selfíčko z Vietnamu predsa musí byť! Pod
ochrannými krídlami Ilony Labuťovej sa
seniori neboja ani takéhoto dobrodružstva.
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Prenávštevníkované
Jana Čavojská

Obmedzenie turizmu ako jediná šanca pre zachovanie autenticity?
Sú miesta, ktoré sa búria proti neustálemu prílevu turistov.
Nemôžeme žiť vo vlastných mestách, odkazujú zúfalí obyvatelia turisticky atraktívnych lokalít návštevníkom. Cestovný ruch, kedysi
videný v čisto pozitívnom svetle
ako zdroj príjmov pre miestnych
a prosperity pre regióny, dnes na
najexponovanejších miestach vyvoláva kontroverzie.

Zástupy turistov ničia prírodu,
vytláčajú miestnych z ulíc a námestí,
produkujú odpad, dvíhajú ceny nájmov,
a keďže potrebujú piť, jesť, kúpiť si niečo na pamiatku, ukrajujú z autenticity
miest – ktoré predtým vyhľadávali práve kvôli ich autenticite. Čo so stále početnejšími zástupmi návštevníkov? Sú
mestá, ktoré museli začať obmedzovať

turistický ruch. Aby zachránili svojich
vlastných obyvateľov.

MILIARDY CESTUJÚCICH
V Benátkach žije 50 000 ľudí. Ročne
ich navštívi 30 miliónov turistov. Existujú aj celosvetové odhady: kým v 60. rokoch minulého storočia vycestovalo do

zahraničia 70 miliónov ľudí ročne, v súčasnosti je to 1,4 miliardy vycestovaní.
Fenomén posledných rokov: nízkonákladové aerolinky prevezú ročne miliardu
cestujúcich. Tento jav má už v angličtine
aj svoje pomenovanie: overtourism.
Dostali sme sa do štádia, keď je
nám svet malý a zážitky nás nudia.
Všeličo si môžeme zaplatiť. V neustálej
túžbe za niečím novým hľadáme čoraz obskúrnejšie destinácie a zážitky.
Miesto jadrovej katastrofy, miesto banského nešťastia, najbiednejšie štvrte
afrických miest... Miesta, kde ešte aktívne prebieha vojenský konflikt – áno,
sú cestovné kancelárie, ktoré sa presne
na také zájazdy špecializujú. Fotografický workshop v utečeneckom tábore.

Za zakladateľa masového turizmu
sa považuje Brit Thomas Cook. Koncom 19. storočia začal organizovať
skupinové zájazdy za prijateľné ceny.
Vytvoril si sieť spolupracujúcich hotelov, prepravcov a sprievodcov, aby
vyjednal pre svoje skupiny lepšie
ceny. Masový turizmus dnes charakterizujú lacné zájazdy, lety lowcostové aerolinky, ubytovanie v rezortoch.
A patria sem aj výletné lode, ktoré
na svojich palubách ubytujú klientov a plavia sa s nimi z destinácie do
destinácie.

MESTO, KTORÉ SA POTÁPA
Vráťme sa do Benátok. Čarovné
mesto na lagúne, ktoré pritiahne 30

miliónov návštevníkov ročne. Atmosféra ošúchaných stien vznešených
palácov, kanálov a otvoreného mora
je stále veľmi autentická. Benátky
sa potápajú. Pretože ich pred storočiami stavali na koloch. Topia sa
však nielen v mori, ale aj v davoch
turistov.
Mesto už zaviedlo poplatok za
vstup – 2,50 eura v bežný deň, 5 až 10
eur v špičke, ktorá je cez karneval, filmový festival, bienále umenia a v letných mesiacoch. Tí, ktorí si zabookovali izbu v hoteli, platia namiesto vstupu
šesťeurový poplatok z prenocovania.
Návštevníkov by mohli odrádzať aj
nehorázne vysoké ceny v kaviarňach
a reštauráciách. Ale to sa nedeje.

Práve teraz v júli rozhoduje
UNESCO, či Benátky zaradí medzi
najohrozenejšie miesta svetového
kultúrneho dedičstva. Niet sa čo čudovať. Zlé je aj to, že Benátky sa vyľudňujú. Myslím tým obyvateľov, nie
turistov. Znie to možno paradoxne:
mesto, ktoré sa brojí s prívalom ľudí,
zároveň čelí aj vysťahovávaniu obyvateľov. Dôvody sú asi každému jasné:
neustále davy turistov, vysoké ceny,
ktoré platia aj pre miestnych, a neľahký život v budovách, z ktorých si
ukrajuje voda a do ktorých neustále
stúpa slaná vlhkosť.
Centrum Benátok nie je prístupné autami. Doviezť si potrebné veci
môže byť komplikované. Ulice mesta
pravidelne zaplavuje voda. Pracovné
príležitosti? Tiež sú obmedzené na
odvetvia súvisiace s turizmom, službami a kultúrou. Toto všetko z mesta
vyhnalo od skončenia 2. svetovej vojny viac ako stotisíc obyvateľov.
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ZAPLATÍME ZA CESTU INAM

Málokto, kto sa nenarodil v slobodnej kultúre, ako je tá holandská,
akceptuje mäkké drogy a prostitúciu
ako niečo normálne. Pracovníčky
v sexbiznise protestujú proti tomu,
aby boli aj naďalej turistickou atrakciou. Preto mesto od 1. januára 2020
zakáže turistické skupinové prehliadky v tejto štvrti.

Niekde sa snažia dostať turistov
aj do iných ako najpopulárnejších
oblastí. V kolumbijskej Cartagene
de Indias, farebnom meste, ktoré
okrem hradieb chráni aj UNESCO,
zveľadili štvrť Getsemaní. Kedysi vykričanú lokalitu s problematickou
bezpečnosťou – vysoká pouličná
kriminalita je štandardom kolumbijských miest. Dnes do Getsemaní
pozývajú hostely, reštaurácie aj pouličné umenie. Vraj je to rovnako
bezpečné a farebné ako unikátne,
no turistami prepchaté staré mesto
uprostred hradieb.

UPROSTRED OŠIAĽU
Toto nie je turizmus, ale invázia!
Vaša dovolenka je náš každodenný
život! Nechceme turistov v našich
budovách, toto nie je plážový rezort!
S takýmito heslami protestovali obyvatelia Barcelony proti masovému
prílivu turistov. Španielske – či katalánske? – mesto je po Ríme a Paríži
treťou najobľúbenejšou európskou
destináciou. Ročne ju navštívi 32 000
000 turistov.

