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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 časopis na určenom pre-
dajnom 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, upra-
vený, slušný).

6. predajca sa zdržuje na predajnom mieste bez 
detí do 16 rokov.

ROZHOVOR4 7TÉMA

VIEME, ČO JEME?KEď zMEnítE praVIdlá hry

Hannu puttonen hovorí o tom, ako vo Fínsku 
výrazne znížili počet bezdomovcov. Hneď na za-
čiatku im dali bývanie, čím vyriešili ich základ-
ný problém a mohli sa sústrediť na tie ostatné.

zelenina bez chuti dovezená z druhého konca 
sveta, mlieko od kráv, ktoré v živote nevideli 
lúku – musíme jesť toto či máme aj zdravšiu  
a cenovo dostupnú možnosť?

sVeT16 20pÚtnIK

StálE žIVé pOMpEJEtOľKO pEňazí anI  
nEpOtrEbuJEM

stavba kanálu z rieky sarno do mestečka torre 
dell´ annunziata v roku 1594 odkryla zvyšky 
domov, fresky. takmer o 200 rokov neskôr tu 
vykopali nápis: pompeje.

profesor ján Vilček vyvinul liek na mnohé ťažké 
autoimúnne ochorenia. prezident Barack obama 
mu tento rok najvyššie ocenenie pre vedcov 
žijúcich v usa.

prOtI prÚdu26 29rEpOrtáž
VýlEt prEžItIaEXpErIMEnt Sa VydarIl

Na letnej verzii Homeless plesu bolo ťažké 
rozoznať predajcov Nota bene od jeho čitateľov 
a sympatizantov. príjemná atmosféra strhla aj 
pochybovačov.

rozvojová pracovníčka petra sára pavlacová 
s tímom odvážlivcov strávili tri dni v tropickej 
džungli, vyzbrojení len spacákom, celtou, 
mačetou, vodou a zápalkami.

z obsahu

Milujem ťa z hĺbky mozgu
láska nejde cez žalúdok, nesídli ani v srdci. 
príčina tohto záhadného poblúznenia sa skrý-
va v mozgu. čo sa v ňom deje, keď sa zaľúbi-
me, a prečo naše city časom vždy zoslabnú?

Umenie v kontajneri
Vyradené lodné kontajnery môžu byť umelec-
kým ateliérom, kaviarňou i detskou herňou. ini-
ciatíva kontakt z nich chce v Bratislave poskla-
dať pestrú miništvrť, ktorá spojí tvorivých ľudí.

Narepoval Shakespeara
Na rozhovor prišiel v tričku s terčíkom, pod kto-
rým bola detská pískačka. Buchnutím dlane na 
ňu pískal vždy, keď nechcel povedať škaredé 
slovo. alebo namiesto pozdravu. roBo rotH.

V ďalšom čísle na tému V PROCESE nájdete:

NáSTENKA
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Nenechávajte si pre seba, ak vám niektorý 
z predajcov zdvihne náladu, alebo naopak, 
adrenalín. pošlite nám sms na číslo

POZOR!

0915 779 746

EdItOrIál

OHROMNÉ MALIČKOSTI
„to je maličkosť, nezdržujme sa s tým,“  netrpezlivo hovo-

rím kolegyni na porade. mračí sa, lebo je poctivá detailist-

ka a ja som práve pošliapala to, čo jej je sväté. 

zdá sa, že detaily tvoria náš život. Napríklad vždy ma 

viac trápilo, či je Boh dobrý, ako to, či vôbec existuje. 

obchodníci zas vedia, že maličkosť ako nezaokrúhlená 

cena tovaru, im ho predá skôr a za drahšie. a niekedy 

je najdôležitejším zážitkom dňa milý moment, ktorý sa 

odohrá na záchode, kde pridŕžam dvojročnú margarét-

ku. dýcha mi do tváre a pýta sa, kto mi urobil medzeru 

medzi prednými zubami. robiť malé veci, ako kúpiť si 

jedno Nota bene za mesiac, má zmysel. V čom to pomô-

že? keď nás to urobí 30 000, dáme prácu stovkám ľudí. 

Niektorí vďaka časopisu získajú aj ďalšiu. roba, ktorý 

predával Nota bene, z domu odnaproti pravidelne „sle-

doval“ pán na invalidnom dôchodku. Napokon ho oslo-

vil a dnes je robo jeho osobný asistent. inak predajco-

via nás požiadali, aby sme nehovorili o bezdomovcoch, 

ale o ľuďoch bez domova. slovo bezdomovec naznaču-

je, že ide o zvláštny živočíšny druh, ktorý je špinavý, ne-

cíti zimu a nemá také potreby ako my ostatní. kým ľu-

dia bez domova sú ľudia ako my, ktorí sú v blbej situácii. 

keď to vezmeme takto, možno by sa neprijímali také 

nariadenia, aké schválilo starého mesto voči žobrákom. 

Nebezpečným precedensom je, že sa nezameriava len 

na aktívnych „obťažovačov“. môže narobiť problémy 

aj človeku (nielen) bez domova v ošumelom obleče-

ní, s nešťastným výrazom, ktorý pokojne sedí a „svo-

jím vzhľadom deklaruje stav hmotnej núdze“ a je šan-

ca, že sa stane obeťou charity náhodných okolidúcich. 

predstavujem si, ako bude polícia chodiť po pešej zóne 

...ale ale občan, a čo tak smutne. už len pohľad na tvo-

ju existenciu nás obťažuje... tento hon na žobrákov nás 

znecitlivuje voči ľuďom bez domova. Hovorí, že nema-

jú také práva ako my zdržiavať sa v centre mesta. to je 

vážna vec, zlý signál, o nás, Bratislavčanoch.

V tejto súvislosti mi napadá jeden moment z pohody, 

keď Nick cave spieval people ain't no good/Ľudia nie 

sú dobrí. „temný pán“ sa opieral o divákov vykročil do 

davu a opatrne balansoval na ramenách šťastlivcov v pr-

vom rade. dôvera, ktorá tak paradoxne nekorešpondo-

vala s obsahom piesne, ma dojala. asi má pravdu. dô-

verovať jeden druhému je odvážny krok. a predsa má 

ohromnú cenu to skúšať. 

p.s. Na hornom poschodí jednej bratislavskej banky kto-

si nalepil na okno smajlíka. je tak vysoko, ani nechápem, 

ako sme ho zbadali. zlepšil mi deň. 

sandra tordová, šéfredaktorka

hlaVní pOdpOrOVatElIa 
prOJEKtu nOta bEnE

1. preverte si preukaz predajcu, na ktorom je 
uvedené registračné číslo, fotka.

2. kupujte časopisy označené čislom zhodným 
s registračným číslom uvedenom na preu-
kaze 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.

zostavil peter patrónsky

Kó d E x  kupujÚceHo 

Kó d E x  predajcu 

09.06. 2013 11:59
dobrý deň. chcela by som pozdraviť predaj-
cu s číslom 462 pri hoteli Hilton v košiciach. je 
to veľmi milý, usmievavý a skromný pán, kto-
rý robí za každého počasia. Vo vetre, v daždi... 
prajem mu čo najviac kupujúcich. Viki

10.06. 2013 13:57
už asi dva roky si kupujem časopis od pána s čís-
lom 240 v podchode medzi dunajskou a Grösslin-
govou. je to milý a slušný pán. pozdraví, poteší. pra-
jem mu veľa zdaru. stály a spokojný zákazník Peter.

12.06. 2013 09:22
chcela by som poďakovať redakcii Nota bene, 
že vydáva jediný časopis, ktorý je pre mňa na-
toľko kvalitný, že si ho pravidelne kupujem. zá-
roveň chcem pozdraviť dvoch veľmi slušných 
predajcov v Nitre – na Farskej a pred malým 
tescom. prajem im veľa šťastia! Veronika

VašE lISty

partnErI prOJEKtu

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny

Pomáhame slabým aj silným

 kedysi som si kupovala český Nový prostor, 
ktorý funguje na rovnakej báze ako Nota bene. 
ešte dnes čas od času Nový prostor podporím a 
kúpim, aby som zistila, ako sa časopis vyvíja a čo 
ponúka. V porovnaní s tým, aké články má Nota 
bene, musím konštatovať, že slovenská verzia je 
pre mňa príjemnejšia. Váš časopis som si dokonca 
začala kupovať práve preto, čo ponúka, nie kvôli 
tomu, kto ho predáva. teda v prípade Nota bene 
som našla spojenie mojej nutkavej potreby pod-
poriť predajcov a zároveň si dobre počítať a ne-
chať sa inšpirovať. Gratulujem k tomuto úspechu. 
cez to všetko aj tak stále fandím obom – české-
mu i slovenskému pouličnému časopisu. Adéla

 Ďakujeme za veľmi vydarené júnové číslo. 
prečítala si ho celá rodina. Petra

Nechajte nám aj vy odkaz na 
www.facebook.com/casopisnotabene.

12.06. 2013 09:31
chcem pochváliť predajcu s číslom 758, mário sa 
volá. pekne sme sa porozprávali, zlepšil mi náladu. 
stretla som ho pri Bille na jantárovej. Sisi z ba

13.06. 2013 11:36
u nás má Nota bene dvere vždy otvorené. ako 
keby zavial vánok, taký je váš každý článok. 
Veľa úspechov želá Eva Szilvová z levíc

14.06. 2013 06:34
ahoj. dnes po zakúpení časopisu od predajcu  
v Ba na autobusovej stanici došiel ku mne živel, 
dobiedzal s parfumom a nepríjemne žobral o pe-
niaze. daný predajca sa ma zastal a odohnal ho. 
prajem mu veľa zdaru. Ďakujem. Rasťo, levoča

14.06. 2013 21:15
Veľmi chcem pochváliť predajcu č. 51 pred Hm 
tesco v Žiline. NB som si kúpila prvýkrát, a najmä 
preto lebo predávajúci na mňa zapôsobil úsme-
vom. Bol milý, upravený, ochotný, vôbec neob-
ťažoval ľudí. stretávam ho tam často, takže je 
to naozaj poctivý predajca a týmto mu prajem 
do života veľa šťastia. dominika B. zo strečna

tOtO VydanIE nOta bEnE pOdpOrIlI
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15.06. 2013 05:50
chcem sa poďakovať predajkyni 372 v ke na 
námestí osloboditeľov za jej vždy usmiatu tvár 
a za rozveselenie dňa. Michaela z ke



iba otázkou vôle politikov aj občanov. ja som 
bol v tom čase štátny úradník na ministerstve, 
mojou úlohou bolo lobovať za to, aby sa také-
to riešenie prijalo. presviedčal som ich, že je to 
lacnejšie, nehovoriac o ľudskom aspekte. Ne-
môžeme predsa akceptovať, aby na uliciach 
umierali ľudia.

Bola to ľavicová alebo pravicová vláda, kto-
rá si toto riešenie osvojila?
Na tento projekt nám vyčlenila prostriedky 
stredo-ľavá koalícia. počet bezdomovcov sa 
odvtedy začal radikálne znižovať.

Akí ľudia končia vo Fínsku na ulici?
takmer všetci majú nejaký mentálny problém, 
zväčša už od mladosti. Napríklad následkom ťaž-
kého pôrodu majú niektorí zníženú schopnosť sa 
učiť. mnoho bezdomovcov má navyše problém 
s alkoholom či drogami. časť poberá nejaký dô-
chodok, ale väčšina z nich je nezamestnaná. sú 
to ľudia, ktorí jednoducho nie sú schopní uplatniť 
sa na trhu práce. Veľmi často sú medzi nimi schi-
zofrenici. V každej spoločnosti je počet schizofre-
nikov veľmi stabilný a výrazne sa nemení. Naším 
cieľom bolo dostať ľahšie prípady aj z ústavov.

Prečo?
kým ste v liečebni, ste pacient, nemáte prá-
va. keď sme takýchto ľudí vybrali z inštitúcií, 
možno len jeden z dvadsiatich či desiatich sa 

tam vrátil, ostatní dokázali s asistenciou žiť aj 
samostatne. samozrejme, že musia do konca 
života užívať pravidelne lieky, ale vedia žiť aj 
mimo ústavov a sú veľmi šťastní. kedysi sme 
mali až 20 tisíc ľudí umiestnených v rôznych 
psychiatrických inštitúciách, dnes sa ich počet 
znížil na 2000. jeden deň v takejto inštitúcii sto-
jí vo Fínsku približne 300 eur, kým v podobnom 
otvorenom systéme je to len 50 euro, takže 
sme dosiahli úsporu 250 eur na človeka a deň. 

Podporovali vás pri tejto iniciatíve aj psy-
chiatri, či nie?
Bolo to kontroverzné. Väčšina áno, ale istá 
časť bola aj proti, zvlášť tí, ktorí pracovali vo 
veľkých inštitúciách, lebo týmto prišli o prácu. 
Neďalekom Helsínk bola zrušená jedna obrov-
ská psychiatrická liečebňa, ktorá bola veľkým 
zamestnávateľom.

Mnohí ľudia u nás nežijú v podmienkach, 
aké som videla na obrázkoch z fínskych so-
ciálnych bytov. Nemusíte tento systém ob-
hajovať pred názormi, že nie je spravodlivé, 
ak niekto môže bývať v kompletne vybave-

nom byte za malý nájom a iný musí pre to 
isté dlhé roky splácať hypotéku? 
Nemusím ho obhajovať, pretože je to fínsky 
štandard. No výskumy z Fínska a iných kra-
jín jasne ukazujú, že stavať nájomné byty pre 
ľudí bez domova je výrazne lacnejšie ako sta-
vať útulky alebo to vôbec neriešiť. samozrej-
me, každá spoločnosť má iné možnosti. prí-
stup Housing first môže mať rôzne formy. od 
stavania sociálnych nájomných bytov až po 
prenájmy súkromných bytov. keď má majiteľ 
bytu dlhodobú zmluvu s mestom, ktoré fungu-
je ako garant, cena nájmu sa výrazne znižuje. 
to môže byť cesta napríklad aj pre slovensko. 
pred rokmi, keď sme mali ešte len úplne zá-
kladné útulky pre bezdomovcov, som hovoril 
niektorým politikom: predstavte si, že vás vaša 
manželka vyhodí z domu a nebudete mať, kam 
ísť – len do útulku. Budete prespávať v spoloč-
nej miestnosti, ktorú budete zdieľať s ďalšími 
desiatimi bezdomovcami. jeden bude schizo-
frenik, druhý sa práve vrátil z väzenia, ďalší 
bude mať halucinácie, lebo je narkoman. zo 
zariadenia, v ktorom pripadá jedna sprcha na 
dvadsiatich, budete musieť ísť ráno do práce. 
Bude sa vám tam páčiť? čo môžete čakať od 
ľudí, ktorí nemajú žiadnu nádej? 

Prípady podnikateľov, ktorí spadli do dlhov 
a rozpadli sa im rodiny, poznáme aj zo Slo-
venska. 
istá časť bezdomovcov pozostáva skutočne  
z mužov, ktorí sa rozviedli a prišli o bývanie. 
pochádzajú z úplne normálnych pomerov, ak 
by mali kde bývať, väčšina z nich by sa veľmi 
rýchlo dostala na nohy. ešte dôležitejšie je pri 
nich zabezpečiť, aby sa bezdomovcami vôbec 
nestali, pretože ak sa už raz dostanete na dno 
spoločnosti, je veľmi zložité sa z neho odraziť. 

Niektorí Slováci, ktorí chceli pomôcť ľuďom 
bez domova, by vám protirečili, že byty, ktoré 
im prenajali, boli v krátkom čase veľmi čas-
to zničené. Stáva sa také niečo aj vo Fínsku? 
Veľmi zriedkavo. ak som bol nejaký čas na uli-
ci a dostanem kľúč od normálneho bytu v nor-
málnej štvrti, urobím všetko pre to, aby som si 
ten kľúčik udržal. Budem sa snažiť menej piť 
a nevyrušovať svoje okolie, lebo sa už na uli-
cu nebudem chcieť vrátiť. 

Tieto sociálne byty teda nie sú koncentrova-
né v nejakej špeciálnej štvrti či komplexe?
Nie, naším zámerom je tieto byty rozptyľovať. 
človek je totiž sociálny tvor. ak žijete v róm-
skej osade, prečo by ste sa mali zmeniť? ale 
ak žijete v slušnej štvrti, začnete sa prispôso-
bovať tomu, ako žijú vaši susedia. Všetci to 
takto robíme.

Kto platí nájomné takýchto bytov?
Ľudia bez domova dostanú nielen právo a prí-
stup k bývaniu, ale aj povinnosti platiť nájom 

Akú ste mali pred niekoľkými desaťročiami 
situáciu na uliciach Helsínk?
po druhej svetovej vojne bolo vo Fínsku 
bez domova veľké množstvo ľudí. mnohí 
však na ulici zostávali aj neskôr, aj napriek 
tomu, že sa fínska ekonomika rozvíjala  
a životná úroveň narastala rýchlym tempom. 
začali sme pátrať po tom, prečo máme stá-
le okolo 20 tisíc bezdomovcov. pozreli sme 
sa hlavne na to, akí sú to ľudia, čo robia  
a ako využívajú ďalšie služby, ktoré im  
poskytuje spoločnosť, vrátane zdravotnej 
či sociálnej starostlivosti.

A k čomu ste dospeli? 
urobili sme prieskum medzi dvesto bezdo-
movcami a zistili sme, že títo ľudia potrebova-
li napríklad zákroky v nemocniciach či na po-
hotovosti v oveľa vyššej miere ako ktokoľvek 
iný, pre spoločnosť boli teda najdrahší. pritom 
stále zostávali vylúčenými osobami a v podsta-
te nemali žiadne práva.

Útulky pre bezdomovcov nefungovali?
títo ľudia sa dookola pohybovali v bludnom 
kruhu – od krízových útulkov cez inštitucio-
nálne podporované bývania až po byty nízke-
ho štandardu a zas naspäť na ulicu. Fungova-
li okolo nich stovky sociálnych pracovníkov a 
zdravotných sestier, ale nemalo to žiadny efekt, 
stále sa nedokázali z toho vymaniť. uvedomili 
sme si, že cestou do normálnej spoločnosti je 
v prvom rade dôstojné bývanie. pretože býva-
nie nie je niečo navyše, bez čoho sa zaobíde-
me, ale základná ľudská potreba. 