No miestni si povedali, že stačilo.
Začali protestovať. Založili BarcelonV ŠTVRTI ČERVENÝCH LÁMP skú asociáciu susedov. Jej viceprezident Manel Martinez upozorňuje, že
V centre Amsterdamu zakázali ľudia z centra mesta nemôžu spávať.
v roku 2017 otváranie nových pre- Všade sú totiž párty a hluční turisti.
vádzok, orientovaných na turistov. „Mnohí obyvatelia sa z centra sťahujú
Keďže kríza bývania v meste do- – takí, čo sa tu narodili – pretože už
siahla nový vrchol, začalo mesto takto ďalej nemôžu žiť.“
striktne regulovať ubytovanie ponúkané cez Airbnb, ktoré všade, kde
Staré mesto Dubrovník má svoje
ukrajuje z ubytovacích kapacít pre nickname: Perla Adriatického mora.
miestnych, zároveň dvíha ceny dl- Je obkolesené múrmi, vysokými
hodobých nájmov.
dvadsať metrov. Vo vnútri sa skrývajú historické budovy, kostoly, paláce.
„Nechceme sa zmeniť na Benátky,“ Námestíčka a uličky sú dláždené kaozývajú sa obyvatelia mesta. Na turiz- meňmi. Od roku 1979 je zapísané v Zome im záleží, prináša im 81,2 miliárd zname svetového dedičstva UNESCO.
eur ročne. No bránia sa zničeniu duše
svojho mesta, ktoré už začínajú pociUNESCO odporúča, aby sa
ťovať s množstvom nízkonákladových uprostred starobylých múrov nepohyaerolínií, ktoré do Holandska privá- bovalo naraz viac ako osemtisíc ľudí.
žajú viac a viac turistov. Holandská Inak môžu poškodiť cenné historicvláda už rozhodla o tom, že prestáva ké pamiatky. V roku 2017 zavítali do
medzinárodne promovať krajinu ako mesta celkovo dva milióny návštevníturistickú destináciu.
kov. Zakotvilo pri ňom 538 výletných
lodí, ktoré vychrlili trištvrte milióna
Spred Rijksmusea dokonca dali od- pasažierov.
strániť obrí nápis I love Amsterdam.
Bol medzi turistami veľmi obľúbený
Na druhej strane, v starom mesa všetci chceli mať pri ňom fotku. te žije už len tisíc miestnych ľudí.
A regulácii návštevníkov sa nevyhla A ktovie, či tí tiež nakoniec neodídu.
ani slávna štvrť červených svetiel, Bývať uprostred turistického ošiaľu
vykričaná časť mesta, ktorá však už je náročné... Chorváti upozorňujú,
strácala pôvodný význam a menila že z Dubrovníka sa stane niečo ako
sa na neprístojné okukovanie legálne zábavný park. Stále pekný, ale už nie
pracujúcich prostitútok opitými a sen- naozajstný. S obyvateľmi úplne zmizzáciechtivými turistami...
ne aj atmosféra a charakter mesta.

Cati Cladera

Thajsko zašlo ešte ďalej. Uvažuje
o tom, že každému turistovi, ktorý
sa zaregistruje v systéme príslušného ministerstva, zriadi účet s určitou sumou. Minúť ju bude môcť
v mestách a regiónoch, kam zatiaľ
cestovatelia veľmi nechodia. Thajsko tak chce odbremeniť tradičné
prímorské rezorty, pláže a ostrovy,
ktoré už dávno nevyzerajú ako na
propagačných fotografiách.
A sú aj miesta, kam turisti dostali úplný zákaz vstupu. Pretože boli
také ikonické, že tam zástupy ľudí
zničili všetku autenticitu – a prírodu
či kus histórie k tomu. Najznámejšie takéto miesto sú zrejme jaskyne
Lascaux vo Francúzsku, kde našli
nástenné maľby staré 17 000 rokov.
Od 40. rokov 20. storočia ich denne
navštevovalo viac ako tisíc turistov.
Zvýšenie teploty a vlhkosti však začalo maľby poškodzovať.
Situácia bola jasná: buď – alebo.
Dovolíme návštevníkom prezerať si
toto jedinečné dedičstvo ľudstva, ale
prídeme oň. Alebo ho zachováme,
no prístup k nemu budú mať len
vedeckí pracovníci. Francúzske úrady sa rozhodli pre druhú možnosť.
Turisti si môžu pozrieť iba repliky
malieb v neďalekom múzeu.
1 (str. 26-27) Známy krytý most vo Florencii
plný turistov.
2 Obyvatelia mnohých obľúbených turistických
destinácii vnímajú zvyšujúci sa počet turistov
ako hrozbu pre svoje mesto. Žena na fotografii
kráča v centre Palma de Mallorca popri nápise:
Turisti choďte domov, utečenci vitajte.
3 Turisti si užívajú pokojný západ slnka nad
Aténami. Každý chce mať svoj kúsok romantiky.

Nota bene

7 2019
Pútnik

29

Čo ma naučili Južania
Petra Nagyová

Raj na zemi. Čím ďalej sa presúvate na juh k Atlantickému oceánu,
tým viac cítite horúcu divokosť Andalúzie. Ak ste si doteraz mysleli,
že sa v živote nemôžete cítiť ako vo filme, mýlili ste sa.
S Južanmi som prežila tri roky a scenáre mojich dní by lepšie nezrežíroval
ani populárny španielsky režisér Pedro
Almodóvar. Divoký oceán, priamočiarosť Andalúzanov, hlučná zhovorčivosť
či ťahavé flamengo spievajúcich Chitanos (Cigáni) priamo na ulici – to všetko
sa mi zo života na juhu Španielska vrylo
pod kožu. Pomaly, ale intenzívne.
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Chýba mi večne modrá obloha, pomarančovníky, kývajúce sa palmy v povetrí, krásne piesočné pláže, no najmä
nekonečná srdečnosť ľudí. Bola to práve Andalúzia, ktorá ma učila spomaliť
a porozumieť životu v celej jeho podstate. Vytrhla ma z kolobehu každodenného stresu a definovania, kto som. Za
hranicami vlastnej krajiny som sa stala
cudzinkou. Dokonca na istý čas aj pre
seba, kým som sa adaptovala a začala
prijímať aj niečo z kultúry Andalúzanov.