Poznali ste už v tom čase termín Housing first?
ešte nie, ale už v osemdesiatych rokoch sme 
začali presadzovať základnú myšlienku, že po-
trebujeme bývanie v normálnych nájomných 
domoch aj pre ľudí bez domova. dnes naša na-
dácia Y-foundation poskytuje dlhodobé býva-
nie najmä pre hendikepovaných ľudí či senio-
rov, ktorí stratili domov, pre ľudí s psychickým 
ochorením a iné vylúčené skupiny ľudí, ktorí si 
nemôžu dovoliť platiť komerčnú cenu nájmu.

Čo všetko sa vám touto politikou podarilo 
zmeniť?
keď sme náš prieskum zopakovali rok po tom, 
čo sme bezdomovcom poskytli bývanie, zisti-
li sme, že využívanie všetkých ďalších štátom 
platených služieb u týchto ľudí rapídne kleslo. 
V priebehu jedného roka spoločnosť ušetrila 
na každom ubytovanom bezdomovcovi sumu 
skoro v hodnote jedného bytu. 

Mali ste v rukách pragmatické i logické argu-
menty, nebolo však aj tak ťažké presvedčiť 
politikov, aby sa bezdomovcom poskytovali 
namiesto útulkov nájomné byty? 
V každej spoločnosti sa tieto problémy dedia 
z generácie na generáciu, ich riešenie je však 

4 5

text: zuzana uličianska | foto: vlado šimíček, smeRozhovoR

ČO MôžEtE ČaKať Od ľudí, KtOrí nEMaJÚ žIadnu nádEJ?

KEď ZMENíTE PRAVIdLá HRy
Vo Fínsku za posledných dvadsať rokov dramaticky klesol počet ľudí bez 
domova. Všetko vďaka prístupu Housing First/Bývanie ako prvý krok, v ktorom 
ľudia z ulice idú priamo do vlastného bývania. „Je to pragmatické a ekonomicky 
výhodné riešenie,“ hovorí fínsky expert Hannu Puttonen.

„Za rok ušetrili 
na každom človeku sumu 
v hodnote jedného bytu.“

nota bene 146 2013 august
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sa narodil vo Fínsku a vyštudoval politické vedy 
na univerzite v Helsinkách. posledných 20 rokov 
pracoval ako generálny riaditeľ v organizácii Y-
foundation poskytujúcej služby pre ľudí bez do-
mova. predtým pracoval ako šéfinšpektor Ná-
rodnej komisie pre sociálny systém vo Fínsku 
a tiež ako člen pracovnej skupiny pre bezdo-
movectvo na ministerstve životného prostre-
dia vo Fínsku. od roku 1997 pracuje ako aktívny 
člen výboru a riadiaceho orgánu nadnárodnej 
organizácie FeaNtsa. Hannu puttonen je býva-
lým prezidentom FeaNtsa, európskej federácie, 
ktorá združuje organizácie pracujúce s ľuďmi 
bez domova. Hannu puttonen bol špeciálnym 
hosťom tohtoročnej konferencie Ľudia bez do-
mova 2013, ktorú organizovalo naše občianske 
združenie proti prúdu – vydavateľ Nota bene.

HANNU PUTTONEN

ako ktokoľvek iný. kým platia nájom a neru-
šia susedov, môžu tam bývať do konca života. 
Fínski nezamestnaní dostávajú podporu. Nie 
je to veľmi veľa peňazí, ale môžete si z toho 
platiť skromné živobytie a uhradiť časť nákla-
dov na bývanie.

A čo susedia? Neprotestujú, ak dostanú za 
suseda bývalého bezdomovca?
Niekedy sú s nimi skutočne problémy, ale nie 
je to až také časté. máme totiž sieť podporné-
mu personálu, ktorému môžu susedia kedy-
koľvek zavolať, ak vzniknú problémy. pridele-
ní sociálni pracovníci majú povinnosť do nie-
koľkých dní vyriešiť, ak niekto povedzme ruší 
nočný pokoj alebo neplatí nájomné.

Teda vo Fínsku sa zaobídete takmer úplne 
bez krízových útulkov?
Áno, máme skúsenosť, že až osemdesiat 
percent bezdomovcov potrebuje iba býva-
nie na to, aby sa vrátili do normálneho ži-
vota. zvyšná časť potrebuje aj iné sociálne 
služby či podporu. tých potom umiestňuje-
me do bytových komplexov, v ktorých žije 
povedzme 15 ľudí, o ktorých sa stará ďal-
ších päť či šesť sociálnych a zdravotných 
pracovníkov.

Sú medzi bezdomovcami vo väčšej miere aj 
imigranti či Rómovia?
Väčšina bezdomovcov pochádza z Fínska. ró-
mov je medzi nimi málo, pretože sme v de-
väťdesiatych rokoch prijali zákon založený 
na rovnakej myšlienke ako Housing first. sa-
mosprávy dostali jednoducho povinnosť po-
skytnúť rómom ubytovanie. samozrejme, že 
v prvej generácii sme mávali s nim aj prob-
lémy, ale z týchto komunít začalo stále viac 

a viac detí chodiť do škôl a dnes je už vo Fín-
sku úplne bežné mať vysokoškolsky vzdela-
ných rómov. 

A čo dnešní prisťahovalci?
ak stretnete niekoho v Helsinkách žobrať, bude 
pravdepodobne pochádzať z rumunska či Bul-
harska. títo prisťahovalci nemajú u nás také práva, 
často ich deportujú naspäť do domovskej krajiny.

Nemáte vo Fínsku nejakých Rómov aj zo Slo-
venska?
Nie. V istom zmysle si rómovia – ak to mám 
takto povedať – rozdelili trh. ich migrácie sú 
veľmi organizovaným systémom.

Koľko je teda dnes vo Fínsku asi bezdomovcov?
podľa našich štatistík je to asi už len 4 či 5 tisíc 
ľudí, čo je o dosť menej ako bolo v osemdesia-
tych rokoch. a tí už nie sú na uliciach, ale býva-
jú povedzme u svojich príbuzných.

A sú to potom vôbec bezdomovci?
je to otázka definície. medzi bezdomovcov u 
nás zaraďujeme napríklad aj tých mladých ľudí, 
ktorí nemajú trvalý domov a žijú dočasne na 
gauči u priateľov.

Podľa takýchto kritérií by sme mali na Slo-
vensku veľmi veľa bezdomovcov.
Áno, ale uvedomte si, že títo ľudia nemajú prak-
ticky žiadnu šancu získať vlastné bývanie a za-
ložiť si rodinu. ako môžete byť pre spoločnosť 
užitoční, ak sa sťahujete každé dva týždne?

Ak by európske krajiny prijali tento princíp 
riešenia, blížil by sa koniec útulkov a poulič-
ných časopisov?
Niekedy v budúcnosti áno.

nota bene 146 2013 august

za lEpšIu MrKVu, za šťaStné KraVy

Zelenina bez chuti dovezená z druhého konca sveta, mlieko od kráv, ktoré  
v živote nevideli lúku – musíme jesť toto či máme aj zdravšiu a cenovo dostupnú možnosť?

VIEME, ČO JEME?

text: dagmar gurová | ilustrácie: klaus lempelman tÉMa

jahody, ríbezle, mrkva a šalát – vo vytržení sle-
dujem, ako sa na váhe vŕšia čerstvé plody, ktoré 
budú o chvíľu moje. trhovníčka ma núka, nech 
si čosi zahryznem. svieža, plná chuť a lákavá 
vôňa je neporovnateľná s tým, na čo sa zmôže 

„umelohmotné“ ovocie a zelenina zo supermar-
ketu. „tie jahody sú zo slovenska, odkiaľ pres-
ne? pestovali ste ich na záhrade či pod fóliou? 
postrekovali ste?“ pýta sa pani vedľa mňa, kto-
rá chce vedieť, čo si naloží na tanier. takých ako 
ona je stále viac, no nie každý má po ruke trh či 
vlastnú záhradku a čas, aby sám niečo pestoval. 
mohlo by sa zdať, že náš jedálny lístok ovlád-
li produkty obchodných reťazcov, ale nie sme 
odkázaní iba na ich ponuku. pre zaneprázd-
nených sú ideálnym tipom potravinové deb-
ničky – raz za týždeň si objednáte čerstvé pro-
dukty miestnych pestovateľov a chovateľov, 
ktoré vám doručia až do domu. jedným z prie-
kopníkov tohto systému u nás je portál deb-
nickari.sk. „Vlani v auguste sme začali v trenčí-

ne a Bánovciach nad Bebravou, niekoľko me-
siacov už fungujeme aj v Bratislave,“ hovorí 
matúš tomášik, ktorý túto službu rozbehol so 
svojím bratrancom. „chceli sme robiť niečo, čo 
nás baví a dáva to zmysel. my konzumenti si 
zaslúžime sortiment, ktorý je čerstvý a chutný. 
Naši farmári si zaslúžia, aby sme vyskúšali ich 
produkty namiesto toho, aby sme ich kupovali  
z opačného konca zemegule.“
zákazníkov z trenčína a z Bánoviec vyjde deb-
nička ovocia a zeleniny z miestnej farmy na 9,9 
eur. V Bratislave si môžete objednať slovenskú 
alebo rakúsku debničku, obe stoja 15,5 eur. do-
stanete za ne napríklad 1,5 kg zemiakov sko-
rých, hlávkový šalát, zväzok mrkvy, dve uhor-
ky poľné, brokolicu, 0,6 kg rajčín a 0,6 kg jabĺk.

drahšie, než sa zdá
zdá sa vám to drahé? „Veľa ľudí si myslelo, že 
sme sa prišli do Bratislavy nabaliť. predstavo-
vali si, že všetko kúpime za jedno euro a zvy-

šok ceny je marža. pravdou je, že na zelenine 
sa nedá zbohatnúť. kým sme na to boli iba  
s bratrancom, nepočítali sme zákazníkom do-
pravu. teraz máme zamestnancov, ktorých prácu 
chceme férovo oceniť a to platí aj o farmároch.“
keby sme si čerstvé suroviny dovážali sami, 
prišli by sme o plno benzínu a času a nedo-
stali by sme ani zľavu, aká je za veľké objed-
návky. Nakoniec by sme sa asi kajúcne vrátili 
do nonstop otvorenej náruče obchodných re-
ťazcov, k ovociu a zelenine, ktoré precestova-
li tisícky kilometrov. za to však platíme oveľa 
viac, ako nám nablokujú v pokladni.
podľa portálu dolceta.eu zameraného na vzde-
lávanie konzumentov sa údajne spotrebuje 12-
krát viac energie na spracovávanie, transport, 
balenie a predaj potravín než na ich dopesto-
vanie. európska únia importuje približne 72 % 
jabĺk ponúkaných na svetovom trhu, z toho 
95 % pochádza z krajín južnej pologule. pre-
voz na dlhé vzdialenosti zvyšuje emisie co2, 

V systéme Housing first/Bývanie ako prvý 
krok je cieľom dostať ľudí bez domova z uli-
ce rovno do trvalého bývania, tak rýchlo ako 
je to len možné. Nie je nutné, aby človek bez 
strechy nad hlavou predtým strávil mesiac 
v útulku či absolvoval protialkoholické lie-
čenie. V prvom kole sa rieši dlhodobé býva-
nie a až následne jeho ostatné ťažkosti. pri 
ich riešení môže rátať s individuálnou pod-
porou špecialistov – samozrejme, len v prí-
pade, ak sa ich pomoc sám rozhodne využiť. 
aj tento princíp dobrovoľnosti je súčasťou 
prístupu Housing First, ktorý rozvinul psy-
chológ sam tsemberis v rámci organizácie 
pathways v New Yorku. Vznikol v deväťde-
siatych rokov pri práci s ľuďmi bez domova, 
ktorí trpeli psychickými problémami a závis-
losťou, a ukázal sa ako extrémne účinný pri 
riešení dlhodobého bezdomovectva. model  
Housing First vychádza z premisy, že bývanie 
je základné ľudské právo. práve stabilné dl-
hodobé bývanie vytvára priestor efektívne 
riešiť závislosti a ďalšie problémy spojené 
so životom na ulici. tento model sa rozšíril 
po celej amerike, ale aj v európskych kraji-
nách, ako napríklad Fínsko, dánsko, portu-
galsko, írsko, Francúzsko, rakúsko či Veľká 
Británia. Fínska politika riešenia bezdomo-
vectva patrí k tým najvyspelejším v európe. 
V roku 1985 bolo v Helsinkách 2121 bezdo-
movcov umiestnených v rôznych útulkoch  
a len 193 bolo v bytoch. V roku 2011 ich bolo 
v útulkoch už iba 144 a 2936 z nich žilo v by-
toch. doterajšie výskumy potvrdili, že nákla-
dy spojené so životom na ulici sú pre spo-
ločnosť vysoké. Ľudia bez domova využívajú 
rýchlu zdravotnú pomoc, liečby závislostí, po-
licajné zásahy či väzenský systém. pre spoloč-
nosť je dať ľuďom bez domova k dispozícii 
byt a podporné služby lacnejšie, ako ich jed-
noducho nechať na ulici.

Housing First



čo sa nám vypomstí klimatickými zmenami, 
ale aj nižšou úrodou. podľa štúdie univerzít  
v leedsi a Yorku stráca európa viac než milión 
ton pšenice ročne, pretože ponad ňu prechádza 
človekom zamorené ovzdušie zo severnej ame-
riky. to najviac prispieva aj k svetovým stratám 
kukurice a sóje. znečistené povetrie z Ázie sa 
najviac podieľa na stratách pšenice (50 – 60%) 
a ryže (viac než 90%). európa je pre ostatné 
kontinenty menšou hrozbou, pretože má me-
nej poveternostných frontov, ktoré by jej emi-
sie šírili ďalej.

Na skok od domova
pomôcť by nám mohol práve návrat k lokál-
ne pestovaným sezónnym potravinám. Na slo-
vensku však zatiaľ nie je dosť menších fariem, 
ktoré by dokázali zásobovať blízke okolie. „cho-
diť po dedine a zháňať tu zväzok mrkvy, tam 
kilo zemiakov je časovo nereálne. potrebovali 
sme sa spojiť s pestovateľmi, ktorí by stabilne 
napĺňali okolo päťdesiat objednávok týžden-
ne. s prekvapením sme zistili, že to nie je ľah-
ké,“ hovorí debničkár matúš. „V Nových zám-
koch sme natrafili na pána, ktorý má skvelé 
produkty, no z Bratislavy je k nemu dosť ďa-
leko.“ Nakoniec im známy poradil neďalekú 
rakúsku biofarmu adamah. 
cesta z Bratislavy do dedinky Glinzendorf trvá asi 
hodinku. zaparkujeme pred obrovskou drevenou 
stavbou, pred ktorou sú stoly zaplnené bylinka-

mi. Napriek tomu, že farma obhospodaruje oko-
lo 90 hektárov pôdy, všetko tu pôsobí útulne. po 
dvore behajú prívetivé psy a vítajú nás príbuz-
ní zakladateľov biofarmy – Gerharda a sigrid  
zoubekovcov. Názov adamah pochádza z Biblie,  
v preklade znamená pôda. odkazuje na prvú ľud-
skú bytosť utvorenú z prachu zeme aj na to, že 
tak ako sa staráme o pôdu, staráme sa i o seba. 

„keď mala svokra prebrať farmu, dala si pod-
mienku, že bude pestovať organicky. stará 
mama predpovedala katastrofu, vraj budeme 

žiť ako hipisáci. po dlhých diskusiách sa do-
hodli, že svokrovci dostanú štyridsať hektárov 
a dva roky na to, aby sa pôda vyčistila,“ hovo-
rí elmar Neuberger o histórii biofarmy, ktorá 
vznikla koncom 90. rokov. elamarov svokor si 
vzal na starosť predaj úrody. Nechcel dodávať 
veľkým reťazcom, ale priamo tým, ktorí budú 
zeleninu jesť. začal na viedenských trhoch, no 
keď už mali celé tony svojej povestnej mrkvy, 
stánkový predaj nestačil. Vtedy zaviedli novin-
ku – debničky. chvíľu trvalo, kým sa uchytili, no 
teraz ich týždenne dodávajú 5500 zákazníkom 
z Viedne a okolia.

obzeráme si tunajšie fóliovníky s uhorkami  
a rajčinami či pole s bylinkami a hráškom. sa-
denie strukovín pomedzi riadky zeleniny je pri-
rodzený spôsob, ako v pôde udržať dusík. Bu-
rinu tu trhajú ručne a proti škodcom používa-
jú mechanické i biologické metódy – napríklad  
s pásavkou zemiakovou si poradí mikroorga-
nizmus Bacilus thuringiensis.
Na okraji poľa je neosadený pás a vetrolam, 
ktorý ho oddeľuje od susednej, „klasickej“ far-
my. „takto sa chránime pred umelými hnojiva-
mi a postrekmi, ktoré by sem mohli preniknúť,“ 
hovorí elmar a dodáva, že pravidelné merania 
kontamináciu pôdy ani raz nepotvrdili.

S príchuťou chémie
Štedré dávky chemických látok používaných  
v poľnohospodárstve môžu prispievať k celo-
svetovému nárastu potravinových alergií. po-
ukazuje na to štúdia vedcov z amerického ko-
légia pre alergiu, astmu a imunológiu. podiel 
potravinových alergií u účastníkov výskumu  
s vysokými hladinami dichlórfenolov v moči 
bol o 80 % vyšší než v bežnej populácii. 
Štúdia uverejnená v časopise entropy spája 
herbicídy typu roundup, založené na glyfosáte,  
s civilizačnými chorobami ako obezita, diabetes, 
srdcové choroby, neplodnosť, rakovina či alzhei-
merova choroba. Glyfosát vraj povzbudzuje škod-
livý efekt environmentálnych toxínov a ďalších 
chemikálií, ktorých zvyšky ostali v potravinách. 
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„Veľkochovy hospodárskych 
zvierat fungujú ako fabriky 
na vírusy.“

Výrobcovia ani úrady jeho škodlivosť nepotvrdi-
li. tím profesora séraliniho z caenskej univerzity 
vo Francúzsku upozorňuje, že problémom nie je 
samotný glyfosát, ale herbicídna zmes ako celok. 
toxické sú vraj hlavne aditíva poe-15. 
to, do akej miery sú či nie sú pesticídy škodlivé 
pre človeka, je otázkou na dlhodobé a nezauja-
té vedecké výskumy. Nijako nám však neublíži, 
ak podiel chemikálií vo svojom jedle minimali-
zujeme. Napríklad aj tak, že sa spojíme s priateľ-
mi, známymi či susedmi a nájdeme si spoľahli-
vého pestovateľa, ktorý nás dokáže pravidelne 
zásobovať. Hovorí sa tomu komunitou podpo-
rované poľnohospodárstvo alebo csa (commu-
nity supported agriculture). skupina Bratislav-
čanov si vďaka nemu už druhú sezónu užíva asi 
40 druhov čerstvého ovocia, zeleniny a byliniek, 
vrátane tých, ktoré v obchodoch bežne nedostať.