KRÁSNE SLOVÁ
Siesty, fiesty a tapasy sú neoddeliteľnou súčasťou života miestnych. Pre
niekoho môže byť mentalita južných
Španielov príliš. Príliš divoká, príliš
temperamentná, príliš vtieravá. No ja
som sa rozhodla od nich učiť to najlepšie, čo nám na Slovensku neraz chýba,
alebo máme zábrany to prejaviť.
Andalúzania milujú emócie a rozruch. Sú vášniví, priamočiari, a neraz
dokážu byť veľmi vtipní a sarkastickí.
S jazykom narábajú bravúrne. Španielčina má veľa krásnych slov, ktorými
možno vyjadriť akýkoľvek pocit a radosť. Veľmi dobre rozumejú významu
slov, a aj preto ich dôkladne vážia.
Hovorí sa, že ak sa naučíte hovoriť
južanským slangom, už navždy budete ovládať španielčinu dokonale a jej
spisovnosť už bude iba čerešničkou
na torte. Spomínam si, ako som sa ju
spočiatku učila od miestnych počas
bežných konverzácií. Mojimi najlepšími učiteľmi však boli deti vo večer-

nej škole, ktoré som na oplátku učila
angličtinu. Nie vždy som rozumela ich
požiadavkám. A ak dieťa nedostane
zvolenie a potrebuje urobiť niečo neodkladné, jednoducho to urobí...
Španielčinu som sa tak učila priamo v praktickom živote, a neraz som
sa na tom s miestnymi poriadne nasmiala. Pedro ma vo svojom obchode
so zeleninou často učil, ako sa vyslovuje
„aquacate“ (avokádo) alebo ako sa povie
„cebolla“ (cibuľa), kým barmanka v kaviarni sa mi čudovala, ako si môžem
chcieť dať kávu s ňou, ale ja som si len
chcela zobrať kávu so sebou.

SPONTÁNNA CITOVOSŤ
Andalúzania sa radi smejú, uťahujú
si, ale nikdy sa mi nestalo, že by to
niekto myslel zle alebo sa nado mnou
nepríjemne vyvyšoval. Najdôležitejšie
je pre nich brať všetkých rovnako a
nikoho nezahanbiť. Zažila som to veľakrát. Napríklad v lekárni, do ktorej
prišiel človek bez domova a lekárnička sa k nemu správala veľmi pozorne.
Presne tak, ako sa k zákazníkovi patrí.
Alebo v nemocnici na urgentnom
príjme, kam postupne privážali pacientov a lekári zakaždým rýchlo a vnímavo
pristupovali ku každému z nich. To boli
okamihy, keď som si priala, aby sme sa
jeden k druhému takto správali aj v našej krajine. Bez ohľadu na to, či je niekto
z nás renomovaný právnik, učiteľ, radová
upratovačka alebo predavač či železničiar.
Ešte krajší pohľad sa naskytne, keď
sa starší pár drží za ruky. Aj o tom je
španielska podoba lásky. O odvahe prejaviť city, oddať sa spontánnosti a nehanbiť sa, že sa o druhého zaujímam.

POMALY, ĎALEJ, MÚDREJŠIE
Ak ma niečomu juh Španielska definitívne naučil, tak trpezlivosti. Zvykala som si, čo znamená „nemať všetko

hneď“ oproti slovenskému „rýchlo to
musím mať“. Keďže Andalúzania majú
veľký dar reči, nečudo, že sa stále a radi
rozprávajú. O čomkoľvek a kdekoľvek.
Či už o počasí, rodine, každodenných
udalostiach. Zvykla som si, že namiesto
jednej hodiny strávim v kaderníctve tri.
V pekárni na chleba namiesto desať
minút aj polhodinu a pri zavádzaní internetu som si počkala aj celý mesiac.
To všetko ma naučilo, že niekedy sa
oplatí čakať a dočkať sa. No predovšetkým myslieť na veci v dostatočnom predstihu. S odstupom času si uvedomujem,
ako môj nekonečný stres nahradil pokoj.
Práve ten mi pomáha jasne uvažovať
a analyzovať situácie a problémy. Človek
pomaly ďalej a múdrejšie zájde, než keď
robí veci stále rýchlo a nezmyselne.
Naučila som sa, aké je dôležité dopriať si čas pre seba a zotrvať vo vlastnom tichu. Nájsť si priestor na dobré
raňajky a dodržiavať čas siesty a s ňou
spojených spoločných obedov, čomu
som dlho vzdorovala. Mnohí Andalúzania často začínajú svoje rána v kaviarňach tradičnými „tostadas“ (toasty)
s dobrou kávou a s pomarančovým
džúsom. Až potom prichádza práca,
ktorú okolo druhej hodiny popoludní
prerušuje siesta.
Pre menšie mestá je typické, že sa
doma schádzajú aj celé rodiny, aby sa
spoločne naobedovali. Následne sa vracajú späť do práce, v ktorej sú až do večera. Mnohí Španieli pracujú veľa a tvrdo. Na juhu okrem iných oblastí často
aj v službách, na farmách a v rybolove.
Mnohí za najväčší úspech nepovažujú
posun v kariérnom rebríčku, ale to, ako
dokážu rozvíjať rodinný biznis alebo
začať ten svoj, a to je neraz tvrdá práca.
V Andalúzii sa stmieva pomerne neskoro, a aj to je dôvod, prečo sa v uliciach
miest od jari po začiatok zimy skutočne žije. A k tomu nesmie chýbať dobré
víno a tapasy (malé porcie jedla), ktoré si

Južania radi medzi sebou zdieľajú a vychutnávajú. Chobotnice, paella, krevety,
langusty, tinto de verano, zemiaky s tuniakom a ryby na sto spôsobov – to je len
zlomok zo skvelej andalúzskej gastronómie. Na čo som si však nikdy nezvykla,
sú slimáky, ktoré majú sezónu na jar
a Južania ich doslova sŕkajú z ulity.

KRÁSA JUŽANOV
Andalúzania nedbajú iba o vnútornú krásu, ale aj o vonkajšiu. Ženy
s dlhými krásnymi vlasmi sa vlnia
v sršiacom temperamente a neskrotnej elegancii. V letných večerných uliciach neraz počuť ich spev, tlieskanie
a smiech. Každá sa snaží byť pre seba
i pre druhých čo najkrajšia. Muži v elegancii a šarme nezaostávajú. Všetci si
vychutnávajú dych života, akoby každý
deň mal byť tým posledným.
Víkend často patrí zábave. Zvlášť
sa zabávajú ženy a zvlášť muži, aby sa
počas neskorej noci opäť stretli. Ešte
nikdy som nevidela toľko náklonnosti, akú si navzájom dokážu dávať aj
samotní muži medzi sebou.