„presadzujeme myšlienku spoločných záhrad 
založenú na sezónnosti a podpore pestovate-
ľov. Neovplyvňujeme zloženie plodín v debnič-
ke, ale spoločne si rozdeľujeme úrodu, ktorá sa 
urodila v jednotlivých obdobiach roka,“ hovorí 
andrej devečka z centra pre trvalo udržateľ-
né alternatívy. Nápad založiť takúto komunitu 
vznikol po stretnutí so zahraničnými farmármi, 
ktorí už v systéme csa fungujú.

Každý nákup zaváži
prostredníctvom známych našli troch pestova-
teľov, ktorí svoje produkty každý týždeň priniesli 

do prenajatej garáže. Hneď v ten deň sa rovno-
merne rozdelili do debničiek, ktoré si vyzdvih-
lo okolo 35 ľudí. „počas roka sme sa navzájom 
bližšie spoznali a v garáži to často žilo aj rôzny-
mi aktivitami ako ochutnávky odrôd paradajok 
alebo muštov, prípadne sme navštevovali na-
šich pestovateľov. za plodiny sme platili priamo 
im, režijné náklady si podelili členovia komunity.“
takto utratené peniaze ostávajú v regióne, čo 
zaručuje stabilitu a podporu miestneho rozvo-
ja a trvalé pracovné miesta. Farmári už nie sú 
anonymní a spätná väzba od zákazníkov im pri-
navracia pocit hrdosti na svoju prácu. „každým 
nákupom má človek možnosť priamo ovplyvňo-
vať smerovanie slovenska a má to často väčšiu 
váhu, ako hodiť raz za päť rokov hlasovací lís-
tok do urny. toto si, žiaľ, väčšina ľudí neuvedo-
muje,“ hovorí devečka. „predpokladám, že čle-
novia csa si občas niečo dokúpia v klasickom 
obchode alebo na trhovisku, ale gro pochádza 
od našich pestovateľov.“ 
Ľudia, ktorí by si chceli založiť podobnú skupi-
nu, musia podľa devečku oplývať istou dávkou 
nadšenia a ochoty venovať svoj čas rozbehnu-
tiu systému. základom je, aby zodpovedal nor-
mám predaja z dvora a aby peniaze išli pria-
mo pestovateľom (viac na predajzdvora.sk). 

Zdravé a poctivé
tí, ktorým sa nežiada len ovocia a zeleniny, ale 
i maškŕt, ako sú domáce džemy, med, syry, vaj-

cia, klobásky či úzkoprofilový slovenský cesnak, 
ocenia internetový portál farmicka.sk. po za-
daní lokality a požadovaného produktu sa zo-
brazí ponuka pestovateľov, chovateľov a výrob-
cov z nášho okolia. stačí sa im ozvať telefonic-
ky alebo emailom a dohodnúť sa na množstve, 
prípadne aj na cene a spôsobe dopravy. ani 
väčšia vzdialenosť nie je neriešiteľným prob-
lémom. „mnohí predajcovia sú veľmi ústretoví, 
takže bez problémov produkt pošlú, ak môžu, 
rovno ho dovezú. stalo sa nám aj to, že niekoľkí 
zákazníci sa dohodli cez Facebook, zorganizo-
vali si prepravu a jahňacinka spod tatier puto-
vala do viacerých domácností v košiciach,“ ho-
vorí jana rojíková zo združenia Gemerské grú-
ne, ktoré stránku prevádzkuje. 
Farmička sa zameriava na malých pestovate-
ľov a chovateľov, rodinné farmy, ale aj šikov-
ných ľudí, ktorí dokážu vyrobiť čosi, čo je skvelé 
a chutné, či už tradičné alebo novodobé. „Far-
márov sme spočiatku oslovovali priamo, obrá-
tili sme sa na organizácie záhradkárov, včelá-
rov, drobnochovateľov, roznášali sme letáky na 
podujatiach. Nešlo to ľahko, ale aspoň nás to 
veľa naučilo,“ hovorí rojíková. „Na certifikáty 
o biokvalite si nepotrpíme, presadzujeme skôr 
kvalitu overenú tradíciou, veď voľakedy ľudia 
slovo bio vôbec nepoužívali, ale napriek tomu 
pestovali, chovali a vyrábali na svojich gazdov-
stvách zdravé a poctivé potraviny.“ 
každá ponuka prejde kontrolou. zisťuje sa, či 
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pred vyše šesťdesiatimi rokmi sa istý mladý 
lekár v nemocničnej kantíne pri raňajkách 
spýtal svojej skúsenejšej kolegyne, čo všet-
ko posudzuje v prvých minútach života no-
vorodenca. lekárka zobrala papier a napísa-
la na neho päť položiek: pulz, dych, svalové 
napätie, reakcie na podráždenie a sfarbenie 
kože. Vedľa urobila tri kolónky pre hodnoty 
0-1-2 určujúce rozsah každého príznaku. Vzá-
pätí si uvedomila, že by to mohlo byť dobré 
vodidlo pre všetkých pediatrov. dieťa, ktoré 
malo skóre vyššie ako 8, bolo ružové, vrtelo 
sa, plakalo, robilo grimasy a pulz malo nad 
100. dieťa so skóre 4 a nižšie bývalo modra-
vé, ochabnuté, pasívne a so slabým pulzom. 
potrebovalo okamžitú intervenciu. 

Experti vs. tabuľky
asi už tušíte, že tá doktorka sa volala Vir-
ginia apgarová a jej skóre sa dnes používa  
v každej pôrodnej sále na rýchle vyhodno-
tenie stavu novorodenca. lenže pred rokom 
1953 a príhodou v kantíne nič také neexis-
tovalo a lekári posudzovali stav dieťaťa len 
podľa vlastného úsudku. čím viac skúseností 
s kritickými stavmi predtým mali, tým bol ich 
úsudok lepší a lekári boli sebaistejší. lenže 
rôzni lekári sa zameriavali na rôzne symp-
tómy a, žiaľ, niektorým iným neprikladali až 
taký veľký význam. často dochádzalo k za-
nedbaniu niektorých známok nebezpečen-
stva a zbytočným úmrtiam detí. 
možno tiež tušíte, že nebolo veľa pediat-
rov, ktorí by s nadšením pripustili, že neja-
ká hlúpa tabuľka je dôležitejšia ako ich in-
tuícia a že by takáto byrokratická činnosť 
vo chvíľach, keď ide doslova o každú sekun-
du, mohla zásadne zachraňovať životy. až  
o desať rokov neskôr vďaka prácam pediatra 
josepha Butterfielda sa tzv. apgarovej skó-
re začalo zavádzať do praxe. chirurg a spi-
sovateľ atul Gawande, autor knihy Chec-
klist Manifesto, hovorí, že ľudia nemajú radi 
zoznamy, lebo nie sú zábavné a sú v rozpo-
re s tým, ako vnímame majstrov. tí sú pred-
sa odvážni, improvizujú, nemajú žiadne pro-
tokoly. kontrolné zoznamy sa nám nehodia 
do hrdinských príbehov. 
o tom, že expertný úsudok sa vo všeobec-
nosti veľmi preceňuje, píše v knihe Pomalé 
a rychlé myšlení/Thinking, fast and slow (vyda-
lo jan melvil publishing, 2012) nositeľ Nobelo-

KEď IdE O žIVOt, trEba SI OdšKrtať zOznaM

Náš mozog je nespoľahlivý, lenivý a neschopný komplexných analýz. Niekedy 
je lepšie spoľahnúť sa viac na štatistiky a algoritmy ako na názor expertov. 
Častejšie však postačí i poctivo vyplnená byrokratická tabuľka.

PROTOKOLy HLAdNýCH MUdRCOV

vej ceny za ekonómiu daniel kahneman. Na 
vlastných chybách a preceňovaní vlastných 
expertných úsudkov, ale najmä na množstve 
neskorších pokusov opakovane dokázal on  
i jeho nasledovníci, že v dôležitých rozhodnu-
tiach robí aj jednoduchý algoritmus načmá-
raný na kus papiera menej chýb ako človek. 

Vyhliadky väzňa po obede
podľa psychológa paula meehla, ktorý inšpi-
roval aj kahnemana, sa experti snažia myslieť 
inak, aby dostáli svojej povesti a pri stanove-
ní svojich prognóz zvažujú rôzne kombinácie 
faktorov. lenže prílišná komplexnosť problé-
mu je aj pre vycvičený profesionálny mozog 
náročná a ľahko sa niečo dôležité opomenie. 
dokonca, keď s odstupom času dostane ten 
istý expert tú istú sadu informácií, väčšinou 
od neho získame odlišnú odpoveď. Vyply-
nulo to zo 41 rôznych štúdií o spoľahlivosti 
úsudku auditorov, patológov, psychológov, 
podnikových manažérov a ďalších špecia-
listov. Nekonzistentnosť vyplýva z rôznych 
vonkajších podnetov, ktoré si často ani ne-
uvedomujeme. 
jedným z nich je vyčerpanie. svedčí o tom 
známa štúdia na izraelských sudcoch roz-
hodujúcich o podmienečnom prepustení  
väzňov. robí sa to nárazovo, času je málo, 
obvyklým rozhodnutím je žiadosť zamietnuť. 
iba 35% žiadostí je schválených. autori štú-
die však zistili, že podiel schválených žiados-
tí sa po každej prestávke na jedlo zvyšoval 
na neuveriteľných 65%. po dvoch hodinách 
pred ďalšou prestávkou sa postupne priblí-
žil až k nule. je mnoho vysvetlení tohto javu, 
ale najlepšie možné je, že unavení a hlad-
ní sudcovia sa uchyľujú k jednoduchšiemu, 
čiže obvyklejšiemu riešeniu. 
dnes sa o únave a mnohých ďalších nevi-
diteľných silách, ktoré skresľujú náš úsu-
dok, dobre vie aj vďaka práci nobelistu kah-
nemana. ako sám upozorňuje, ani znalosť 
mechanizmu, akým dochádza ku chybám  
a skresleniu, ešte nezaručuje, že si ich  
v správnom momente uvedomíme a vyvaru-
jeme sa ich. Našťastie, v stále väčšom množ-
stve expertných činností sa darí niektoré 
problémy eliminovať, aj vďaka zavádzaniu 
protokolov. Nanešťastie, dochádza k druhé-
mu extrému, že sa to s byrokraciou prešvih-
ne. Nuž, nič nie je dokonalé!

text: elena akácsová | ilustrácia: klaus lempelman PROTI SRSTInota bene 146 2013 august

inzerent nie je priekupníkom aj to, či ponúka 
slovenské výrobky, ktoré zároveň súvisia so za-
meraním portálu. „Najlepšou kontrolou sú ur-
čite zákazníci. Vďaka internetu dokážu rýchlo 
komunikovať s inzerentom, pýtať sa a navzá-
jom si vymieňať skúsenosti.“ 
Farmári predávajú bez sprostredkovateľov, 
takže je na nich, koľko si zapýtajú. „musia zvá-
žiť, pri akej cene sú zákazníci ochotní ich pro-
dukty kúpiť. mnohé sú tak lacnejšie, ale niek-
torí ľudia sa čudujú, keď je čosi drahšie ako 
v supermarkete. rozdiel je v tom, aké suro-
viny do svojho produktu vložíte, aj v tom, že 
farmár alebo producent mu venoval svoj čas, 
prácu a um. Nie je to potravina, ktorá vzišla 
niekde vo fabrike.“

Ani deň bez mäsa?
mäsité jedlo bývalo pre ľudí sviatočnou ná-
dielkou, ktorú si často nemohli dopriať viac 
než raz týždenne. deň bez mäsa dnes mno-
hí považujú takmer za hladovku. podľa or-
ganizácie pre výživu a poľnohospodárstvo 
(Fao), špecializovanej agentúry osN, sa po 
celom svete chová a zabíja na jedlo viac ako 
64 miliárd zvierat ročne.

„Žijú v ťažkých podmienkach – ich jedinou úlo-
hou je produkovať mlieko, mäso, vajcia ako 
na bežiacom páse. keď ich výkonnosť klesne, 

končia na bitúnku, u dojníc je to v priemere 
po troch rokoch, u nosníc po roku,“ hovorí sil-
via čaňová zo slobody zvierat.

„Vedecký výskum ukázal, že teplokrvné zvieratá, vrá-
tane hospodárskych, cítia bolesť a strach. zvlášť 
cicavce majú mozgové štruktúry, ktoré im umož-
ňujú cítiť strach a vnímať bolesť a je veľmi prav-
depodobné, že ňou trpia takisto ako ľudia,“ píše 
sa v dokumente Fao o humánnom zaobchádza-
ní, transporte a porážke hospodárskych zvierat. 
toto nie je čosi, o čom by chcel milovník mäsa 
rozjímať nad stejkom, ale práve tam by ho to 
malo zaujímať. ak nie zo súcitu, tak preto, na čo 
poukazuje Fao: stresovanie zvierat strachom  
a bolesťou výrazne znižuje kvalitu ich mäsa. 
Vďaka zníženému obsahu kyseliny mliečnej 
vo svaloch je buď bledé, prekyslené a neval-
nej chuti, alebo naopak tmavé, tuhé a suché. 
Navyše sa rýchlo kazí. „toto zapríčiňuje pravde-
podobne najväčšie straty mäsa v procese jeho 
produkcie,“ píše sa v správe Fao.
Všetko by sa zmiernilo, keby sme zvieratám 
aspoň na dva-tri týždne pred smrťou dopriali 
výbeh na čerstvom vzduchu, zelenú pašu, nie-
koľko hodín pokoja medzi prepravou z farmy 
a porážkou, ktorá by sa mala robiť na bitún-
ku v najbližšom okolí. V kampani 8 hours na 
stránke slobody zvierat sa dozviete viac o ža-
lostných podmienkach, v ktorých zvieratá ces-

tujú naprieč naším kontinentom. zároveň sa 
môžete pridať k petícii za zastavenie diaľko-
vých transportov zvierat či aspoň ich skráte-
nie na maximálne osem hodín.

Chrípkové farmy
Nájdete tu aj kampaň Šťastné kravy, ktorá vy-
zýva za prijatie jednotných štandardov wel-
fare (podmienky, ktoré chránia pred fyzickou  
a psychickou nepohodou a umožňujú priro-
dzené správanie) pre všetkých 23 miliónov doj-
níc v eÚ. jedna krava nám denne dáva 20 lit-
rov mlieka, na čo musí byť každý rok otelená. 
často však nemá celodenný prístup k čerstvej 
vode, tlačí sa s ostatnými v špinavom, malom, 
zatuchnutom priestore a v živote neuvidí lúku. 

„tým, že sme napchali miliardy zvierat do fariem, 
ktoré fungujú ako fabriky, vytvorili sme celosve-
tové prírodné laboratórium pre rapídny vývoj 
smrtiacich a vysoko infekčných foriem H5N1  
a ďalších foriem chrípkových vírusov,“ hovorí 
neurologička a špecialistka v oblasti verejné-
ho zdravia aysha akhtar. práve tu totiž „vtáčia“ 
chrípka nachádza vhodných hostiteľov, kým sa 
premení na formu nákazlivú pre ľudí. „Napriek 
nespočetným pokusom obmedziť vírus, vráta-
ne vakcinácie a utratenia kurčiat, sa H5N1 ob-
javuje aj naďalej, a to sa bude diať, kým budú 
industriálne farmy existovať.“

Na etikete záleží
podľa prieskumu eurobarometer (2005) až  
83 % konzumentov na slovensku je presvedče-
ných, že podmienky chovu zvierat treba zlepšiť 
a až 89 % spotrebiteľov si myslí, že výberom 
nakupovaných potravín môžu ovplyvniť život-
nú pohodu zvierat. až 85 % slovenských spot-
rebiteľov však nevie podľa obalu nikdy alebo 
takmer nikdy rozoznať, či bolo zviera chované 
v dobrých podmienkach.

„záruku dobrých podmienok u nás v súčasnos-
ti získate len kúpou živočíšnych produktov  
z biohospodárstva, ktoré má certifikát spoloč-
nosti Naturalis. druhou možnosťou je kúpa 
výrobkov z farmy, ktorej podmienky si viete 
overiť, môžete ju navštíviť,“ hovorí čaňová. 
sloboda zvierat sa onedlho pridá k európ-
skej iniciatíve labelling matters (Na etike-
te záleží), ktorá lobuje za povinné označe-
nie každého živočíšneho produktu podobne, 
ako je to u vajec. „spotrebiteľ tak bude môcť 
rýchlo a jasne zistiť, v akých podmienkach zvie-
ra žilo – či v humánnom chove, alebo intenzív-
nom veľkochove – a zodpovedne sa rozhodnúť.“ 
závisí len na nás, či budeme jesť chutnú a zdra-
vú mrkvu a budeme obklopení šťastnými sliep-
kami, prasatami, kravami... alebo sa pripraví-
me o úrodu a urýchlime svoj odchod zo sveta 
chrípkovou pandémiou.

Zdroj: labnews.co.uk, naturalnews.com, natu-
ralnews.com, gmoseralini.org, fao.org, huffin-
gtonpost.com/aysha-akhtar

Č Í TAŠ  E T IKETU?
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pOdEľME Sa, budE náM ChutIť lEpšIE

Koláčiky pre celiatikov, nápojový lístok v Braillovom písme či personál na invalidných 
vozíkoch – Café Luxor myslí na každý typ zákazníka. I na toho, kto na kávu nemá.

VIAC NEŽ dOBRá KáVA

text: dagmar gurová | foto: gabriel kuchta – denník smetÉMa

elegantný interiér, dlhý zoznam káv, zákusky 
vystavené na obdiv okoloidúcim maškrtní-
kom – café luxor by na prvý pohľad mohla 
patriť k príjemným, no ľahko zameniteľným 
kaviarňam, akých je v centre Bratislavy veľa. 
stačí však vojsť dnu, objednať si a hneď spo-
zorujete rozdiel. množstvo prepracovaných 
detailov robí z podniku v pasáži luxor výni-
močné miesto. 
skôr než tam vstúpim, cez presklenú stenu 
chvíľu pozorujem mladíka na invalidnom vo-
zíku, ktorý sústredene hľadí na obrazovku lap-
topu. Vyzerá ako zákazník, ktorý si užíva le-
žérne dopoludnie. V skutočnosti je to horlivý 
zamestnanec kaviarne, ktorý práve rozmýš-
ľa, čím by sem pritiahol ďalších zákazníkov. 