Južania milujú fiesty a tanec. Každoročne organizujú „carnaval“ – karneval, počas ktorého sa ľudia v maskách
satiricky vyjadrujú k celospoločenským témam, a ferie. Tie prichádzajú
do každého mesta po Veľkej noci, ktorú
sprevádzajú najväčšie alegorické procesie počas roka. Každé mesto čaká
na svoju feriu, počas ktorej sa ľudia
celý týždeň bavia v tanečných stanoch.
Dievčatá i ženy sa prechádzajú vo flamengových šatách a tancujú až do
samého rána. Je to čas odpútania sa,
zabudnutia, zábavy a radosti.

AKÉ ŠŤASTIE
Počas troch rokov som sa naučila, že
slovo šťastie v kultúre Južanov zohráva dôležitú úlohu. „Aké máš len šťastie,“
neraz som od nich počula. Akoby sa
naň spoliehali od nepamäti. Tradície
v rodinách sa prenášajú z generácie na
generáciu a zohrávajú dôležitú úlohu.
A s ňou aj viera v Boha, ktorú veriaci dokazujú nespočetnými procesiami v rámci
svojej komunity. Majú pre nich nenahraditeľnú úlohu. Boh je ten, ktorý ľuďom
v neľahkých podmienkach pomáha.

Hoci mnohí ľudia prichádzajú do Andalúzie na dovolenku a cítia sa ako v raji,
miestni obyvatelia z malých miest vedia,
že v raji sa vôbec nežije ľahko. Napriek
tomu som zatiaľ nestretla jediného Andalúzana, ktorý by si sťažoval na svoj život.
Otvorenosť a vnímavosť ľudí je
obdivuhodná. Aj to, akým spôsobom
dokážu rešpektovať jeden druhého, ba
dokonca cudzích okolo seba. Netreba si
to pritom zamieňať s hlbokým priateľstvom. Pre Južanov často platí: najprv
rodina, a potom ostatní. No ľudskosť
a prijatie je pre nich viac než čokoľvek
iné. Chutia ako nekonečné šťastie.
Ak hľadáte ľudí, ktorí dokážu milovať
seba i život, nájdete ich práve v Andalúzii.
Nikde v Európe som sa nestretla s toľkou dobrosrdečnosťou a priamočiarosťou
domácich. Komplimenty, očný kontakt,
prihovorenie sa na ulici aj neznámemu
človeku patria k ich základnej výbave.
Andalúzania dokážu oceniť krásu.
Najmä tú ľudskú. Práve to ma naučili.
Pochopila som, že radosť a úsmev môžu
byť nákazlivé. Stačí to niekedy len skúsiť.

Dve slnká
Lucia Bucheňová

Alan Hyža

Kristína je mamou na plný úväzok. Budúcnosť nerieši,
pretože plánovať sa momentálne bojí. Ako dopadne
kontrolná magnetická rezonancia jej dcérky?
Prvorodený Enrico bol do troch rokov zdravý ako
buk. „Bol živý za troch, lietal, rečnil, všade ho bolo
plno,“ začne spomienky Kristína. Potom ochorel, dlho
teploty neklesali, pridalo sa vracanie, a keď nastúpili
kŕče, verdikt bol neúprosný – zápal mozgových blán.
Chlapček zabojoval, ale... „Prišli prvé epileptické záchvaty, dovtedy smelý Enrico sa začal všetkého báť,
prestal rozprávať, nevládze dlho chodiť a máva silné
stavy zúrivosti, vraj autizmus.“
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Dnes má štrnásť a je odkázaný na pomoc druhých.
Teda, najmä mamy, ktorá je na opatrovateľskom. Syna,
ktorý je už vysoký ako ona, musí obliekať, umývať, kŕmiť, keď treba ísť na dlhšiu trasu, jedinou záchranou je
invalidný vozík. „Mám doma veľké malé bábo, pritom už
mohol byť mojou pravou rukou, mojím pomocníkom. Je
mi smutno, že to osud takto zariadil, ale nikdy v živote
by som sa syna nevzdala.“
Pred ôsmimi rokmi otehotnela znovu a porodila
krásne dievčatko Kiaru. Aj Enrico si ju veľmi rýchlo
obľúbil. „Nijaké žiarlivostné scény, tešil sa z nej, hladkal ju, oveľa viac sa usmieval,“ hovorí Kristína, ktorá
bola šťastím bez seba, že malá je zdravá a ťahá Enrica
dopredu. Ale keď v septembri minulého roka nastúpilo
dievčatko s veľkou aktovkou do prvej triedy, ledva stihla
zo šlabikára prvé písmenká a skolila ju obyčajná chrípka.
Takmer na celý mesiac.
Vyzdravela, ale ani potom sa mame nepozdávala.
„Navonok vyzeralo všetko ok, ale jednoducho som cítila, že to nie je moja Kiara. Bola pomalšia, taká čudne
unavená, čoraz častejšie spomínala, že ju bolí hlava,
v škole sa nedokázala sústrediť...“ Keď napokon Kristíne
oznámili dcérkinu diagnózu, myslela, že zomrie. Kiare
diagnostikovali nádor na mozgovom kmeni. Neoperovateľný. Od februára sa stali súčasťou detskej onkológie,
chemoterapiu dostala v tabletkách a popritom absolvovala prvý cyklus ožarovaní.
„Hľadala som dôvody, prečo žiť,“ hovorí Kristína,
„ako sa vzchopiť a byť pre deti dobrou a silnou mamou.“
Dcérka liečbu znášala najskôr ťažko, postupne si však
dievčatko zvyklo a mama tvrdí, že častejšie dodávala
optimizmus Kiara jej, než naopak. Momentálne majú
pred kontrolnou rezonanciou, ktorá ukáže, čo sa s primárnym nálezom udialo. „Verím, že sa nádor zmenšil.
Kiarka je najšťastnejšia, keď sme chvíľu na detskom