Kvalita pre náročných
„musíme vymýšľať stále niečo nové, ponúkať 
pridanú hodnotu. len výborná káva nesta-
čí na to, aby sme obstáli v konkurencii. my 
sme vsadili na kvalitu. ponúkame celiatické 
zákusky, svieže miešané nápoje, horúcu čo-
koládu, originálne značky anglických a bel-
gických pív, sladenie stéviou či menu v Brail-
lovom písme. Nie sme tak na očiach ako ka-

viarne na ulici, takže o sebe musíme dať ve-
dieť,“ hovorí 20-ročný marketingový manažér 
adam, ktorý pravidelne aktualizuje web i Fa-
cebook kaviarne a usilovne pracuje na jej pro-
pagácii. spolu s kolegami vytrvale hľadá lá-
kadlá, za ktorými by sa sem ľudia radi vracali. 
Na workshop, výstavu niektorého z mladých 
umelcov či sledovanie hokeja ich pozýva pla-
gátikmi vyrobenými podľa vlastného návrhu. 
ruky a nohy adam nemôže používať tak ako 
väčšina z nás, ale jeho kreativitu a inteligen-
ciu to nijako neznižuje. Nie je tu zamestnaný 
z ľútosti, ale pre svoje schopnosti. tak ako aj 
zvyšní dvaja pracovníci s telesným postihnu-
tím – ekonómka zuzka a čašník robo, ktorí 
sa tiež pohybujú na mechanických vozíkoch.

„Na tomto mieste sa už vystriedalo šesť či se-
dem kaviarní, každá vydržala asi rok. my sme 
to chceli posunúť ďalej, dať kaviarni ešte ne-
jakú inú myšlienku. jeden z majiteľov už v mi-
nulosti spolupracoval s ľuďmi s telesným po-
stihnutím a rozhodol sa, že tu svoje skúsenos-
ti zúročí,“ hovorí andrea paulínyová, spoluau-
torka projektu. „chránené pracovisko sme za-
čali pripravovať ešte vlani. Veľa času nám za-
brala byrokracia okolo jeho vybavovania. Naši 

zamestnanci boli už v januári pripravení na-
stúpiť, ale nakoniec museli počkať do 1. mája.“

Práca na kolesách
adam našiel v kaviarni svoje prvé zamest-
nanie. „Vyštudoval som obchodnú akadémiu. 
teraz si robím dvojročnú nadstavbu, sociál-
no-právnu činnosť, po ktorej by som chcel ísť 
na ekonomickú univerzitu. Bol by som veľmi 
rád, keby som popri tom mohol pokračovať 
v tejto práci,“ hovorí. „teraz nie je dosť roboty 
pre chodiacich, nie to ešte pre nás. ja som mal 
veľké šťastie. Firmy nechcú brať vozíčkarov, 
pretože by museli upraviť svoje priestory na 
bezbariérové. Nejde len o rampu pred budo-
vou, ale i dostatočne široké dvere či špeciálne 
uspôsobené toalety. a to sú náklady navyše.“ 
V café luxor je všetko zariadené tak, aby 
čašník, 28-ročný robo bez problémov krúžil 
medzi usadenými hosťami a barovým pul-
tom. „Nájsť správneho čašníka bolo najväč-
šou výzvou. Na ňom to celé stojí,“ hovorí adam. 

„robo má zdravé ruky, čo mu dáva veľkú po-
hyblivosť, takže naozaj obratne manévruje 
medzi stolmi. zároveň je veľmi komunikatív-
ny, vie to s ľuďmi.“

13

robo sa s vozíkom zžil po svojom zranení po-
merne rýchlo. „predtým som desať rokov jaz-
dil na bicykli BmX. s kolesami som kamarát, 
beriem ich už ako svoje nohy. stačí mi raz sa 
previesť po miestnosti a viem sa tam orien-
tovať. Veď aj v bežnom živote, doma či v ob-
chode sa musím vedieť obracať a skrúcať.“
Náročnejšie bolo naučiť sa, ako to v kaviar-
ni chodí. doteraz totiž v žiadnej nepracoval. 
pred nehodou sa živil ako inštalatér, robil na 
stavbách a predával súčiastky v špecializo-
vanom obchode. 

Samostatnosť nadovšetko
zákazníci v café luxor na neho reagovali rôz-
ne. „Niektorí na mňa pozerali s ľútosťou, iní 
nechápali, čo tam robím na vozíčku, s táckou 
na kolenách. zo začiatku sa stávalo, že si ma 
pomýlili s hosťom, tak sme zaviedli unifor-
my, košele s menovkou, ktoré jasne označu-
jú obsluhu.“
robovi sa práca v kaviarni pozdáva. je prvá, 
ktorú si po zranení našiel. okolo obeda a ve-
čer býva v kaviarni živo, ale sú tam i „hluché“ 
chvíle, kedy si môže vydýchnuť. Naporúdzi má 
aj osobného asistenta, no snaží sa čo najviac 
zvládať sám. „mám to v povahe, chcem byť sa-
mostatný. Hneď po operácii som sa na rovinu 
spýtal, či budem chodiť, aby som vedel, na čo 
sa mám zamerať. Veľa ľudí ma obdivuje, ale 
myslím si, že v podobnej situácii by sa väčši-
na z nich správala rovnako ako ja.“
kaviarenská robota však roba predsa len 
čímsi zaskočila. celodenné šichty na vozí-
ku mu spôsobili dekubity, preležaniny, kto-
ré si musí preliečiť. „slovensko nedáva za-
mestnancom na vozíčku žiadnu úľavu. Buď 

musia odrobiť osem hodín denne alebo na 
nich zamestnávateľ nedostane celú dotáciu,“ 
hovorí andrea. 

darujme trochu luxusu
V café luxor dobre vedia, že život sa môže 
nečakane zvrtnúť. aj preto chcú dopriať tro-
chu luxusu tým, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii. 
ako jedna z mála kaviarní na slovensku sa pri-
dali k občianskej iniciatíve káva navyše, kto-
rá je v zahraničí stále obľúbenejšou formou 
anonymnej pomoci. Funguje veľmi jednodu-
cho – zákazník si objedná a zaplatí dve kávy, 
ale vypije len jednu. tú druhú predplatil pre 
človeka, ktorý by na ňu sám nemal. 

„je to dobrovoľné. kávu navyše máme ako ofi-
ciálnu položku, ktorá sa zobrazí na účte. pred-

pokladali sme, že predplatených káv bude 
viac než záujemcov o ne, ale zatiaľ je to na-
opak,“ hovorí adam. „Väčšinu platí kaviareň 
a naši priatelia. pridalo sa k nám už aj zo-
pár zákazníkov, ale ešte nemáme pravidel-
ných predplatiteľov. túto iniciatívu niekto-
rí vnímajú skepticky. chceme ich povzbudiť  
k solidarite. asi len potrebujeme nájsť spôsob, 
ako ich motivovať. uvažujme nad tým, že za 
prejav dobrej vôle by dostávali niečo hmata-
teľné, napríklad nálepky či magnetky, z kto-
rých by bolo jasné, ako často a komu pomohli,“ 
dodáva andrea.

„ľudí na vozíčkoch 
nezamestnali z ľútosti, ale 
pre ich schopnosti.“

prvýkrát sa objavila v Neapole, kde si ňou uc-
tievali veteránov druhej svetovej vojny. keď 
bývalý vojak prišiel do kaviarne, obsluha sa 
ho spýtala, či si dá kávu. ak odpovedal, že 
áno, automaticky dostal jednu z tých odlože-
ných. V období hospodárskeho rozkvetu ten-
to zvyk vymizol, ale taliani sa k nemu vrátili  
s rozmachom celosvetovej ekonomickej krízy 
v roku 2008. táto myšlienka sa začala šíriť aj 
do iných krajín a stala sa globálnou iniciatívou.
Zdroj: facebook.com/kavanavyse

Káva navyše

k najčastejším obavám patrí, že kaviareň  
s týmto bonusom obsadia špinaví, otravní  
a zaváňajúci hostia. „Nemáme tu žiadne in-
vázie a nikto sa doteraz nesťažoval,“ hovoria 
kaviarnici. predplatená káva je pre slušných 
a triezvych ľudí a oni tento dar náležite oce-
ňujú. „oslovili sme niekoľkých predajcov Nota 
bene aj pána z ulice, ktorého sme už predtým 
občas ponúkli kávou. Vtedy sme mu ju dáva-
li so sebou, lebo nie vždy príjemne voňal. po-
stupne sa však začal meniť, dával si na sebe 
viac záležať. teraz už sám priznáva, že v mi-
nulosti to nebolo úplne ono. Hovorí, že do ka-
viarne sa musí obliecť lepšie ako obvykle,“ us-
mieva sa andrea.

„chceme, aby si u nás všetci naši zákazníci pri-
padali ako ľudia. aj tí, ktorých spoločnosť vylu-
čuje,“ hovorí adam. „pri káve sa s nami často 
dajú do reči a poodhalia nám úplne iný svet, 
takže aj my tým získavame.“ ukrátení nie sú 
ani tí, čo kávu pre druhých zaplatia – umož-
ní im totiž oceniť, čo oni sami dostali od ži-
vota navyše.
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Výbornú kávu vám v Café Lux prinesie čašník na invalidnom vozíku. Iniciatívu Káva na vyše podporujú kaviarne a zákazníci na celom svete. Koláž: Klaus Lempelman
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V aMErICKEJ VEdE hraJÚ VEľKÚ ÚlOhu VEdCI-IMIgrantI

Profesorovi Jánovi Vilčekovi udelil tento rok prezident Barack Obama osobne najvyššie 
ocenenie pre vedcov žijúcich v USA. Len málo Slovákov dovtedy tušilo, že slovenský 
vedec vyvinul liek na mnohé ťažké autoimúnne ochorenia.

TOľKO PEňAZí ANI NEPOTREBUJEM

Na aký svoj úspech ste najviac hrdý?
Verejnosť vie hlavne o mojom príspevku k lie-
čeniu reumatoidnej artritídy, psoriázy či croh-
novej choroby. cítim veľké zadosťučinenie, 
keď hovorím s pacientmi, ktorým tento liek 
pomohol. dobrý pocit mám však aj z teore-
tickej práce, ktorej som sa venoval celý svoj  
život. Bez základného výskumu by sme nevy-
vinuli ani náš liek.

Čo vás motivuje vo vašej práci?
Hlavne intelektuálne vzrušenie, ktoré človek po-
ciťuje, ak si postaví hypotézu o niečom, čo sa 
deje v organizme alebo v bunke a potom si vy-
myslí pokusy, ktoré túto myšlienku môžu potvr-
diť alebo vyvrátiť. Veľmi často sa pokusy nepoda-
ria a výsledok je nejednoznačný. ale ak získate 
nejaké nové poznatky, tak je to obrovská radosť.

Zažívali ste aj ťažké chvíle a pochybnosti, až 
ste to chceli vzdať?
keď som začal pracovať na Virologickom ústa-
ve saV v Bratislave, pokusy sa nedarili. Vtedy 
som si hovoril, prečo strácam čas. Bol som pri-
pravený zavesiť vedu na klinec a vrátiť sa do 
medicíny. Našťastie som však nenašiel vhod-
né miesto a zostal som ďalej v laboratóriu.  
a odrazu sa pokusy začali dariť a už som viac 
neuvažoval nad tým, že by som opustil vedu. 
chvíle, kedy je človek znechutený, treba nejako  
vydržať a veriť, že bude lepšie.

Ako vás prijali po vašej emigrácii z Českoslo-
venska vo vedeckej komunite v USA?
musím povedať, že veľmi srdečne. moji kole-
govia na univerzite mi boli mimoriadne ná-
pomocní. Nikdy som nemal pocit, že by som 
mal menej možností pracovať ako niekto, kto 
sa narodil v spojených štátoch. Naopak, ľudia 
sa mi snažili viac pomôcť, keďže som prišiel  
z malej komunistickej krajiny. V celkovej popu-
lácii imigranti predstavujú asi 13 percent, ale 
medzi vedeckými pracovníkmi je to percento 
oveľa vyššie. je zaujímavé, že aj ocenenia čas-
to dostávajú ľudia, ktorí sa v usa nenarodi-
li. 75 percent vedcov, ktorí vlani získali Národ-
nú cenu, pochádzalo zo zahraničia. prezident 
obama vo svojom prejave spomenul, akú dô-
ležitú úlohu majú vedci-imigranti.

V čom spočíva vlastne prínos, za ktorý ste 
dostali Národnú medailu za technológiu  
a inovácie?
spolu s kolegami som vytvoril protilátku proti 
cytokínu, ktorému sa hovorí tNF. cytokíny sú 
bielkoviny, ktorých úlohou je v našom orga-
nizme riadiť imúnne reakcie. Vytvárajú sa pri 
infekcii organizmu vírusom alebo baktériami.

Vďaka tomuto patentu ste zbohatli nielen vy, 
ale aj vaša univerzita. Ako to vlastne v Ame-
rike funguje s využívaním výsledkov vedec-
kého výskumu?

pracujem na lekárskej fakulte v New Yorku, 
kde je mojím hlavným zameraním základný 
výskum. ten môže, ale vôbec nemusí priniesť 
žiadne praktické uplatnenie. každý zamest-
nanec však podpisuje s univerzitou zmluvu, 
že patent na všetko, čo vynájde, patrí jej. 
Naša univerzita podpísala zmluvu s biotech-
nologickou spoločnosťou, s ktorou sme za-
čali na vývoji protilátky spolupracovať. zo 
svojich príjmov jej potom táto spoločnosť 
platí licenčné poplatky, z nich istá časť patrí 
vynálezcom. pretože je náš liek veľmi úspeš-
ný, aj naše príjmy dosahujú sumy, o ktorých 
som nikdy ani nesníval. V istom momente 
som si povedal, že toľko peňazí ani nepo-
trebujem a že sa vzdám veľkej časti v pro-
spech univerzity. zvyšok sme investovali do 
našej nadácie.

Tá podporuje napríklad aj umenie. Prečo ste 
jej dali aj tento „nevedecký“ cieľ?
Na začiatku sme celkom presne nevedeli, aký 
si stanovíme program, ale povedali sme si, že 
nadácia by mala odzrkadľovať naše záujmy. 
Nadáciu sme totiž založili s mojou manželkou 
maricou, ktorá študovala kunsthistóriu. Úlohou 
nadácie je zvyšovať v usa povedomie o umel-
coch a vedcov, ktorí sa nenarodili v usa, ale 
niečo tam dosiahli. udeľujeme ceny, robíme 
výstavy zahraničným umelcom, vydali sme aj 
antológiu spisovateľov.

Podarí sa podľa vás v najbližších rokoch 
nájsť lieky aj proti vírusu HIV či malárii?
zatiaľ ich vzniku stále nerozumieme. Verím 
však, že sa raz podarí vytvoriť vakcíny aj na 
tieto ochorenia.

patrí medzi popredné svetové vedecké ka-
pacity v oblasti mikrobiológie. Vyštudoval 
na lekárskej fakulte univerzity komenského  
v Bratislave. pracoval na Virologickom ústa-
ve čsaV, v roku 1964 z československa emig-
roval. po príchode do usa začal pracovať na 
lekárskej fakulte Newyorskej univerzity, kde 
pôsobí dodnes. je držiteľom a spoludržiteľom 
46 patentov. V roku 2000 založil nadáciu the 
Vilcek Foundation. V roku 2010 získal titul Veľ-
vyslanec dobrej vôle, ktorý udeľuje mzV sr  
a v roku 2013 získal v usa Národnú medailu 
za technológie a inovácie.

Ján Vilček (1933)

text: lenka krištofová | ilustrácia: klaus lempelman SVET2013 august
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VAŠe sTAROsTI na našu StránKu

Trápi vás zničená lavička v parku či neviditeľný priechod pre chodcov? Odmietate 
bezmocne hromžiť nad obrovským výtlkom, do ktorého vaše auto pravidelne 
zapadne cestou do práce? Pre niekoho maličkosti, iný kvôli nim píše starostovi.

OdKAZ PRE STAROSTU

STAROSTA!!!

www.odkazprestarostu.sk k autobusovej zastávke obvykle patrí lavič-
ka. Bežne sa však stáva, že sa na nej sedieť 
nedá. každý deň cestou do práce jednu takú 
lavičku míňa aj Vladimír Špánik z Vinodo-
lu. Že je poškodená, si všimol hneď, podnet 
podal až takmer o rok. dôvody, prečo mu to 
trvalo tak dlho, sú pragmatické. Najskôr si 
myslel, že bude stačiť, keď zoženie na lavič-
ku dosku a dá ju údržbárovi obce alebo ju 
opravia v rámci združenia občanov miest  
a obcí slovenska, ktorému predsedá. dozve-
del sa však, že sami ju opraviť nemôžu, pokiaľ 
ju nevlastnia. 
odhodlanie vyriešiť problém svojpomocne nie-
kedy nestačí. „lavička niekomu patrí a vlastník 
je za ňu zodpovedný. Napríklad v Bratislave je 
buď v správe mesta, mestskej časti či mestských 
organizácií, alebo môže ísť aj o súkromný maje-
tok. Vlastnícke právo je nedotknuteľné a nie je 
možné do neho zasahovať,“ vysvetľuje hovorky-
ňa bratislavského magistrátu daniela rodinová. 
riešením je spolupráca. občanom a zástupcom 
mesta pomáha spájať sily aj internetový portál 
odkazprestarostu.sk. Ľudia môžu jednoduchým 
spôsobom posielať samospráve podnety na 
každodenné problémy, s ktorými sa stretávajú 
vo svojom okolí. dôležité je odfotiť ich a popí-
sať. Netreba pátrať po tom, kam podnet zaslať, 
samospráve sa už dostane automaticky. odpo-
vede kompetentných sú zverejnené na portáli 
a každý môže sledovať, v akom štádiu riešenia 
sa podnet nachádza. „Výhodou je, že problém 
sa stáva verejným a samospráva je pod väčším 
tlakom riešiť ho,“ hovorí mária Bulková z inšti-
tútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý 
portál prevádzkuje. 

dôležité maličkosti
Vznik webu, ktorý uľahčuje komunikáciu obča-
nov so samosprávou, inšpiroval britský projekt 
www.fixmystreet.com. prvýkrát bola stránka 
odkazprestarostu.sk spustená v Bratislave vo 
februári 2010. za tri roky ju využilo takmer 1500 
ľudí z 36 miest a obcí na slovensku. trápila ich 
uzavretá cesta k bratislavskej nemocnici na an-
tolskej ulici v Bratislave, chýbali im bývalé mest-
ské kúpele Grössling, posielali návrhy na zatrak-
tívnenie Barlolamača v piešťanoch. takmer 900 
ľudí si všimlo, odfotilo a popísalo nefunkčné do-
pravné značky a výtlky, vyše 200 ľudí poslalo fo-
tografiu vraku auta zaparkovaného na ulici na 
dobu neurčitú. 