ihrisku, tá radosť v jej očiach, keď sa šmýka, lozí po
preliezkach, mali by ste ju vidieť!“
Oporu v manželovi a otcovi detí nehľadajme. Deti
s mamou žijú bez otca, na radu sociálnej pracovníčky sa
ocitli najskôr v krízovom centre, kde si však choré deti
nedokázali zvyknúť. „S ešte stále manželom bola situácia neúnosná, syna si takmer nevšímal odkedy ochorel,
hanbil sa zaňho, dcérka bola jeho miláčikom, ale len keď
bol doma. Nechcem to dopodrobna rozoberať, je to v štádiu vyšetrovania a prebiehajú výsluchy a dokazovania.
Nedokážem už žiť s človekom, ktorý mi nie je oporou,
ktorý mi ubližuje, vyhráža sa, neprispieva na deti.“
Nateraz mama Kristínka býva s dvoma deťmi na
ubytovni, ktorá je v hlavnom meste blízko nemocnice.
Najskôr tam bola len kvôli dcérke – cez deň jej robila spoločnosť na onkológii a na noc sa išla vyspať na ubytovňu
pre rodičov s chorým dieťaťom. Keď sa správca dozvedel
o jej rodinnej situácii, dovolil, aby tam bývala aj s postihnutým synom. „Pár mesiacov tu môžeme byť, a čo ďalej?“
S príjmom 560 eur vyskakovať nemôže, ale intenzívne hľadá prenájom malého bytu. „Všade však vyžadujú
depozit a tam vždy skončím. Vtĺkam si do hlavy, nech
neprepadám panike, hoci v noci sa budím a rozmýšľam,
kde skončíme. Zasa v krízovom centre? Teraz sa však
musíme sústrediť na Kiaru, na jej ďalšiu liečbu. Moje
deti sú dve najjasnejšie slnká v živote a budem pri nich
stáť, nech sa deje čokoľvek.“
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 Kristínky oslovil.
Aj váš príspevok sa použije na pomoc s riešením bývania –
prenájmu pre mamu s dvoma chorými deťmi. ĎAKUJEME!
Číslo účtu: 4 040 218 205/3100 (Sberbank). IBAN: SK85 3100
0000 0040 4021 8205. SWIFT: LUBA SKBX. Pripíšte poznámku – Kristína.
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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Domov je základ
Sandra Pazman Tordová

Braňo Bíbel

Týždeň pred svojou inauguráciou otvorila prezidentka Zuzana Čaputová konferenciu OZ Proti prúdu
s názvom Cesty k ukončovaniu bezdomovectva.
Aby sme ukončili bezdomovectvo,
je nutný rozvoj sociálnych služieb a
cenovo dostupného bývania! Zhodli
sa odborníci na konferencii Cesty
k ukončovaniu bezdomovectva, ktorú
zorganizovalo naše združenie. Dva
vzrušujúce júnové dni sme spolu so
170 účastníkmi zo Slovenska, Čiech a
Holandska diskutovali a hľadali cesty,
ako vyriešiť tento problém.
Na úvod konferencie zazneli povzbudzujúce slová zvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej: „Právo na
bývanie patrí k ľudským právam. Bývanie je predpokladom pre možnosť
nájsť si prácu a žiť dôstojný život.“
Upozornila tiež na potrebu hľadať
systémové riešenia zabezpečenia
stabilného bývania za férový nájom,
najmä zraniteľným skupinám ľudí.
„Som rada, že témou tejto konferencie je práve ukončovanie bezdomovectva. Lebo pomoc ľuďom
v núdzi bude stále len kvapkou
v mori, kým nebudeme ruka v ruke
riešiť aj príčiny tohto problému, systematické a legislatívne zmeny, a hľadať strategické riešenie bezdomovectva na národnej úrovni,“ povedala
Zuzana Čaputová.

ISTOTA BÝVANIA
Hlas ľudí so skúsenosťou bezdomovectva na úvod konferencie reprezentovali predajcovia Nota bene
Veronika a Fredy. Ten vidí úlohu sociálnych služieb, ako sú útulky či nocľahárne, v krátkej krízovej pomoci.
„Človek by tam mal stráviť maximálne
týždeň, dva. Neponúkajú žiadne súkromie, žiadny odpočinok. Bohužiaľ,
naša finančná situácia nám mnohokrát nedáva na výber.“
Za prvoradé považuje nájomné
bývanie za dostupnú cenu. „V sú-

časnosti ho nahrádzajú komerčné
ubytovne na minimálnej hygienickej úrovni za takmer hotelové ceny.“
Napríklad Veronika platí 266 eur za
posteľ v dvojlôžkovej izbe na ubytovni. Z toho 51 eur tvorí turistická daň,
ktorú takto platia ľudia bez domova
mestu vo výške 1,70 eura na deň.
Istota bývania pre Fredyho znamená nebyť odkázaný na podnikateľov, ktorí bohatnú z nízkopríjmových
ľudí a zneužívajú ich situáciu. Fredy
žije v neustálom strese zo zvyšovania
nájomného: „Každý deň nado mnou Nota bene
visí otáznik, či to zvládnem. Či aj bu7 2019
dúci mesiac budem bývať, alebo to
Proti prúdu
jednoducho vzdám a odídem späť do
nocľahárne.“
Riešenie situácie vidí vo väčšom počte mestských nájomných
bytov. Slovensko, ktoré malo ešte
v 90. rokoch najväčší fond mestských
bytov, sa v ich počte ocitlo na chvoste
Európy. Pre ilustráciu, v našej krajine
žije v porovnaní s krajinami EÚ najviac mladých do 35 rokov s rodičmi,
lebo si nemôžu dovoliť samostatné
bývanie.
Rozvinúť sociálne bývanie najnovšie Slovensku odporúča aj Európska komisia. Aj o tom, ako túto
situáciu zmeniť, diskutovali štátny
tajomník MPSVaR Branislav Ondruš,
primátor Bratislavy Matúš Vallo, Václav Šterba z Európskej komisie a ďalší zástupcovia ministerstiev, samospráv, neziskových organizácií, ako aj
odborníci a experti z rôznych oblastí.

HOVORME OTVORENE
Už je naozaj najvyšší čas hovoriť
o ukončení bezdomovectva. A otázka
pritom nestojí tak, či najprv dobudovať služby a potom bývanie. Aby to
fungovalo, potrebujeme obe!
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Riešenie bezdomovectva je v súčasnosti na Slovensku takmer výlučne orientované na sociálne služby, a
aj tie sú hlboko poddimenzované.
Odborníci sa zhodujú, že hoci služieb pomoci je kriticky málo a treba ich rozvinúť, iba samotné služby
bezdomovectvo nevyriešia. Zároveň
s nimi treba zabezpečiť aj prístup
k nájomnému bývaniu, v ktorom môžu
ľudia svoje bezdomovectvo ukončiť.
„Skúsenosti ukazujú, že následkom
absencie cenovo dostupného bývania
zostávajú ľudia bez domova zaseknutí
v krízových zariadeniach bez možnosti
posunúť sa ďalej,“ povedala hlavná organizátorka konferencie Nina Beňová
z OZ Proti prúdu. „Veríme, že ministerstvo a vláda urobia kroky, aby sme čím
skôr prijali Národnú stratégiu, ktorá
určí konkrétne kroky vedúce k ukončeniu bezdomovectva.“
Dôležitý v tomto zmysle je strategický dokument Národnej koncepcie
prevencie a riešenia bezdomovectva,
o ktorého osude sa momentálne rozhoduje. Podkladovú správu na konferencii predstavila Darina Ondrušová
z Inštitútu pre výskum práce a rodiny
pri MPSVaR.