„informačné tabule na zverejňovanie oznamov 
sú na kežmarskom sídlisku sever nefunkčné  
a hrdzavé už od môjho detstva. dnes mám 35 
rokov, takže je to už veľmi dlho,“ hovorí matúš 
Švirloch. kežmarok považuje za „svoje“ mesto a 
má ho rád, hoci v ňom už nebýva. až tak, že pred 
vyše rokom sa stal administrátorom interneto-
vého portálu odkazprestarostu.sk v kežmarku. 
podľa Bulkovej sa administrátorom môže stať 
ktokoľvek, kto má chuť urobiť niečo dobré pre 
svoje mesto. jediná podmienka je, že nepracu-

je vo vedení mesta či obce, a ani nie je blízkym 
rodinným príslušníkom takéhoto pracovníka.  

„to, čo sa niekomu môže zdať malicherné, môže 
byť pre autora podnetu veľmi dôležité. Nedosta-
točné osvetlenie pred domom napríklad spô-
sobuje, že sa bojí večer chodiť domov,“ hovorí 
maja Bulková. V pamäti jej najviac utkvel odkaz, 
ktorý upozorňoval na raritu zo Šale – desať-
ročný vrak auta, ktoré už zrastalo so stromom 
na ceste. „Väčšinou sú podnety samosprávam 
písané vo vážnom duchu, odľahčený opis auta  
s ofinkou, nás všetkých zabavil.“

Neviditeľné zebry
erik z piešťan poslal starostovi fotky dvoch ne-
viditeľných priechodov pre chodcov, ktoré mu 
chýbali. prvý „stretával“ pravidelne, no kým ho 
odfotil, prešli dva týždne. pri druhom už mal 
prax. Hneď ako si ho všimol, odfotil ho a poslal 
cez portál. skôr ako mesto stihlo odpísať, prie-
chod obnovilo a erik sám na odkazprestarostu.
sk napísal, že problém je vyriešený. 

„podnety sa snažíme riešiť čím skôr, niektoré 
však nie sú v kompetencii mesta. Väčšinou sa 
týkajú údržby mestského majetku, ktorú má 
na starosti naša príspevková organizácia služ-
by mesta piešťany. podnety jej preposielame a 
ona ich rieši,“ vysvetľuje denisa Bartošová, pred-
nostka mestského úradu v piešťanoch. portál 
odkazprestarostu.sk považuje za pozitívny aj 
bratislavský magistrát. s odkazmi od ľudí ďa-
lej pracujú. „mnohé sú podnetné, inšpirujúce  
a sú súčasťou návrhov na zlepšenie fungovania 
samosprávy,“ hovorí rodinová. podnety sa do-
stávajú na príslušné oddelenia magistrátu, kde 
ich, pokiaľ je to možné, zapracujú do svojich plá-
nov činností alebo zašlú stanovisko k problému. 
Väčšina samospráv však touto iniciatívou spo-
čiatku nebýva príliš nadšená. „musíme im vy-
svetľovať, že portál je skvelým nástrojom, ako 
bezplatne získať prehľad o problémoch v mes-
te. je to výkladná skriňa ich práce. keď ju robia 
dobre, nemajú mať z čoho strach, skôr naopak,“ 
hovorí Bulková. mnohí starostovia pochopili, že 
ľudí často viac trápia malé, každodenné problé-
my ako ďalekosiahle projekty. Na riešení pod-
netov sa podľa Bulkovej veľmi dobre spolupra-
cuje so samosprávou prievidze alebo s mest-
skou časťou Bratislava-Nové mesto. dlhodo-
bo najťažšie je to naopak so zástupcami Žiliny  
a kežmarku. „Neriešené podnety samospráve 
pravidelne pripomíname, “ hovorí Bulková. ak 
sa veci nepohnú, organizácia si z času na čas vy-
berie niektorý z podnetov a pokúša sa ho vyrie-
šiť s pomocou dobrovoľníkov.
od januára už netreba ani písať emaily a na za-
slanie podnetu vám stačí mobilný telefón. stiah-
nutím jednoduchej aplikácie odkazprestarostu.
sk pošlete vaše návrhy priamo z miesta, kde sa 
problémy reálne nachádzajú. možno sa aj vďa-
ka vašej všímavosti v uliciach bude môcť jazdiť 
bez rizika, že vám odletí koleso, a na cesty sa 
vrátia zebry v nových farbách.



rál a budúci prezident ulysses s. Grant bol hr-
dým vlastníkom bokombrád, ktoré len zdôraz-
ňovali jeho neustále zamračenú tvár. ale od 
Benjamina Harrisona v 90. rokoch 19. storo-
čia nemali spojené štáty bradatého preziden-
ta. a posledným bradatým britským monar-
chom bol kráľ juraj V., ktorý zomrel v roku 1936. 
Vrcholom literárnych bradáčov bolo de-
vätnáste storočie. spomeňte si na dicken-
sa, tolstého, dostojevského alebo trollopa. 
dosť smiešne „zateplenie“ brady thomasa 
keneallyho môže ospravedlniť hádam len 
snaha o vzdanie pocty bradám svojich pred-
chodcov. dnes sa už od literátov brada ne-
očakáva, hoci salman rushdie pokračuje  
v behu so štafetovým kolíkom, ktorý kedysi 
zdvihol ernest Hemingway. ambiciózni, po-
dotýkame, že mužskí spisovatelia by mali 
pochopiť, že hoci s bradou môžu vyzerať 
erudovanejšie, nespraví z nich lepších au-
torov. podobne aj futbalisti si môžu vybrať 
podobu najnovšieho výzoru davida Beckha-
ma, ktorý sa pravidelne mení. ale len dobrá 
pravačka, a nie chlpaté líca, im pomôže ko-
pať ako Beckham.
Šport má svoje disciplíny, kde sú brady vy-
slovene zakázané. plavci si pred dôležitými 
pretekmi na sebe oholia všetko. práve sto-
tiny sekundy totiž vyhrávajú alebo prehrá-

vajú preteky. Niekoľkodňové strnisko iana 
thorpea (austrálsky plavec prezývaný Torpé-
do) medzi pretekmi sa dá vysvetliť len ako 
výraz odporu alebo volanie o pomoc. Brady 
úplne zjavne nepomáhajú vo vode, rovnako 
ako na bežeckej trati, hoci v 80. rokoch bra-
datý fínsky bežec na dlhé vzdialenosti las-
se Virén vyhral štyri zlaté medaily. Bolo to 
desaťročie, ktoré zažilo aj zrodenie švéd-
skeho tenistu Björna Borga. počas turnaja 
sa neholil, čo znamenalo, že na väčšine fo-
tiek so svojimi trofejami vyzeral dosť úboho.  
V poslednej dobe sú však brady na teniso-
vých kurtoch raritou. Hádam len marat safin 
a andre agassi mali svoje „bradaté“ chvíľky.

Tragické a zločinecké
Bradáči neobišli ani austráliu. „otec fede-
rácie“, Henry parkes, nosil jednu z najvýraz-
nejších brád v austrálskej histórii. aj alfred 
deakin, druhý predseda vlády, bol brada-
tý, ale od čias josepha cooka v roku 1914 
nemala austrália jediného poriadne zaras-
teného lídra. príležitostné fúzy, to áno, ale 
žiadne brady. prevládal totiž pocit, že politik  
s bradou niečo skrýva alebo jednoducho ne-
vyzerá dobre. toto v roku 2011 zistil nezávis-

je nemysliteľné, aby ste sa prešli centrom mes-
ta a každý druhý trendový mladík by nemal 
na sebe buď obtiahnuté nohavice alebo bra-
du. ale kúloví mladí muži nie sú jediní, ktorí si 
brady dovolia – tento rok takmer všetky cere-
mónie pri vyhlasovaní najlepšieho filmového 
herca vrcholili súbojom bradáčov daniela day

-lewisa a Hugha jackmana, t. j. abrahama lin-
colna a jeana Valjeana. lincoln bol jasným ví-
ťazom, takže sa zdá, že klasická brada zvyčaj-
ne tromfne fiktívnu. 

Prezidenti a plavci
lincoln žil v období, kedy bradáči neboli ni-
čím neobvyklým. aj lincolnov najvyšší gene-
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Prichádzali do módy a vychádzali z módy častejšie ako široké 
klopy na kabáte. Ale ulice a televízne obrazovky ukazujú, že 
sa opäť „zbradatieva“. Áno, je to oficiálne. Brady sú späť!

BRAdy SÚ SPäť

Niekedy vieme zaznamenať úplne presne, kedy 
vzniká nový trend, a kedy sa nový štýl, meno 
alebo jedlo stanú hitom. kylie minogue je ne-
priamo zodpovedná za množstvo mladých ky-
lieniek a teraz očakávame nával dievčat s me-
nom adele. joanne rowlingová takto stvorila 
celú generáciu Harryov a jamie oliver so svo-

jimi olejovými sprchami zachránil priemysel 
s olivovým olejom. ale kedy sa vrátili brady? 
celé desaťročia vyzerali akosi staromódne. pre-
žívali len na tvárach hipisákov, vedcov, excen-
trických politikov či na chlapcoch zo zz top. 
Brada označovala umelecký smer alebo ina-
kosť, prípadne členstvo v anarchistickom spol-

ku. alebo všetko naraz. a zrazu sú brady opäť 
v móde. Najpravdepodobnejšie sa to zača-
lo takzvaným „strniskom“, čo je termín, ktorý 
sme pred časom ešte veľmi nepoužívali. dnes 
sa filmové hviezdy predvádzajú na červenom 
koberci s trojdňovým strniskom bez obáv, že 
pôsobia neudržiavane alebo nevyzerajú „cool“. 

„brady úplne zjavne 
nepomáhajú vo vode ani 
na bežeckej trati.“

text: www.streetnewsservice.org alan attwood | ilustrácia: klaus lempelmanFENOMÉN

„Nechať si narásť bradu je vážne rozhodnutie, 
je to takmer ako boj. musíte odolávať rôznym 
názorom ľudí. zápasíte s letnými horúčavami. 
No nesmiete to vzdať,“ alan zdieľa svoj úspeš-
ný pestovateľský pokus na stránke beards.org. 
Brady dokonca môžu aj pomáhať. celosveto-
vé hnutie movember vyzýva každoročne v no-
vembri mužov, aby si vypestovali brady a tak 
pomohli získať finančné prostriedky a zvýšili 
povedomie o rakovine prostaty. kampaň sa po 
prvýkrát objavila v austrálii v roku 2003 a rozší-
rila sa do ďalších krajín, ako je írsko, Holandsko, 
Nový zéland a česká republika.

Brady pomáhajú

lý člen parlamentu rob oakeshot, keď sa za-
rastený vrátil z letnej dovolenky. počas parla-
mentnej debaty zhodnotila julia Gillardová, 
predsedkyňa vlády, oakeshotov nový výzor 
ako veľmi úbohý.
Hráčovi kriketu Glennovi maxwellovi sa kon-
com minulého roka pri príležitosti vstu-
pu do austrálskeho kriketového oddielu do-
stalo podobného prijatia. „obrátil som sa  
k družstvu a tréner mickey arthur sa opýtal, či 
sa pri najbližšej príležitosti oholím. odpove-
dal som, že možno. o desať minút som šiel do 
svojej izby a oholil som sa,“ povedal maxwell. 
iróniou je, že muž, ktorý je považovaný za naj-
lepšieho pálkara na svete, juhoafričan Hashim 
amla, nosí úžasnú bradu a nosil ju aj jeden z naj-
slávnejších kriketových hráčov vôbec, angličan  
W. G. Grace. ten však hrával väčšinu svojej kariéry  
v 19. storočí, kedy boli brady bežnejšie ako dnes. 
austrália má aj svojich tragických bradá-
čov – Burke a Wills sa už bradatí vydali na 
expedíciu krížom austrálskym vnútroze-
mím, kde aj na spiatočnej ceste zahynuli.  
a boli tu aj nezabudnuteľní kriminálni bra-
dáči – najznámejší z nich Ned kelly (austrál-
ska obdoba Jánošíka). posmrtnú masku mu 
vyrobili bez brady, akoby chceli odhaliť člo-
veka, ktorý sa za ňou skrýval. 
možno to boli muzikanti ako Gottye, ktorí in-
špirovali mladých mužov, aby nechali holia-
ce strojčeky odpočívať v pokoji. alebo to celé 
opäť spustili brady jakea Gyllenhaala a Bena 
afflecka, ktorý, mimochodom, vyhral oscara za 
svoj film argo tesne po tom, čo zapustil bradu. 
Na záver by sme sa mali ospravedlniť muzi-
kantom, ktorí sú bradatí už celé roky, ako na-
príklad dave Grohl z Foo Fighter. a nemali 
by sme zabudnúť na chlapov z deathmeta-
lových skupín, ktorí nosia vikingské brady už 
celé roky a teraz im všetci kradnú identitu. 
otázkou ostáva, prečo to muži robia? preto-
že môžu. muži niekedy v živote jednoducho 
uletia. Hoci iba málokomu sa podarí niečo 
také pôsobivé, ako nosí zabávač a herec zach 
Galifianakis (známy zo série filmov Vo štvori-
ci po opici). to je teda brada!
(Za preklad ďakujeme Fedorovi Kubenkovi.)
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Keď v roku 1594 stavali kanál z rieky Sarno do mestečka Torre dell´ Annunziata, 
už prvé výkopy odkryli niečo nezvyčajné. Múr, zvyšky domov, fresky.  
Až o takmer dvesto rokov neskôr archeológovia vykopali nápis: Pompeje.

dOtýKať Sa StIEn a SEdIEť na MÚrOCh JE dOVOlEné

STáLE ŽIVÉ POMPEJE

text a foto: jana čavojskáPÚTNIK nota bene 146 2013 august

dnes sú pompeje pravdepodobne najna-
vštevovanejšou archeologickou lokalitou 
na svete. V ich uliciach sa prejde niekedy až 
osemtisíc turistov za deň, ročne ich navštívi 
približne dva a pol milióna ľudí. Niekedy je 
tam asi väčší ruch a tlačenica ako pred dveti-
síc rokmi, keď to ešte bolo živé antické mesto. 
za jedenásť eur je prístupná iba jeho tretina –  

a aj to vypitvaná z najlepších kúskov, aby zve-
davý návštevník zaplatil aj vstupné v múzeu. 

Stav ohrozenia
uličkami a dvormi sa hrnú zástupy a skupin-
ky, na čele každej sprievodca vykrikuje iným 
jazykom fakty z histórie, a pomedzi ne sa 
motajú turisti, ktorí sa mestom potulujú na 

vlastnú päsť. dotýkať sa stien a sedieť na mú-
roch je dovolené. láva a prach ich po výbu-
chu zakonzervovali zázračne. pred nevestin-
com a zrekonštruovanými kúpeľmi sú také 
rady, ako keby tieto inštitúcie boli ešte v pre-
vádzke. a na sklenených vitrínach s telami 
dvoch obyvateľov dávnych pompejí, ktoré za-
lial a zakonzervoval sopečný prach zmieša-

ný s dažďovou vodou, je z nepochopiteľných 
príčin silná vrstva prachu. pred pár rokmi vy-
hlásil taliansky minister kultúry stav ohroze-
nia slávnych pompejí. skonštatoval, že pre 
nedbanlivú správu ruiny chátrajú. archeoló-
govia a historici na tento fakt upozorňujú už 
dlho. je pravda, že pompeje sú ohromné. ke-
dysi tu žilo osemnásťtisíc ľudí a je úžasné, že 
po nich zostali zachované celé ulice, cesty  
a múry domov, a občas aj fresky na stenách. 
ale múry zarastajú burinou a elektrické vede-
nie držia staré drevené stĺpy. tínedžeri vyrýva-
jú do stien nápisy. a horšie je, že vandali nále-
zisko vykrádajú. Štyridsaťštyri hektárov je asi 
na aktuálny počet strážnikov priveľa. 

dôkazy skazy
Nad pompejami sa týči Vezuv, stále činná 
sopka. podľa vulkanológov dokonca jedna  
z najnebezpečnejších na svete. jeho kužeľ zlo-
vestne pripomína hrozbu pre približne tri mili-

óny ľudí v regióne kampánia. Vedci totiž pred-
povedajú jeho ničivú erupciu, ešte silnejšiu, 
než aká v roku 79 pochovala pompeje a Her-
culaneum. a to vôbec nebolo prvé veľké ne-
šťastie v tomto kraji.
V roku 1995 objavili pri mestečku san paolo 
Bel sito asi šestnásť kilometrov od Vezuvu dve 
ľudské kostry. muž a žena ležali vo vulkanic-
kých horninách. ale neboli to horniny z erupcie  
v roku 79. títo ľudia zahynuli ešte skôr. pri ove-
ľa silnejšej erupcii Vezuvu približne pred 3780 
rokmi. Vedci postupne objavili aj ďalšie kostry 
a dokonca aj stopy utekajúcich ľudí. sopečný 
popol ich zakonzervoval až do dnešných čias. 
Ľudia, ktorí ich na úteku zanechali, zomierali 
niekoľkými spôsobmi: niektorých zabila láva, 
roztavené horniny, ktoré tiekli z krátera sop-
ky. Ďalších strhli bahenné prúdy, ktoré nasle-
dovali po samotnej erupcii, iní sa udusili horú-
cim vzduchom a popolom, ktorý padal z neba. 
muselo to vyzerať, ako keby nastal koniec sve-

ta. pre krajinu v okruhu pätnásť kilometrov od 
vrcholu Vezuvu aj naozaj nastal: mohutná erup-
cia s horninami, ktoré sopka zo svojich útrob 
vychrlila, všetko premenila na neobývateľné 
šedivé lávové pole.
potom prišli pompeje. ich obyvatelia si vese-
lo žili každodenný život vo svojich krásnych 
domoch a vôbec ich netrápilo, že sa občas za-
triasla zem. V tomto kraji to napokon nie je 
nič nezvyčajné. ale v noci 24. augusta roku 79 
sa ozvala strašná rana. Vrchol Vezuvu roztrhlo 
na dve časti a celá jeho vrchná tretina sa zrú-
tila. z oblohy začalo husto pršať. Nie voda, ale 
piesok, kamienky a popol. Nad sopkou šľahali 
z hustého čierneho mraku plamene. Vydesení 
ľudia utekali z mesta, dúfali, že sa zachránia 
na lodiach na mori. Výbuch však vyvolal aj pod-
morské zemetrasenie a vlny cunami. Voda sa 
najprv vzdialila od brehu a následne prišlo sil-
né vlnobitie a zničilo lode v prístave. potom pri-
šiel mohutný výbuch sopky, ktorý z jej vnútra 

Pompeje a Vezuv, ktorý ich zničil.



22

KOMIx
ivana

23

nota bene 146 2013 august

vychrlil roztavené horniny. obrovský prúd lávy 
najprv pochoval Herculaneum. Hradby pompe-
jí ho na chvíľu zastavili. ale po pár minútach sa 
smrtiaca žeravá rieka cez ne preliala a valila 
sa ulicami mesta... takúto písomnú správu za-
nechal o katastrofe plinius mladší, ktorý ska-
zu pompejí prežil.
láva a niekoľkometrová vrstva sopečného po-
pola mesto zakonzervovala tak, že pri odhaľo-
vaní ulíc a múrov sa pred archeológmi ako na 
filmovom plátne odvíjal spôsob života pompejí. 
zachované zostali aj ľudské telá: keď z neba pa-
dal popol a kamienky, začalo pršať. táto zmes 
vytvorila mazľavú hmotu, ktorá obalila mŕtve 
telá a stvrdla na pevnú škrupinu. Na sadrových 
odliatkoch, ktoré historici urobili, vidno úplne 
všetko. aj výraz panického strachu v tvárach 
mŕtvych spred dvetisíc rokov.

ďalšia katastrofa?
Vezuv sa z času na čas opäť prebudil k životu.  
V roku 1631 bol Neapol pulzujúcim veľkomes-
tom, keď prišla smrtiaca erupcia. pod sopkou 
zahynulo štyritisíc ľudí. Vystrašení Neapolča-
nia priniesli pod sopku schránku s pozostat-
kami svojho patróna, svätého Gennara, aby 
zmiernili jej hnev. a zdvihol sa vietor, ktorý od-
niesol dym a popol z krátera na opačnú stra-
nu. Neapol bol ušetrený. každý september na 
deň svätého Gennara sa vyschnutá krv tohto 
patróna mesta vraj znovu skvapalní. tento zá-
zrak považujú Neapolčania za znak Božej priaz-
ne, ktorá mestu zaručí bezpečnosť na celý na-
sledujúci rok.
poslednýkrát Vezuv hneval v roku 1944. láva 
sa valila z krátera jedenásť dní a zaliala mno-
ho dedín a fariem. Našťastie, jej prúd bol veľ-
mi pomalý, takže ľudia mali dosť času opustiť 
svoje domovy. prírodný živel ich vraj veľmi ne-
vzrušil. od žeravej lávy si dokonca odpaľova-
li cigarety. Napriek tomu zabila štyridsaťpäť 
ľudí a poškodila 88 spojeneckých lietadiel na 
neďalekej základni.
Žiadne varovanie však nie je dostatočné. staro-
usadlíci si poopravovali svoje domy a veselo si 
žili pod sopkou ďalej. Na svahy Vezuvu sa sťa-
hovali aj ďalší ľudia. je tu totiž výborná, úrodná 
pôda. takže domy a farmy tu v posledných ro-
koch vyrastali ako huby po daždi. V takzvanej 
červenej zóne na úpätí sopky žije 600 000 ľudí. 
Výbuch ako ten, ktorý zničil v roku 79 pompeje, 
by dnes ohrozil dva až päť miliónov ľudí. Že je 
sopka pokojná, je pre nich asi dobrá správa. 
Vedcom však nedá spávať. Hoci aktivitu Ve-
zuvu starostlivo sledujú pomocou najmoder-
nejších prístrojov, veľmi dobre vedia, že erup-
ciu nebudú môcť na sto percent predpovedať.  
a nad Neapolom to skutočne vyzerá ako ticho 
pred búrkou. podľa štatistík existuje dvadsať-
sedempercentné riziko, že v nasledujúcich sto 
rokoch dôjde k erupcii. z cyklickej aktivity sop-
ky sa dá predpokladať, že erupcia, ktorá príde, 
bude taká ničivá ako tá pred 3780 rokmi. 

Väčšinu fresiek premiestnili do múzea.

Odliatok psa vo vitríne je jedným zo symbolov Pompejí. Sopečné horniny nezničili ani krehké džbány.

V Pompejách nasadili pôvodné druhy rastlín.



Jún: Marianna
absolútna pohoďáčka so zmyslom pre humor. re-
alistka, ktorá razí správnu teóriu, že fňukaním a be-
dákaním sa ti život nezlepší. marianna je slobod-
nou mamičkou. pred štyrmi rokmi sa jej narodili 
trojičky. predčasne. Nelka zomrela desať dní po 
narodení. paľko s emkou s vážnymi postihnutia-
mi bojujú a robia mame radosť. marianna nesto-
jí o ľútosť, je akčná a rozhodnutá urobiť pre svoje 
deti maximum. Na rehabilitácie v dunajskej luž-
nej nedá dopustiť, zo zákona má nárok len na dva 
pobyty do roka. takže aj vďaka vášmu príspevku si 
dopriala o jeden pobyt viac. Bola šťastná. 

Júl: daniela
tento príbeh skončil smutne. daniela koncom 
roka podľahla neurofibromatóze, pliage, ktorá jej 
zdevastovala telo i dušu. pôvodný plán na ope-
ráciu v Nemecku, ktorý už vyzeral reálne, sa zra-
zu rozplynul. Nešťastná mama napokon z peňazí 
riešila pohreb milovanej dcéry. Nikto mame táni 
nevyvráti presvedčenie, že keby sa regionálni le-
kári pozerali na dankinu diagnózu naozaj odbor-
ným okom, mohla danka ešte žiť. táňa sama vy-
bavila onkológiu v hlavnom meste, dva mesiace 
bola pri dcére každý deň a dnes je jej ľúto, že pri 
poslednom výdychu nebola. táňa je hrdinskou 
mamou a hrdinkou bola aj jej danielka!

September: Eva
Nešťastnica v zrelom veku, ktorá prišla  
o strechu nad hlavou. už nemala ani mali-

linkú garsónku, kde žila so svojou dcérou. 
urobila najväčšiu chybu v živote, keď ručila 
svojmu bratovi. a skončilo to exemplárne. 
Brat neplatil, eve sa začali ozývať exekútori 
a jedného dňa ostala doslova s pár taškami 
na ulici. prespávala u známych, dcéra u ka-
marátky. pracovala a vedela, že prenájom 
garsónky by utiahla, ale plány jej marila 
trojmesačná záloha vopred. Na tú by si ne-
našetrila nikdy. eva skákala dva metre od 
šťastia, keď sa podarilo zozbierať práve na 
spomínanú zálohu a ešte aj mesačnú splát-
ku. je šťastná – nebýva síce vo svojom, ale 
má prenajatý jednoizbový byt a môže si ho-
voriť, že z práce „idem domov“.

Október: Nicolas
Nicolas má milión diagnóz. Žije s mamou a sta-
rými rodičmi v prenajatom byte. chodí do špe-
ciálnej škôlky a mama plače od zúfalstva, no  
i od šťastia, že už vie, čo môže dať Nicolasovi do 
úst. Že lekári konečne našli príčinu – homocysti-
núria, t. j. vrodená metabolická porucha. dovte-
dy bežnú stravu museli okamžite zrušiť. Na rad 
prišla nízkobielkovinová diéta. a tak jana začať 
čarovať – z opatrovateľského príjmu kupovať 
nekresťansky drahé špeciálne potraviny pre jej 
syna. Niečo sa dá zohnať v rakúsku, väčšinou si 
ale objednáva cez internet. príspevku, ktorý do-
stali, sa jana potešila, aspoň na chvíľu nemuse-
la rátať doslova centy, či si môže objednať kilo 
alebo dve kilá múky.

November: Hela
keď mala jej margitka deväť rokov, zistili 
jej osteoporózu ťažkého stupňa. dievčatko 
sa sťažovalo na bolesti v chrbte, lekári ká-

zali mame cvičiť. po hospitalizácii sa s hrô-
zou prišlo na to, že margitka mala päť zlo-
menín v chrbtovej časti. lekári sa vyjadrili 
na rovinu – nijaký liek osteoporózu nevyma-
že, budú sa snažiť len zmierniť progres. mar-
gitka bude doživotnou pacientkou. zlomeni-
na a bolesti jej hrozia všade. margitka bude 
mať osemnásť a čochvíľa prejde na invalid-
ný dôchodok. sama hovorí, že chuť do živo-
ta nemá, obáva sa, že čoskoro už bude po-
trebovať antidepresíva. tak ako ich užíva aj 
jej mama. aby sa nezbláznila z osudu svojej 
dcéry a z chudoby, ktorá ich prikvačila. dlhy 
na byte narastali a to už skončili v sociálnom 
jednoizbáku. medializácie sa Hela síce bála, 
ale napokon bola vďačná. peniažky si rozde-
lila na dve časti – znížiť dlh na byte a kúpiť 
dcére teplé oblečenie na zimu.

december: Lukáško
trojročný anjelik, ktorý trávil čas na detskej 
onkológii. s ockom. lebo mamina bola na 
materskej s maličkou sestričkou Nelkou. 
leukémia prišla ako blesk z jasného neba. 
luky nastúpil v septembri do škôlky, ale 
modrinky po tele a čudná únava nenechali 
rodičov ľahostajnými. Na oddelenie vraj pri-
šli v hodine dvanástej. mama ivana sa pre-
sťahovala aj s polročnou dcérkou do Bra-
tislavy, každý deň chodila na prechádzky  
s kočíkom – smer detská onkológia. Úspo-
ry sa míňali, život v Bratislave nie je lacný, 
nájomné v rodnom meste bolo treba pla-
tiť tiež. Navyše ku klasickej liečbe pridali aj 
alternatívnu, založenú najmä na zdravej stra-
ve. príspevok pre lukáša išiel na jeho liečbu. 
a dnes je lukáško po liečbe, všetci vedia, že 
zďaleka nemajú vyhraté, ale v máji už bola 
oslava nielen Nelkiných prvých narodenín, 
ale aj lukáškovho návratu domov. Všetko 
je ešte opatrné, čerstvé, ale držme palce, 
aby luky svoj boj zvládol. aby ho čakali už 
len kontroly...

Ďakujeme.
Kontakt na OZ Medzi nami:  0905  910 827 alebo 
0905 240 389 (medzinami@zoznam.sk)
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Január: Erika
erikin osud nenechal nikoho ľahostajným. tridsať-
päťkilový balvan, ktorý začal nenápadne rásť z hrč-
ky na nohe, túto vnútorne silnú ženu doslova para-
lyzoval. snažili sme sa primárne o nemožné – nájsť 
odborníka, ktorý by obrovskú masu erike odope-
roval, no nádor nešlo odstrániť. Vyzbierané penia-
ze sa erike zišli práve v tom najnešťastnejšom ob-
dobí. jej manželovi totiž diagnostikovali rakovinu 
jazyka a jediný živiteľ rodiny ostal na péenke a ne-
príjemnej liečbe. peniaze tak išli na nájomné, do-
platky za lieky a na bežné hospodárenie ťažko skú-
šanej rodiny. Vlaňajšok napokon dobre neskončil. 
manžel zomrel, erika pre svoj hendikep nemohla 
ísť ani na pohreb. kým v januári pri našej návšte-
ve ešte aspoň chvíľu vydržala v akomsi polosede, 
dnes erika noc aj deň už iba preleží. je to najsmut-
nejší príbeh z celej histórie osudov, ktoré sme kedy 
na stránkach Nota bene priniesli. 

Február: Marcela
obetaví rodičia marcela a miloš mohli mať 
možno bezstarostný život, keby bol na sloven-
sku zavedený povinný screening na zistenie 
metabolickej poruchy. ich synovia by tak mali 
iný jedálniček, nič viac... prvý syn marcel dostal 
do papierov dmo. Vraj ho čaká čierna budúc-
nosť – ležiak. mama sa s tým nezmierila, ostala 
na opatrovateľskom a marcela doslova vypiplala. 
chalan rozpráva, chodí síce ťarbavejšie, ale chodí. 
druhé dieťa bolo otázkou dlhého zvažovania, no 

i genetických testov. a narodil sa kiko. zdravý. le-
károm však stále niečo pri chalanoch neštimovalo.  
a zrazu v roku 2003, keď už boli chlapci veľkí, pri-
šiel verdikt – obaja majú od narodenia metabolic-
kú poruchu, ktorá bola spúšťačom ďalších degene-
rácií. postupne ostal na opatrovateľskom aj otec 
miloš. príjem famílie sa zminimalizoval na smieš-
ne nízke dávky od štátu. marcelina rodina pou-
žila príspevok na základné živobytie. 

Marec: Renátka
plaché žieňa s boľavou minulosťou. Fyzické a psy-
chické týranie vo vlastnej rodine na nej zanecha-
lo nezmazateľné črty. renátka je ale prírodný úkaz. 
opatrne sa snaží uchopiť svoj život do vlastných 
rúk, hoci vie, že k úplnej samostatnosti má ešte 
ďaleko. čas bývania v krízovom centre sa naplnil. 
renátka sa dopracovala k zdevastovanému jedno-
izbáku a naším cieľom bolo prispieť jej na jeho zú-
tulnenie. rekonštrukciu si vyžadoval doslova kaž-
dý kút malého bytu. ozvali sa ľudia, firmy a začalo 
sa prerábať. Nové okná prišli ako prvé. Bolo po-
trebné vybaviť kúpeľňu, kuchyňu, kúpiť laminá-
tovú podlahu – renátka bola dojatá z príspevkov  
a koncom roka sa do svojho bytu presťahovala. má 
svoj domov a, vďaka uverejneniu jej príbehu, na-
šla aj zopár ľudí, ktorí sú s ňou v kontakte dodnes.

Apríl: Janka
mama s dospelou dcérou jankou. zdravé bábät-
ko dostalo zápal mozgových blán, ktoré zapríči-

text: lucia laczkó | foto: alan hyža

OZ Medzi nami uverejňuje v Nota bene príbehy ľudí, ktorí statočne čelia chorobe 
a nešťastiu. Nie je naším poslaním im radikálne meniť životy, ale aspoň malou 
pomocou im dávame najavo, že v tom nie sú sami a dobrí ľudia ešte existujú. 
Ďakujeme, že pomáhate s nami.

OSudy ľudí z príbEhOV 2012

VEľKá VďAKA

PRíBEH

nilo stratu sluchu. ubiehanie pravého očka nebo-
lo bez príčiny – obojstranný retinoblastóm a le-
kári museli dvojročnej janke vybrať pravé očko. 
potom trojročná liečba a po nej bolo dlho rela-
tívne fajn. janka zmaturovala, ľavé oko ale zvyšo-
valo dioptrie a vyšetrenie ukázalo progresiu cho-
roby. Nádor z pravého oka sa presunul do kosti 
pri ľavom oku. plus agresívne nezhubné nádory 
v brušnej dutine. a keď padla reč na ožarovanie 
postihnutého miesta okolo ľavého oka, lekári jan-
ke povedali, že hrozí slepota aj na to jediné oko. 
Brutálny osud nesmierne ctižiadostivej a sym-
patickej mladej ženy. príspevkom, ktorý janka  
dostala, sa jej splnil aspoň maličký sen, túžila po 
novom vybavení svojej izby. okrem toho sa na-
hromadili aj nedoplatky za byt, takže sa zaláta-
la aj táto diera.

Máj: Anka
Život mala pred sebou. tešila sa z dvoch 
zdravých detí, dobrého manžela. taký obyčaj-
ný – pekný život. V roku 2010 jej však začal od-
chádzať prazvláštnym spôsobom organizmus 

– postupne lekári diagnostikovali chorobu au-
toimunitné degeneratívne ochorenie – vlast-
né bunky napádajú telo. Veľký rébus pre le-
károv. Nevyspytateľná choroba, ktorá chvíľu 
akoby spala, no vzápätí udrela veľmi silno.  
a hoci mama anka chcela veľmi žiť, nebo-
lo jej dopriate. Nestihla vyprevadiť do prvej 
triedy ani mladšieho janka. anka mala len 
tridsaťtri... janko aj s o dva roky staršou ses-
tričkou saškou kreslia mamu stále... chýba 
im a učia sa, že maminka na nich dáva po-
zor z nebíčka. Žijú s ockom a babkou. a po-
tešili sa dvom novým veľkým bicyklom, kto-
ré si za peniažky kúpili. 
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la začať lepšie ako bláznivým predstavením,  
v ktorom sa „obyčajní“ ľudia na okamih zmeni-
li na čudesné artistky a akrobatov a opäť sply-
nuli s davom. divadelný súbor equiteatro nás 
vzápätí preniesol do minulosti, za solúnskymi 
bratmi konštantínom a metodom, ku ktorým 
sa prekvapivo priplietli mimozemšťania s lie-
tajúcim tanierom. do interaktívneho predstave-
nia sa okrem detí nechtiac zapojila aj predajky-
ňa eva. stiahli ju na pódium, keď zdravila svoj-
ho známeho, predajcu Ľudovíta. „mávala som 
na teba a oni si mysleli, že sa hlásim,“ nešťast-
ne mu vysvetľovala cestou na javisko, kde sa 
stala súčasťou družiny vierozvestcov. dostalo 
sa jej ponaučenia, že „každý svoj skutok si na-
budúce musí dvakrát premyslieť“. o literatú-
re bola reč aj so súčasnými mladými spiso-
vateľmi zuzanou Šmatlákovou a agda Bavi 
painom v rámci literárneho klubu kaliho Ba-
galu. V krátkej besede o Nota bene došlo i na 
hodnotenie nášho časopisu: „z môjho pohľa-
du je stále kvalitnejší. zákazníci ho často chvá-
lia za to, že nie je žiaden bulvár a ja hovorím, 
že každý si v ňom niečo nájde,“ povedala pre-
dajkyňa Veronika. 

Namiesto plesu
„chceli sme pripraviť lenivé popoludnie, vymklo 
sa nám to však z rúk a vznikol minifestival,“ po-
vedala Helka Boldišová z divadla len tak tak, 
ktoré osviežilo slnkom omráčených hostí po-
hybovým workshopom. 