HLAS ĽUDÍ BEZ DOMOVA
Koniec bezdomovectva neznamená
nič iné, než dobre fungujúci systém,
v ktorom má každý, kto stratil domov,
prístup k efektívnej pomoci. Krízové
služby človeka zachytia ako záchranná
sieť a v čo najkratšom čase ho dostanú
do bežného nájomného bývania podporeného ďalšími službami podľa potrieb
človeka.
„Priveľa diskutujeme o ekonomike
a málo počúvame hlas ľudí bez domova,“ povedala vo svojom príspevku na
konferencii Jana Nováková, klientka
projektu Housing first, Bývanie predovšetkým. Tessa Hammers a Viola
Stekelenburg z holandskej organizácie HVO Qverido prišli na konferenciu
porozprávať príbeh krajiny, ktorá hlas
ľudí bez domova vypočula a nastavila
pre nich účinnú pomoc.
Presvedčili nás, že vyriešiť problém
bezdomovectva je naozaj možné. Tak
namiesto obviňovania a nálepkovania
začnime ľuďom bez domova účinne
pomáhať.

Myslím, že ozajstné bývanie pre
ľudí bez domova žiadame stále príliš
nesmelo a opatrne. Nedoplácame na
našu ľahostajnosť k dostupnému bývaniu napokon my všetci?
1 (str. 34-35) Veronika, predajkyňa Nota bene,
odovzdáva kyticu Zuzane Čaputovej. Zvolená
prezidentka jej vzápätí jednu zo svojich kytíc
darovala.
2 (str. 34-35) Moderátor konferencie Laco Oravec počúva prezentáciu Dariny Ondrušovej
z IVPR, autorky podkladovej správy k strategickému materiálu na riešenie bezdomovectva.
3 Na 8. ročníku konferencie vystúpilo 40
prezentérov vrátane piatich ľudí so skúsenosťou
bezdomovectva. Veronika (vľavo) mala na konferencii otváraciu reč. Zuzana Pohánková
(v strede) a Matej Čajkovič (vpravo) ako členovia
prípravného tímu konferencie z OZ Proti prúdu,
vydavateľa Nota bene.
4 Viola Stekelenburg pricestovala z Holandska spolu s kolegyňou Tessou Hammers, obe
z organizácie HVO Qverido, ktorá úspešne
ukončuje bezdomovectvo v bytoch ľuďom
trpiacim duálnou diagnózou – duševným
ochorením a závislosťami.
5 Jeden z najsilnejších momentov konferencie.
Nota bene
Pani Oľga s manželom Milanom, klienti
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programu bývania, vystúpili na diskusii spolu
Proti prúdu
s prenajímateľmi bytu a sociálnymi pracovníkmi OZ Proti prúdu, ktorí im poskytujú pomoc
a podporu priamo v byte.
6 Jeden z najsilnejších momentov konferencie.
Pani Oľga s manželom Milanom, klienti projektu
bývania, vystúpili v diskusii spolu s prenajímateľmi bytu a sociálnymi pracovníkmi OZ Proti
prúdu, ktorí im poskytujú pomoc a podporu
priamo v byte.
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Konferencia sa konala v rámci projektu
Kľúč k domovu podporeného z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Efektívna verejná správa
Ministerstva vnútra SR, ktorý realizuje
o. z. Proti prúdu, vydavateľ NOTA BENE
v partnerstve s n. o. Depaul Slovensko
v období od 2018/09 – 2020/11.

Byť dobrým človekom
Galina Lišháková

Alan Hyža

Dodo (37) sa k bezdomovectvu doslova prepracoval. Bývalý domovák
sa snažil využiť svoje sily, kým je mladý, tak tri roky robil ako kôň.
Až mu skolabovalo srdce. Dostať sa z ulice mu trvalo trikrát toľko!
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Fakt, že ho rodičia opustili, sa ulici je veľký boj o prežitie. Ľudia „Lebo tie naše turistické ubytovne,
chápe ťažko. Podľa jeho slov nie sú bez domova majú svoje teritóriá ako ich nazýva mestský úrad a aj
ani sociálne prípady, ani alkoholici. a pravidlá, ktoré musíš akceptovať, ľudia bez domova, ktorí za ne platia
Otec, malý podnikateľ s obuvou, a aj medzi nimi si musíš vybudovať turistickú daň, to sú staré smradľamama úradníčka na magistráte sa určitý rešpekt. To, že je niekto rov- vé unimobunky. Aby po tebe v noci
zrejme o svoje štyri deti dobre ne- naký chudák ako ty, ti ešte negaran- nelozili ploštice a hlodavce, musíš
starali, lebo postupne, vo veku me- tuje jeho solidaritu. Napríklad, spíš investovať obrovské peniaze do
dzi piatym a siedmym rokom, im ich s niekým z ulice v squate a ráno sa dezinfekčných prostriedkov a každú
odobrali úrady. „Keď som k nim po- zobudíš bez topánok.“
chvíľu volať deratizéra, lebo ubytom prišiel ako dospelý, nepustili ma
tovňa to spraví raz za pol roka, a
ani za bránu domu, len mi povedali,
Čo mu dávalo silu ísť ďalej? to je málo.“
že som nechcené dieťa. Mimocho- „Tým, že som každé ráno vstal a snaĎalším Dodovým cieľom sú pekdom, z dvojičiek,“ dodáva Dodo, ktorý žil sa prežiť, niečo som vytváral. Či
sa stretáva s dvomi zo svojich troch už som zbieral kovy, alebo papier. né, alebo aspoň prijateľnejšie zuby,
tiež opustených sestier.
A šťastie bolo aj to, že som nepil pri- o ktoré ho tiež pripravil život na
veľa alkoholu. Lebo ulica ťa k nemu ulici a paradentóza. „Byť bez zuDodo vyštudoval gymnázium láka – prináša úľavu, aj keď veľmi bov je veľký hendikep. Snažím sa
a absolvoval aj prvý ročník teológie. klamlivú.“ Nezobrali mu tieto skú- smiať len so zovretými perami, ale
„Niežeby ma nebavila. Ale bol som senosti vieru v Boha? „Neviem, či keď rozprávam, ľudia si to aj tak
mladý a hlúpy, chcel som hneď zará- ju mám, ale snažím sa byť dobrým všimnú... Mostík je drahý, ale šetbať peniaze,“ hodnotí a rozpráva, že človekom.“
rím si na protézu za zhruba 1 500
sa preto radšej zamestnal u známeeur. Aj keď zubár povedal, že je to
ho výrobcu automobilov, kde ťahal
NOSIČ BATOŽÍN
lacnejšie riešenie, pre mňa je to veľdvanástky a šestnástky bez väčších
ká investícia.“
prestávok. „Práca ma bavila a chcel
Z ulice Dodovi najviac pomohol
som sa čím skôr zabezpečiť.“
projekt Nosiči batožín, ktorý OZ
Vlastné bývanie? Dieťa? „Áno,
Proti prúdu realizovalo na Hlavnej s priateľkou rozmýšľame aj o taBYŤ DOBRÝM ČLOVEKOM
stanici v Bratislave. Jeho účastníci kýchto otázkach. Je reálne, že by
si mohli zo zárobku platiť bývanie som dostal hypotéku, ale musím si
Lenže po troch rokoch ho so a začať splácať exekúcie. Sociálny pol roka udržať zamestnanie. A diesrdcovým kolapsom odviezla zá- pracovník z Proti prúdu, ktorý mal ťa by sme tiež chceli. No priznám
chranka. „Po péenke som sa vrátil Doda na starosti, mu po ukončení sa, aj keď myšlienky na to zaháňam,
do práce, ale telo bolo natoľko vy- projektu našiel prácu v sklade DHL. stále sa cítim, akoby som bol jednou
čerpané, že som nevládal robiť ani A krátko na to si Dodo sám našiel aj nohou na ulici. Viem, ako ľahko sa
osem a pol hodiny. Lekár mi však prácu v sklade s elektrotechnickým môže človeku všetko zrútiť a že nič
nie je istota.“
práceneschopnosť nechcel predĺžiť. materiálom.
Potom som pochopil zákon padajú„Mal som teda dve zamestnania Autorka je redaktorka Eurotelevízie.
ceho h...a. Úspory sa mi postupne
minuli, prišiel som o bývanie a po- a robil som od siedmej ráno do jestupne aj o nápomocných kamará- denástej v noci. Ale po troch mesiatov. Každý mal dosť svojich prob- coch som cítil, že moje telo to už
Podporte Nota bene
lémov, keď sa im moje problémy dlho neunesie, tak som si nechal
Našu prácu môžete podporiť
zdali už nekonečné, postupne ma len plný úväzok v sklade. Som tam
príspevkom na
opúšťali.“
už štyri mesiace a tá práca ma baví.“
www.pomahatjelahke.sk.
alebo na čísle účtu
„Domovom“ sa mu stali Hodžovo
Dodo zatiaľ býva na ubytovni,
SK21
1100
0000 0026 6347 5014.
a Kollárovo námestie v Bratislave, ale teší sa, že už od septembra by
Ďakujeme!
kde prespával na lavičkách. „Na mal bývať v podnájme s priateľkou.
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Keď [...] vynaliezavá. Keď žena nie je vynaliezavá, musí mať muž rozum. Jan Werich

Detektívi a vrahovia vo víre hudby
Zuzana Mojžišová
7 2019
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Detektívne príbehy britského spisovateľa a scenáristu Raya Celestina sú
súčasťou zamýšľanej tetralógie mapujúcej dejiny džezu a mafie.
„Každá zo štyroch častí bude hovoriť o inom meste, desaťročí, piesni, ročnom období, počasí a námete,“ hovorí
sám autor. A dodajme, že sa bude pridržiavať reálnych
historických udalostí všade tam, kde to vymyslené zápletky dovolia.
Prvá má názov Sekerníkův jazz (Nakladatelství XYZ,
2018) a odohráva sa na jar roku 1919 v New Orleanse.
Mestom hýbe hudba a rasové problémy. Nanajvýš krutého masového vraha, čo necháva pri svojich obetiach
tarokovú kartu, hľadá – a to je pre detektívny žáner
nezvyčajné, ale pre Celestina príznačné – hneď niekoľko
navzájom si cudzích osôb z rôznych dôvodov a rozličných strán.
Policajt Michael Talbot, ktorý nikdy nehovorí o svojich
domácich pomeroch, má pátranie v popise práce. Novinár
John Riley vlastne tiež. A pátranie mladučkej asistentky
v miestnej pobočke slávnej Pinkertonovej agentúry Idy
Davisovej – jej kamarátom a pomocníkom je jeden džezový trubkár (Louis Armstrong sa volá) – sa začne po
podozrivej správe jej bývalého šéfa. A pátra ešte aj Luca
D‘Andrea, voľakedajší Talbotov partner v službe, čo sa zaplietol s mafiou, prepustili ho z väzenia, chce sa vykúpiť
a vrátiť domov do Talianska.
Stopy vedú do štvrte nerestí, ale aj do vyšších politických kruhov či k starému rozpadnutému domu kdesi
na okraji. Niektoré línie vyšetrovania sa stretnú, iné
pretne osud.

Druhá časť série, Blues mrtvého muže (2019), pokračuje o desať rokov neskôr v horúcom lete. Ida a Michael sú
opäť hlavnými postavami, ten trubkár sa tiež objaví. Čas
pokročil. Mesto má zlú povesť. Ulice napĺňa násilie, muži
zákona stále bojujú s mafiou, mafiánske klany proti sebe a
prohibícia situáciu vôbec nezlepšuje. Zabíjajú nielen nože
a strelné zbrane, ale aj otrávený alkohol. Al Capone má na
tvári dlhú jazvu a za žiadnych okolností nechce prísť o svoje „kráľovské“ postavenie, ktoré mu umožňuje poťahovať
lankami, akoby Chicago bolo iba taká obrovská marioneta.
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Vylúštenie krížovky z minulého čísla:
Láske rozumie dokonalo len žena. Muž je vždy začiatočník...