„juniáles je experiment, ktorým nadväzujeme 
na dlhoročný zimný projekt Homeless ples. Ži-
jeme v oddelených svetoch – bezdomovci a tí, 
čo domov majú. medzi nami stojí strach a ne-
pochopenie. juniáles nás spája. sedíme spolu 
pri stole, tancujeme a jediné, čo nám hrozí, je, 
že prídeme o pár predsudkov,“ povedala šéfre-
daktorka Nota bene sandra tordová. 
tancovali sme, bubnovali a zase tancovali. pre-
dajcovia predviedli outfity zo zbierky šatstva 
od zamestnancov viacerých firiem, ktorú or-

ganizovala Nadácia pontis. u predajcov mal 
veľký úspech rýchlokurz country tancov, kto-
rý pre nás pripravil tanečný súbor sillmarion.  
tanečníci v károvaných kostýmoch sa premie-
šali s obecenstvom. V rozvírenom klbku poska-
kujúcich, rozšantených ľudí sa zvŕtali, tlieska-
li a výskali aj predajcovia pišta, duško či inga, 
i náš kolega jaro. 
atmosféra bola taká príjemná, že strhla aj po-
chybovačov. muži zo strážnej služby, ktorí nás 
najskôr ostražite sledovali, si postupne vydých-
li a zaujali uvoľnený postoj. „Nenudíme sa, je tu 
pohoda,“ povedal nám jeden z nich. milo prekva-
pený bol aj stanislav Gajdoš z predsedníctva cir-
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text: dagu, sato | foto: michal halenár a redakciaPROTI PRÚdU nota bene 146 2013 august

Na letnej verzii Homeless plesu bolo ťažké rozoznať predajcov Nota bene od 
jeho čitateľov a sympatizantov. Hostia sa bavili bez ohľadu na to, či domov 
mali alebo nie. Príjemná atmosféra strhla aj pochybovačov.

hOMElESS JunIálES prIpOMínal MInIFEStIVal

ExPERIMENT SA VydARIL

stretávali sme starých známych, spoznávali no-
vých ľudí, zhovárali sme sa, opájali sa kultúrou 
a slnkom, maškrtili sme jemný guláš a lahod-
né zákusky – prvý Homeless juniáles sme po-
ňali vo veľkom štýle. a aby sme na to všetko 
neboli sami, naše združenie proti prúdu spoji-
lo sily s ďalšími šikovnými ľuďmi. 
Hela Boldišová z integrovaného pohybového 
divadla len tak tak sa postarala o program. 
zastúpenie európskej komisie v sr zabezpe-
čilo catering. cirkevný zbor evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania na slovensku Bratisla-
va-staré mesto nám požičal čarovnú záhradu 
pri Veľkom evanjelickom kostole. 
Ťažko by sme našli pôvabnejšie miesto: obrovská 
stará lipa dávala blahodarný tieň, záhony ruží tvo-
rili romantickú voňavú kulisu, na trávniku sa výbor-
ne tancovalo a vydláždená plocha bola ako stvore-
ná na posedenie pre hodovníkov. cesta do záhrady, 
ukrytej v spleti kamenných uličiek, sa pre niekto-

rých z nás stala nečakaným dobrodružstvom. ktosi 
ju hľadal na úplne inej ulici, iný sa dostal na správ-
nu adresu, no nevedel trafiť dnu. Náš predajca 
marián, ktorému sťažuje chôdzu vážna choroba,  
nevládal dôjsť do cieľa. „poprosil som o pomoc 
okoloidúcich policajtov a tí boli takí milí, že ma 
sem doviezli,“ vychválil svoju eskortu.

Práca pre radosť
predajkyne Nota bene Veronika a jej dcéra katka 
zas prišli tak skoro, že predstihli aj organizátorov. 

„spýtali sme sa vo výdajni časopisu, či treba po-
môcť. povedali nám, že posila sa hodí, tak sme 
tu,“ hovorí Veronika. „Vždy rada pomôžem, ak mô-
žem. aspoň robím čosi užitočné,“ dodáva katka.
spolu s nimi nám pomáhalo množstvo dobro-
voľníkov. Vystrihovali sme papierové písmen-
ká, asistovali pri inštalácii výstavy fotogra-
fického projektu Homonymus, chystali sme  
posedenie v tráve, zdobili stromy lampiónmi.  

V príjemnej spoločnosti práca rýchlo odsýpala 
a my sme sa mohli vyzvedať, ako ľudia vnímajú 
Nota bene. „pre mňa je to najlepší časopis na 
slovensku. páčia sa mi témy, ktoré sa v jednot-
livých číslach rozoberajú a stĺpčeky pána pas-
tirčáka,“ povedala dobrovoľníčka dorota, kto-
rá nás prišla podporiť s kamarátkou mirkou. 
Vďaka práci pre bratislavskú komunitu sväté-
ho egídia im bezdomovci nie sú cudzí. zvlášť 
tí, ktorí žijú v najúbohejších podmienkach na 
ulici. tu zas mohli bližšie spoznať našich pre-
dajcov. a nie len ako tých, ktorých živí predaj 
pouličného časopisu, ale aj ako zábavných, ne-
všedných a talentovaných ľudí. 

„slnko strašne páli, ale ako by som mohol ísť 
do tieňa? čochvíľa môžem dostať signál, že 
začíname,“ vysvetľoval anton, predajca a he-
rec divadla bez domova, ktorý by radšej do-
stal úpal, než by zmeškal nástup v pouličnej 
performance platea. Naša slávnosť sa nemoh-

„nota bene si kupujem, 
lebo chcem pomôcť a je to 
aj dobré čítanie.“

Naša vďaka patrí účinkujúcim za vystúpenie 
bez nároku na honorár: moderátor matúš Ba-
kyta, divadlo bez domova, integrované pohy-
bové divadlo len tak tak, tanečný súbor sill-
marion, la3no cubano, dj ičo, michal Valach 
ako moderátor diskusie so spisovateľmi zu-
zanou Šmatlákovou a agda Bavi paiom. pre-
dajcom Nota bene, ktorí prispeli do progra-
mu: cecilka, Fero, Veronika a milan.
Ďakujeme dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam 
za ich neoceniteľnú pomoc (pečenie, fotenie,  
organizačné práce). sú to: peter Hajaník, michal 
Halenár, mirka Hodásová, mária Hullová, jarosla-
va karasová, michaela kostková, jana ofúkaná, 
miriama petríková, tatiana Vaclavíková, doro-
ta Volfová, silvia Wozniaková, maja záhoráková. 
Ďakujeme za pomoc aj predajcom Nota bene: 
katke, Veronike, petrovi, pištovi a duškovi  
a všetkým neznámym, ktorí napiekli a donies-
li koláče do záhrady.

Priatelia, ďakujeme

kevného zboru, ktorý s nami strávil celý večer 
a pomáhal s odpratávaním. „Boli sme opatr-
ní, nechceli sme chrániť len nás, ale aj hostí. 
sme radi, že my sami, ale aj tí, čo nás všetkých 
mali chrániť, sa miestami stávali účastníkmi 
podujatia. môžete s nami rátať aj nabudú-
ce,“ povedal. zábava bola znamenitá a ukon-
čili sme ju v tej pravej chvíli – keď sa na nás 
zniesla tma a komáre.

Výťažok z dobrovoľných príspevkov sme venovali divadlu bez domova za profesionálne ozvučenie akcie. dali sme tak prácu ľuďom bez domova.
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text: petra sára pavlacová | foto: archív pspREPORTáŽ

Žiadne lákavé pláže a lenivé popoludnia. Petra Sára Pavlacová  
s tímom rozvojových pracovníkov strávili tri dni v tropickej džungli, 
vyzbrojení len spacákom, celtou, mačetou, vodou a zápalkami.

VýLET PREŽITIA
SpOMIEnKy na KarIbIK
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po piatich rokoch som späť vo Východnom ka-
ribiku, na ostrove st. Vincent. späť na mieste, 
ktoré mi bolo dva roky domovom a ktoré sa 
nie náhodou nazýva tropickým rajom. Nado 
mnou sa skláňa sivá hlava oslíka menom lás-
ka. je sparný večer. Všeobjímajúcu tmu rozjas-
ňujú tropické svetlušky, ktorých tanec sprevá-
dza koncert nočných vtákov, žiab a cikád. Vo 
vzduchu visí ďalší z nespočetných dažďov. se-
dím v tráve a spomínam. prenášam sa o päť 
rokov späť a pozorujem seba a skupinu „spo-
lupútnikov“ tesne pred tým, ako sa vyberieme 
do neznámych zákutí sopky, ktorá vládne to-
muto malému a divokému ostrovu.

Posledné vymoženosti civilizácie 
„máme vrecká na zápalky? a čo mačeta, naos-
trená? chýba nám ešte niečo?“ pýta sa leslie, 
vodca našej netradičnej výpravy. jediný z nás 
je odtiaľto. počas našej púte nám bude robiť 
štít. so sedemčlennou skupinou najodváž-
nejších zo školiaceho centra richmond Vale 
academy na st. Vincente sa pripravujeme  
k hrdinskému pochodu cez nepriechodnú časť 
ostrova, cez divočinu divokejšiu, ako si doká-
žeme predstaviť. pravidlá sú jasné: so sebou 
si môžeme zobrať iba mačetu, vodu, zápalky, 
spacáky, jednu celtu a hrniec. Všetko ostat-
né nám bude počas nasledujúcich troch dní 
poskytovať na prvý pohľad prívetivá džungľa. 
Naťahujeme raňajky a snažíme sa do seba na-
tlačiť čo najviac. Nikto z nás totiž netuší, kedy 
sa nám podarí nájsť niečo vhodného pod zub. 

„už musíme vyraziť, máme pred sebou dlhú 
cestu,“ zavelím a náš netradičný sprievod sa 
pomaly pohne k východu. 
skôr než nastúpime na trek z druhej strany 
ostrova, čaká nás trojhodinové cestovanie mi-
nibusmi, ktoré tu slúžia ako hromadná doprava. 
cieľom je východiskový bod, cesta bude prekva-
pením. V minibuse máme ešte dosť času pre-
brať podrobnosti nášho „projektu“, odpočinúť 
si a naladiť sa na dych divočiny, ktorá na nás 
čaká. kingstown, hlavné mesto st. Vincentu,  
vystupovať! presadáme do ďalšieho minibusu, 
šofér nás však vykáže von. Vraj musíme zaba-
liť a schovať mačetu, s ktorou sa nám nepozo-
rovane podarilo dostať až sem. kvôli bezpeč-
nosti, pred týždňom ju totiž niekto v tom istom 
minibuse použil. strasiem zo seba hrôzu, ma-
četa je zabalená a naša cesta k začiatku dob-
rodružstva môže pokračovať.
Georgetown, „metropola veternej strany 
ostrova“ (pobrežie atlantického oceánu), ná-
stojčivo pripomína mesto duchov. V období 
kolonizácie bolo husto obývané plantážnik-
mi cukrovej trstiny. dnes sú tu len ruiny ang-
likánskych stavieb a neohádzané domy súčas-
ných obyvateľov, potomkov otrokov, ktorých 
sem privliekli z afriky. Ďalší prestup a nepo-
hodlná cesta po rozbitej asfaltke smer sandy 
Bay. tu sa naša cesta na kolesách končí. Vší-
mam si tváre ľudí, ktorí tvoria poslednú ko-

munitu karibských indiánov, pôvodných oby-
vateľov ostrova. atmosféra je tu pokojnejšia 
ako u nás doma na karibskej strane, kde ľu-
ďom pulzuje v žilách horúca čierna krv. k dis-
pozícii máme posledné vymoženosti civilizá-
cie, tak si dávame džús a sušienky. 

Zaslúžená odmena
ešte hodinu šliapeme po prašnej ceste, míňa-
me políčka ananásu a kasavy. po našej pravici 
sa tiahnu nedozerné banánové farmy, vľavo sa 
vo vetre ladne vlnia vysokánske kokosové pal-
my. „celkom romantika na úvod,“ pomyslím si 
a v tom momente sa okolo nás začne meniť 
prostredie. začíname stúpať. prašná cesta sa 
mení na uzučký strmý chodníček a obrábaná 
pôda na divokú zmes všetkých odtieňov zele-
nej farby. stúpame stále vyššie a vyššie. do očí 
mi steká slaný pot a do krvi sa začínajú vyplavovať 
endorfíny. prvá prestávka. striedmo sa napijeme 
vody, ktorá nám musí vydržať do večera. prenoco-
vať plánujeme pri vodopáde Ballaine, tam doplní-
me vodné zásoby. „a čo budeme jesť?“ spýta sa 
vysoký modrooký Holanďan peter. „Nuž, poďme 
to tu preskúmať, čo nám matka zem ponúka,“ 
odpovedám a už sa aj rozchádzame do okolia. 
po pár minútach sa stretávame s rôznymi úlov-
kami: mango, divoké banány a yam (škrobovitý, 
divoko rastúci koreň liany). o obed máme posta-
rané! zjeme mango, zelené banány a yam si ne-
cháme na večeru. zvyšok dňa šliapeme v tichosti, 
každý pohrúžený do svojich myšlienok. k večeru 
nás však z pohody vytrhne hrozivo vysoký muž  
s kalašnikovom na chrbte. leslie sa mu priho-
vorí v miestom nárečí (tzv. lámaná angličtina)  
a vzápätí nám vysvetľuje situáciu: „je to mari-
huanový farmár, stráži si svoje políčko. Vraj si 
máme dávať pozor na tejto strane a polia ma-
rihuany obísť čo najširším oblúkom.“ práve toho 
som sa obávala, ale pokorne prikývnem a nabe-
rám oblúkovitý smer. k vodopádu je to ešte kus 
cesty, chodník sa zužuje a slnko nezadržateľne za-
padá za obzor. Vyťahujem čelovku a chalani ma-
čety. sme unavení, ale odpočinieme si až v cieli.
zrazu počujeme šum vody. Balénske vodopá-
dy. „konečne sme tu!“ zvoláme takmer súčas-
ne. už takmer behom zdolávame posledných 
pár metrov, zhadzujeme zo seba spotené veci 
a skáčeme do chladnej vody jazierka pod vodo-
pádom. zaslúžená odmena! „kto rozloží oheň  
a kto navarí večeru?“ pýtam sa, no všetci sa tvá-
ria akoby nepočuli. Niet sa čomu diviť, máme 
v nohách viac ako 20 kilometrov a jediné, na 
čo myslíme, je poloha ležmo. Nuž, ale jesť sa 
musí, a tak spojením všetkých síl rozložíme 
oheň, upečieme banány a uvaríme yam. z lis-
tov spravíme taniere, z rúk lyžice. mlčky prežú-
vam a premýšľam, čo nás čaká zajtra.

Záchranca Earl
krásne slnečné ráno. „aspoň že tak!“ poviem 
si pre seba a pozriem do slnka. Noc bola kru-
tá. Napriek pomerne suchému mesiacu sa roz-
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pracovala ako rozvojová pracovníčka v rôznych 
krajinách tretieho sveta, spoluzakladala na ka-
ribskom ostrove st. Vincent školiace centrum 
pre rozvojových inštruktorov (www.ricohmon-
dvaleacademy.org). dnes sa venuje joge, alter-
natívnej terapii a organizuje zážitkové seminá-
re na ostrove st. vincent.

pršalo. Našťastie máme so sebou celtu. tá sa 
nám stala útočiskom, keď sme sa pod ňou 
celú noc k sebe túlili. toru s japonskou pres-
nosťou rozkladá oheň, navaríme čaj z okolo 
rastúcej citrónovej trávy, zjeme zvyšky včeraj-
šej večere a príbeh dnešného dňa sa môže za-
čať. keď leslie ukazuje, kade pôjdeme, zľak-
nem sa. skaly! to mi nikdy nešlo, dnes to ale 
bude musieť ísť. iná cesta totiž nie je. a tak 
sa prvýkrát v živote šplhám hore kamennou 
stenou. trasú sa mi kolená, ale už som takmer 
hore. ešte kúsok... zvládla som to! pomáha-
me si navzájom a vyťahujeme sa na skalna-
tý previs, odkiaľ nás cestička vedie do nepre-
hľadnej spleti konárov a kríkov. mačeta opäť 
splnila svoju úlohu. dostali sme sa na otvo-
rené priestranstvo s výhľadom na more. po 

okolitých kopcoch sú ako huby roztrúsené 
prístrešky marihuanových farmárov, vpravo 
i vľavo na prvý pohľad nepreniknuteľná ze-
leň a ďaleko pod nami more. pozrieme sa 
jeden na druhého. stratili sme sa. „zaujíma-
vé,“ podotkne útla čiernooká monse z chille. 
teraz by sme mali stúpať na sopku, obísť ju  
a zísť dole na druhej strane. Nikto z nás však 
netuší, ktorým smerom sa nachádza tá me-
nej zarastená strana sopky. Neostáva nám nič 
iné, len hľadať. Viac ako štyri hodiny bezrad-
ne blúdime. Našu beznádej rozoženie mladý 
rastaman, marihuanový farmár, ktorý nás so 
širokým úsmevom pozýva k sebe do prístreš-
ku. jeho kamaráti práve varia obed. pridáme 
yam, ktorý si od prvého dňa nesieme so sebou 
a naobedujeme sa spoločne s nimi. počas je-

dla sa pokúšame pochopiť vysvetlenie cesty 
smerom k vrcholu sopky. Nedarí sa, tak sa do-
hodneme s rastamanom earlom, že nás tam 
za finančnú odmenu zavedie. odteraz až do 
večera pôjde všetko hladko. keď sa však pri 
posledných slnečných lúčoch šplháme na vr-
chol, uvedomíme si chybu, akú môže spraviť 
len neskúsený dobyvateľ džungle – nocovať 
s jednou celtou na sopke, najvyššom schod-
nom bode ostrova, kde takmer bez prestáv-
ky prší – to asi nebude dobrý nápad. earl sa 
s nami lúči a slnko ho nasleduje. Neostáva 
nám nič iné, len nájsť spôsob, ako tu prečkať 
noc. poukladáme sa do trhlín v lávových ska-
lách, ktoré tu po stáročia vyrýval vietor a ne-
ustále dažde. „aspoň neprší,“ pošepká odváž-
ny chlapec z Guayany a v tom momente sa 

Petra Sára Pavlacová
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spustí obrovský lejak. akoby na nás niekto vy-
lieval vedrá vody. Vietor nám trhá celtu, niet 
sa kam skryť. a tak len mlčky čakáme na prvé 
náznaky svetla. 
sme premočení, unavení a hladní. čaká nás 
posledný úsek cesty. už len dole zo sopky  
a sme doma. ešte 500 metrov a sme doma, ne-
konečných 500 metrov. zvládneme to bez prob-
lémov, pomaly a opatrne. pomaly sa doplazí-
me do haly školiaceho centra, zhodíme bato-
hy a chvíľu bezvládne ležíme. „zvládli sme to. 
Bez strát a ujmy na zdraví,“ poviem tichým hla-
som. „zaslúžime si palacinky,“ odpovie peter  
a neistým krokom vkráča do kuchyne.