Prípad sa opäť zauzľuje i rozuzľuje z viacerých koncov: bohatá dáma hľadá prostredníctvom pinkertonovcov
stratenú dcéru, hoci jej manžel by s tým nesúhlasil; na
uliciach pribúdajú brutálne zavraždené mŕtvoly s vylúpnutými očami; kriminálnik Dante sa snaží prísť na to, kto
sa usiluje oslabiť Caponeho vplyv, a pozorný fotograf Jacob
tiež na všeličo príde...
Ray Celestin je výborný rozprávač, ozajstný zaplietač
žánrových zápletiek a ešte lepší vyvolávač dobovej atmosféry. Čitateľ má pocit, že počuje Armstrongov nástroj,
vidí ozbrojených chlapíkov v klobúkoch, kluby, v ktorých
sa bláznivo natriasajú davy, nosom cíti vôňu pančovanej
pijatiky a srdcom bielo-čiernu nedôveru...
Nakoniec dobrá správa: tretí diel v angličtine (The
Mobster´s Lament) už vyšiel. Odohráva sa v neskorých
40. rokoch a ja dúfam, že nepotrvá dlho a objaví sa aj
v českom preklade.

Charles Dickens

Troch úspešných lúštiteľov, ktorí do konca mesiaca pošlú tajničku na: krizovka@notabene.sk alebo na adresu OZ Proti prúdu,
Karpatská 10, 811 05 Bratislava, odmeníme knihou.

Zdroj: griddlers.net
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Nenechávajte si to pre seba!

Hlavní podporovatelia projektu NOTA BENE
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Odpoveď pre čitateľku:
Dobrý deň, veľmi ma mrzí Vaša nepríjemná skúsenosť.
Ďakujeme za upozornenie a budeme s predajcom túto situáciu
riešiť. Aby sme vedeli v budúcnosti predajcu jasne identifikovať,
pomôže nám, keď si všimnete číslo na preukaze. Ide o číslo
predajcu, ktoré je zhodné s pečiatkou na časopise. Z vašich
slov vyplýva, že predajca, bohužiaľ, porušil hneď dve pravidlá
z Kódexu predajcu. Je, samozrejme, na Vás, či mu „tringelt“
necháte, alebo nie, ale predajca musí vždy ponúknuť výdavok.
Predajca tiež pri predaji nesmie od ľudí pýtať gastrolístky, alebo inak žobrať. Predajcov školíme a začiatočníci prechádzajú
tréningom predajcov. Ak je predajca nový, niekedy chvíľu
trvá, kým si na pravidlá navykne. V prípade, že predajca poruší pravidlo, riešime to najskôr upozornením a rozhovormi.
Pri opakovaných porušeniach môžeme predajcovi pozastaviť
predaj na deň, týždeň či dlhšie, podľa závažnosti porušenia
kódexu.
Sandra Pazman Tordová
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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
herecká
dôvodov. Cieľom je aktivizovať ľudí
bez domova, pomôcť
im získať sebaúctu, dôstojný úloha
príjem, pracovné návyky
a sociálne kontakty. Úlohou Nota bene je tiež kampaň na
pomoc ľuďom bez domova.
Predajca časopisu musí byť registrovaný v OZ Proti prúdu
alebo partnerskej organizácii mimo Bratislavy. Pri registrácii dostane 3 kusy časopisov zdarma, všetky ostatné si

umláť

vojská
(zast.)

včela

obidve

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

Manažment Proti prúdu: riaditeľka Mgr. Zuzana Pohánková, 0917 275 812. Štatutárne zástupkyne: Mgr.
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733 388, Mgr. Barbora Sekelská - 0905 440 878, Mgr. Veronika Bednarčíková - 0905 440 887, poradcovia@
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Vážená redakcia, roky som pravidelnou čitateľkou vášho
časopisu. V marcovom čísle som sa pozastavila nad osudom
Zdenky. Žiaľ, mala som aj mám v rodine onkologických pacientov a väčšina sa s chorobou zaradila do invalidity. Preto
ma to zarazilo. V jej prípade asi platí posledná veta nižšie
priloženého článku. Sama musí byť aktívna a domáhať sa
svojich nárokov. Je to smutné, ale tak to u nás chodí. Máme
ombudsmana pre zvieratká, ale chýba pre chorých ľudí. Ďakujem v mene všetkých, čo pre nešťastných ľudí robíte. Želám
všetko dobré.
Jana
Dobrý deň, ja som si dnes kupovala na Vlasteneckom námestí časopis od vášho predajcu. Pán nielenže mi nevydal z dvoch
eur, čo mi ani tak nevadí, lebo aj tak som nechcela výdavok, len
ma prekvapila jeho reakcia, či nemám „gastráč“. Že „gastráč“ by
mu pomohol. Chcela som mu kúpiť jedlo v potravinách, lebo som
tam mala práve cestu, ale on že chce gastrolístok, lebo chodí na
hotové jedlo. V tej súvislosti mi prišlo na um, že keď poskytujete pomoc a zrejme aj nejaké školenia vašim ľuďom, možno by
nebolo na škodu im vysvetliť základy finančnej gramotnosti. Že
keď niekomu nechám 0,60 eura a spraví to tak viac ľudí, určite
si rýchlejšie vyzbiera na ten „gastráč“, ako keď si ho vypýta. To
len námet na zlepšenie, či už ho zrealizujete, je na vás. Prajem
pekný deň.
Catalina

kultúrna
vyspelosť
býv. tajná
štátna
polícia v
NDR

Potešil vás niektorý predajca/predajkyňa alebo vám,
naopak, zdvihli tlak? Podeľte sa s nami
o svoj zážitok na redakcia@notabene.sk,
www.facebook.com/casopisnotabene alebo na adresu
redakcie. Ďakujeme!
Dobrý deň, časopis Nota bene pravidelne kupujeme, a tak
som sa rozhodla vám napísať. Nazvime ju hoci Edita. Ostala
bez domova a dňa 5. 2. 2019 som ju pozvala na obed do jednej
nemenovanej jedálne v Trnave. Zaplatila som stravnými lístkami za ňu aj za seba. Pani, ktorá pravidelne preberá lístky, prišla
z kuchyne práve vo chvíli, keď kolega Edite podával zabalené
jedlo. Edita si ku mne sadla a za chvíľu prišla za ňou zákazníčka s odkazom od pokladníčky, že nezaplatila za jedlo. Musela
som vstať a vysvetľovať, že som dala predsa dva stravné lístky.
Ostalo mi smutno. A veľmi smutno. Obvinila ju, že kradla, a to
len preto, že je bez domova! Neospravedlnila sa...
Jana

atletická
disciplína

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

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