„auuuu,“ vytrhnem ruku z láskinej papule  
a preberám sa zo zasnenia. Boli sme skutoč-
ne odvážni. ktovie, či by som sa na také nie-

čo odhodlala znova. pred piatimi rokmi ma 
ani len nenapadlo, že by sa nám niečo mohlo 
stať. je opatrnosť známkou starnutia? možno 
áno, lebo dnes s určitosťou viem, že sa na di-
vokú stranu ostrova už nevrátim. za láskou 
ma to však bude ťahať vždy. je to skutočne 
moja láska.

Bol som v martine. stretli sme sa tam štyria 
kamaráti, ktorí sme spolu „bojovali za vlasť“. 
lomcovali nami minulé spomienky, každý 
štrngal inými a dokopy to vytvorilo približný 
obraz toho, ako to kedysi na tej vojne bolo. 
patrili sme k absolventom, to znamená, že 
naša rota bola zložená z vysokoškolsky 
vzdelaných občanov. od katolíckeho farára, 
cez ekonóma, až po fyzika. Študovali sme na 
dôstojníckej škole, mali sme pohodovejšiu 
vojnu ako ostatní záklaďáci. Boli sme všetko 

„tlačenky“, lebo každý z nás mal za sebou ne-
jakého známeho, ktorý tú vojnu vybavil. mne 
jeden plukovník na poslednú chvíľu, keď boli 
povolávacie rozkazy už rozposlané, a tak mi je 
jasné, že som niekomu zobral miesto. silnejšia 
karta prebíja ostatné... Napriek tomu som bol 
v prvý deň v ohromnom šoku. Vytvárali ho de-
siatky detailov. rev, buzerácia, prvýkrát som bol 
ostrihaný dohola (na prísahe ma nespoznali 
kamaráti ani manželka, všetci sa smiali ako 
vyzerám) a pri pohľade na moje dlhé vlasy, 
ktoré padali na dlážku, som si tíško spieval 
stříhali do hola malého chlapčeka. Nevedel 
som si zložiť oblečenie do „komínkov“, ako to 
žiadali. Bolo mi do plaču a nechápal som, že 
začiatkom 21. storočia ešte existujú takéto 
veci. Behanie po buzeráku, povely „rota, tvrdší 
krok“, prvá vychádzka, streľby so samopalom, 
úteky cez dieru v plote na pivo, žehlenie prú-
serov, vyhýbanie sa povinnostiam, pohľad na 
kalendár a počítanie dní do konca. keď to 
skončilo, všetci si vydýchli. jediným pozitívom 
vojny bolo, že som sa tu zoznámil s viacerými 
super chalanmi a vznikli doživotné putá. spoza 
plota sme smutne hľadeli na budovu našej roty 
a ľutovali, že sa nemôžeme pozrieť dnu. armáda 
by mohla zarábať financie aj novými cestami. 
predstavte si, že by sa organizovali minimálne 
týždňové pobyty v kasárňach. chlapci a chlapi 
by si zaplatili pobyt zo všetkým, čo k vojne 
patrilo kedysi. zažili by ten dril, zahrali sa na 
vojakov. ak by bol veľký záujem, organizovali 
by sa rukovacie príchody opitých regrútov rých-
likmi ako kedysi. po skončení by sa cestovalo 
naspäť a všade by bolo počuť rev: „civíííl!“

autor je expredajca Nota bene
Jeho knihu Pouličný diviak si môžete objednať 
priamo u neho na 0944 508 523.

Maličké ohromnosti

SVET POdľA SORáTA

Petra Sára a jej oslík Láska. Foto: Borislav Rovny Nad kráterom sopky. Členovia dobrodružnej výpravy.



poznáte to? Vrátite sa na miesta svojho detstva 
a zisťujete, že všetko je inak. tá veľká hora, kto-
rú si pamätáte opradenú aurou zázraku, sa zme-
nila na nízky zalesnený kopec. obrovský strom,  
v ktorého korune ste sa hrávali, sa zmenil na níz-
ky stromček. starý dom plný tajuplných zákutí 
sa zmenil na starú, nudnú ošarpanú chalupu. 
Vyrástli sme. svet sa zmenšil. čím viac rastieme, 
tým viac sa svet okolo nás zmenšuje. a nerastie-
me iba telom, rastieme mentálne, stále viac vie-
me, sme skúsenejší. svet už nie je záhadou, vy-
známe sa v ňom. kedysi sme svet videli, dnes mu 
rozumieme. medzi nami a skutočnosťou je závoj 
predstáv, ktoré sme si o svete vytvorili. lúč slnka, 
spev ranných vtákov, dúšok silnej kávy, povzbu-
divý úsmev blízkeho človeka, tichá trpezlivosť 
a obetavosť našich priateľov, to všetko sa nám 
stalo samozrejmos-
ťou. strácame oči pre 
to najdôležitejšie – zá-
zrak malých vecí živo-
ta. Ženieme sa za veľ-
kými vecami. dospelosť zakladá hru na najväč-
šieho: kto z nás je lepší, kto múdrejší, kto vzde-
lanejší, kto je úspešnejší, kto je bohatší, kto je 
krajší? Na všetkých poschodiach našej civilizácie 

staviame stupne 
víťazov. súťažíme 
a čakáme potlesk 
publika, aby ľudia 
svojím ocenením  
potvrdili našu hod-
notu. V tej horúč-
kovitej súťaživosti 
strácame to pod-
statné, čo nášmu 
životu dáva skutoč-
nú hodnotu. o zá-
kladné veci života sa nesúťaží, sú nám jed-
noducho dané bytím ako dary milosti. ježiš 
pred svojich priateľov, ktorí sa práve hádali, 
tak ako sa ľudia zvyknú hádať, kto z ich je naj-
väčší, priviedol malé dieťa a povedal: kým sa 

neobrátite a nebu-
dete ako deti, nikdy 
nevojdete do ne-
beského kráľovstva. 
lebo kráľovstvo sa 

skladá z ohromných maličkostí – zázrakov mi-
losti, ktoré denne napĺňajú náš život zmyslom. 
tie však vidíme, iba ak sa vrátime k zabudnu-
tému dieťaťu v nás.
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„Kedysi sme svet videli, 
dnes mu rozumieme.“

pri téme ohromné maličkosti sa mi vyba-
ví jediné: tenká sivá kniha s roztrhaným 
oranžovým obalom, ktorú už pár dní ne-
viem nájsť. kam len zapadla? také pekné 
citáty by som z nej povyberala! musím 
sa teda spoľahnúť na svoju pamäť, čo je 
pri knihe, ktorú som čítala zhruba pred 
dvadsiatimi piatimi rokmi trochu problém.  
o ohromnosti Gilberta keitha chesterto-
na svedčí však to, že aj zábudlivec ako ja 
si vie na niektoré z jeho maličkostí spo-
menúť. Napríklad, že svet nezahynie na 
nedostatok divov, ale na nedostatok údi-
vu, alebo že jediná šanca, ako chytiť svoj 
vlak, je zmeškať ten pred ním. 
je vlastne vtipné, že si z diel najčastejšie 
pamätáme práve takéto útržky. Niektorí 
tvrdia, že čo si neza-
pamätáme, ani ne-
stálo za to. V niekto-
rých redakciách vraj 
posielajú novinárov 
do terénu bez dikta-
fónov, aby do článkov písali len to podstat-
né, čo ich zaujme. Ústne podanie malo 
niečo do seba.
dnes môžu autori spisovať akékoľvek ob-
jemné zväzky, ale aj tak akoby celý život tvo-
rili pre niekoľko viet, jednu postavu či scé-

nu, ktorá z ich die-
la vojde do dejín  
a do duše. Nebo-
lo by jednoduch-
šie zostať ticho a 
po rokoch tvori-
vého mlčania sa 
ozvať s niečím 
geniálnym ako 
dieťa, o ktorom 
si už všetci mys-
leli, že je nemé? 
kto však vie do-
predu, ktorá  
z jeho viet zosta-
ne kolovať po vesmírnom Googli ďalšie mi-
liardy rokov? Hlboko v preddigitálnej ére 

som si na modrom 
písacom stroji, kto-
rý sa mi vtedy zdal 
trendový, vypisovala 
drobnosti z prečíta-
ných kníh. z tej doby 

mám odložených niekoľko desiatok pomač-
kaných strán. Nie sú na nich žiadne briskné 
citáty, jednoducho pocity, ktoré sa mi zdali 
povedomé. ako keď sa moja vtedy šesťroč-
ná neter vrátila z ríma a povedala, že sa jej 
tam páčil jeden taký kvietok.

MIMOCHOdOMfoto: archív autorov

NAJVäČší BUdE NAJMENší

... danIEla paStIrČáKa

MALÉ, ALE MILÉ

... zuzy ulIČIanSKEJ

„niektorí tvrdia, že čo 
si nezapamätáme, ani 
nestálo za to.“

Najmenší vplyv na osud svojej knihy má asi jej 
autor. Niekedy by zaplakal, inokedy zaplesal. 
alebo oboje. zvlášť, ak počas života nemal čo 
dať do úst a dnes tróni v čítankách.
pri jednom postaršom pánovi si však pred-
stavujem jeho úškrn sprevádzaný poriadne 
šťavnatou ironickou poznámkou. ak by rozcho-
dil detské vydania svojich Gulliverových ciest  
s rozprávkovými obrázkami, iste by mu zabehlo, 
keby videl svojho Gullivera v príšernej hol-
lywoodskej produkcii s počítačovými efektmi, 
splošteného na tuctový „dobrodružný“ príbeh 
a okradnutého o všetko hodnotné. 
jonathan swift vo svojich dielach šľahal ľudskú 
nízkosť sprava-zľava a vytvoril Gullivera ako 
skvelú nadčasovú satiru. do detských vydaní sa 
dostávajú len prvé dve zo štyroch Gulliverových  
ciest, chýba opis krajín plných hlúpych akademikov 
a mudrlantov, politické narážky, ale aj ostrov, kde 
sú kone múdrejšie než ľudia a ľudia klesli pod 
úroveň primitívnych zvierat... Nezabudnuteľná je 
scénka u trpaslíkov z liliputu (aj tú vydavatelia 
vynechávajú), keď začne horieť kráľovský palác. 
Gulliver sa ho rozhodne zachrániť – dokonale sym-
bolickým spôsobom. Nechajme hovoriť autora: 

„už sa zdalo, že je to úplne beznádejné. Nádherný 
palác by bol istotne celý ľahol popolom, keby mi 
nezvyčajná duchaprítomnosť nebola znezrady 
vnukla spásonosnú myšlienku. Večer som si po-
riadne uhol vína, ktoré má veľmi močopudné 
účinky... triafal som tak výborne, že po troch 
minútach som požiar celkom zahasil a zachránil 
od skazy zvyšok parádnej stavby.“
pán jonathan swift, okrem famózneho výs-
mechu z „parádnych stavieb“ mocných, toho 
popísal oveľa viac. za tri storočia sa neveľa 
zmenilo na mravenisku ľudskej spoločnosti, aj 
so všetkými jej obrami, čo bez citu postúpajú 
všetko naokolo, a piadimužíkmi, ktorí si na-
hovárajú, že ich miniatúrny svet zaberá celú zem.
múdry autor, v civile mimochodom dublin-
ský dekan, si kedysi poznamenal myšlienku, 
ktorá nezaškodí ani nám, v našej dnešnej 
uponáhľanosti, egocentrizme a apatii k svetu: 

„svätý pavol vravel, že kto sa nestará o to svoje, 
je horší než neveriaci. a ja si myslím, že kto sa 
stará len o to svoje, je práve taký istý neveriaci.“

autor je prozaik

Gulliverove cesty-necesty
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zo svojho predajného miesta na červenej pošte 
v petržalke vidí marián priamo na bankomat su-
sednej banky. „Neverili by ste, koľko ľudí si tam 
zabudne peniaze. raz tam ostala pekná kôpka 
bankoviek a chlapík, ktorý šiel okolo, si ich chcel 
zobrať. tak som sa postavil a hovorím: ej kama-
rát, do banky s tým. a nič iné mu ani neostávalo, 
keď som ho už prichytil,“ spomína náš predajca, 
ktorý zabudnuté peniaze vždy poctivo vráti ma-
jiteľom. Nedávno sa o tom presvedčil aj martin 
kugla, ktorého pri výbere z bankomatu vyrušil 
telefonát a nejako sa stalo, že odišiel bez toho, 
po čo tam prišiel. „o dvadsať minút mi zavola-
la slečna z pobočky. pýtala sa, či som vyberal, 
koľko a či mi to nechýba. Nejaký pán si všimol, 
že v bankomate ostali peniaze. Namiesto toho, 
aby si peniaze zobral, doniesol ich do pobočky! 
Bol to predajca Nota bene. musím povedať, že 
takýto charakter sa len tak nevidí. Veľmi ma to 
udivilo,“ ďakuje martin.

Jedna posteľ, kopa kompromisov
„pekne to povedal,“ reaguje príjemne prekvape-
ný marián. jeho pomoc ľudia často neocenia ani 
slovom, v tomto prípade však dostal aj nálezné 
desať eur. „Nerobím to pre peniaze ani pre vďač-

nosť,“ dodáva predajca, ktorý sa jednoducho pri-
dŕža svojich zásad. „tí, ktorí ma poznajú, to vedia.“
Nota bene predáva deväť rokov. s vážnou cho-
robou, sklerózou multiplex, by ťažko našiel inú 
prácu, ktorá by ho uživila. aj taká „maličkosť“ 
ako posteľ v ubytovni ho stojí 120 eur, ďalších 
15 platí za káblovku a internet.

„kedysi som býval v podnájme, ale už by som do 
toho nešiel. je to obyčajné zderstvo. radšej som 
na ubytovni.“ tam však treba robiť kompromisy. 
pokiaľ človek nemá „parťáka“, o izbu sa delí s ne-
známym, ktorý mu nemusí byť ani trochu sympa-
tický. udržať si súkromie v takom malom priesto-
re je skoro nemožné. to isté platí aj o kuchynke 
a kúpeľni, ktorú spolu užívajú obyvatelia dvoch 
susediacich izieb. marián je napriek tomu spo-
kojný. má krásny výhľad a dobrého spolubýva-
júceho, ktorého našiel medzi našimi predajca-
mi. „jano je veľký kutil a na kuchynský dres je 
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Náš predajca Marián nám pripomína cnosti, ktoré dnes mnohí považujú za zastarané 
a nedôležité. No práve tieto zdanlivé maličkosti z nás robia civilizovaných ľudí.

SVEdOMIE I prEdaJné MIEStO Má ČISté

VýNIMOČNý CHARAKTER

POULIČNÉ BLUES

ako ďas – musí tam byť sucho a všetko odpra-
tané,“ pochvaľuje si a dodáva, že on dohliada na 
čistotu v izbe, kde mu neunikne ani omrvinka. 

„Veľký špin“ nemá šancu
„asi vám pripadám ako pedant, ale ja len nemám 
rád špinu a neporiadok,“ hovorí a tieto princí-
py aplikuje aj na svojich predajných miestach. 
okrem pošty na Furdekovej je totiž zaregistro-
vaný aj na autobusovej zastávke zochova. a prá-
ve tam má najviac roboty – po zemi sa povaľujú 
cigaretové ohorky, použité cestovné lístky a rôz-
ne ďalšie smeti, ktoré marián zhŕňa pod svoj-
ský názov „veľký špin“. „takto to nemôže ostať. 
keď tam predávam, odpadky zmiznú. Najhoršie 
je, keď odpracem všetky vajgle, potom nemám 
čo robiť,“ smeje sa.
mariánova láska k poriadku ohromila aj hovorcu 
bratislavskej mestskej polície petra plevu, kto-
rý ho videl v akcii: „istá upravená pani zahodi-
la na zem papierik. Ľudia navôkol to videli, ale 
nikto nič nepovedal. Veď čo je to jeden papie-
rik. predajca Nota bene, pán o poličke, papierik 
zdvihol, hodil ho do koša a pokračoval v preda-
ji. Veľmi ma to potešilo. Bárs by všetci takí boli.“
marián hovorí, že väčšina ľudí na jeho upratova-
nie nereaguje. „tvária sa, že ma nevidia, ale mne 
je to fuk. keď čosi odhodia, zvolám: Fuj, aký veľ-
ký špin! a zdvihnem to, hoci aj rovno pred nimi.“ 
Nájdu sa aj takí, čo mariánovi fandia. Niekto-
rí si kúpia časopis, iní s ním prehodia pár slov.  

„V stánku s hotdogmi je výborná pani vedúca, 
ktorá ma pohostí kávou a rada zametá. keď 
upratujem, pridá sa ku mne,“ so smiechom  
v očiach opisuje marián. Namiesto toho, aby frflal 
na ťažký život, berie ho so svojráznym humorom.
jeho choroba postúpila tak, že by mal používať 
invalidný vozík, ktorý má nachystaný v izbe. si-
lou vôle sa však drží na nohách. „Veľmi mi po-
mohlo, že som jedenásť rokov hrával hokej. iní 
s takouto diagnózou ležia už po troch rokoch. 
ja to s ňou ťahám už dvadsiaty štvrtý.“
s našou pomocou si však pre istotu vybavuje za-
riadenie, kde by mal isté bývanie a opateru, keby 
ho choroba prikvačila. marián patrí k špeciálne 
vyškoleným predajcom, ktorí spolu s nami lekto-
rujú verejné diskusie o živote a problémoch ľudí 
bez domova. „Nota bene vďačím za veľa. a nie-
len ja. zachraňuje životy tým, ktorí by inak nemali 
šancu zarobiť si na bývanie, jedlo, oblečenie. som 
rád, že mu robím dobrú reklamu.“

„namiesto toho, 
aby si peniaze nechal, 
zaniesol ich do banky.“
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0907 473 718, Ľubica Chlpíková 
Internetový obchod – chovateľské potreby: 

www.webareal.sk/dream

Strihanie psíkov 
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