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1,40€ polovica pre predajcu



15 € ŠTART
Zabezpečí pre 1 predajcu začiatočníka 
štartovací balíček podpory

35 € KAŽDODENNÁ PODPORA
Odborne pomôže 1 predajcovi s bývaním, 
prácou, oddlžovaním počas 1 mesiaca

150 € BEZPEČNÝ DOMOV
Umožní 1 predajcovi bezpečné 
bývanie v nájomnom byte na 1 mesiac

75 € MOST Z ULICE
Dá šancu 1 predajcovi zabezpečiť si na 
1 mesiac strechu nad hlavou a živobytie 
prostredníctvom predaja časopisu

VÁŠ DAR:

N O T A  B E N E
P O M A H A  N A M

P O M O Z M E  S P O LU

Darujte teraz na 
www.pomahatjelahke.sk
Vďaka vašim darom pomôžeme ďalším 
ľuďom bez domova získať strechu
nad hlavou a ukončovať tak pouličné 
bezdomovectvo. Čím skôr získajú svoj
domov, tým dôstojnejší a dlhší bude
ich život. Ďakujeme.

Už sme na polceste,
dokončime to spolu
Vďaka NOTA BENE stovky ľudí bez domova na 
Slovensku nežijú na ulici. NOTA BENE však nie 
je len časopis. Je to projekt, ktorý systematicky 
pomáha ľuďom bez domova zabezpečiť si lepšie 
bývanie, zamestnáva ich, oddlžuje a háji ich 
zákonné práva.

Na to, aby sme mohli pomáhať ďalej, teraz 
potrebujeme  nančnú pomoc. V projekte nám 
reálne chýba 40 000 eur. Vďaka štedrej pomoci 
darcov, ktorí nás podporili, sme v čase uzávierky 
dosiahli polovicu z potrebnej sumy.
Ďakujeme za ňu. 

Sme na polceste. Podporte nás, aby sme 
nemuseli obmedzovať našu pomoc, ale mohli 
ju naopak rozvíjať a pomáhať našim predajcom 
nielen z ulice, ale aj do bezpečného bývania.

Predávať NOTA BENE je teraz môj zmysel 
života. Robil som letecké motory, ale kvôli 
zdravotnému stavu som už robotu nezvládal. 
Celý život som pracoval, takže sedieť na zadku 
pred telkou nie je nič pre mňa. NOTA BENE 
je mi ako rodina. Keď sa potrebujem 
poradiť alebo porozprávať, mám kam ísť. 
Teraz potrebujú pomoc oni. Pomôžme 
NOTA BENE, aby mohli pomáhať nám.

M A R I A N predajca časopisu 
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Fenomén
Aká je 
budúcnosť novín

Spolu
Neviem, v akej bub-

line musia žiť a snažiť 
sa prežiť ľudia bez do-
mova. Určite je veľmi 
krehká, je v nej zima a 
ľahko praskne. Ale ur-
čite nejakú potrebujú. 
Viac, než my ostatní.

Spomínam si na ľudí, ktorí žijú na uli-
ci v meste New York. Do tohto mesta by sa 
vošli všetci obyvatelia Slovenska a ešte stále 
by mali viac miesta ako Newyorčania teraz. 
A predsa je ľuďom bez domova v New Yor-
ku lepšie, ako tým na Slovensku. No zďaleka 
nie preto, že New York je bohaté mesto. Je to 
SPOLUPATRIČNOSŤOU všetkých jeho obyva-
teľov. Prejavuje sa aj v tom, že NY má 76-tisíc 
ľudí bez domova, ale vďaka opatreniam mes-
ta len 5 percent z nich je trvalo bez prístrešia.

Videla som týchto ľudí spať vo vstupných 
halách staníc metra. Mali rozložené deky, spa-
cáky, nejaký ten majetok, termosky, jedlo. Tak 
ako aj naši v tej istej situácii. Ale nikdy som 
nevidela, že by ich policajti vyháňali. Naopak. 
Postáli pri nich, podebatovali, doniesli čaj. 
Okoloidúci ich neokrikujú, ani sa na nich 
nedívajú s odporom. Sú si vedomí, že by sa  
v tomto mlynci ľahko mohli kedykoľvek do-
stať na ich miesto. Preto sú solidárni.

Videla som takto sedieť a ležať ľudí aj pria-
mo na ulici. A čuduj sa svete, aj na tej najbo-
hatšej 5th Avenue, priamo pred výkladmi naj-
luxusnejších obchodov. Nikto ich neodháňal 
na okraje mesta, aby ich nebolo vidieť. Keď 
spali, nemuseli sa obávať surového budenia 
príslušníkmi NYPD a do krabičky pri hlave 
im ľudia hádzali drobné, takže keď sa zobu-
dili, mohli si od pouličných stánkarov kúpiť 
niečo teplé, alebo to dostali zadarmo.

Na ulici, kde som bývala, som pred pán-
skym holičstvom denne vídala troch bezdo-
movcov sedieť vo vyhodených masážnych 
kreslách z dámskeho salónu. Debatova-
li zabalení v dekách alebo hrali šach (obľú-
benú pouličnú hru Newyorčanov), aj s ho-
cikým, kto si chcel zahrať. Muzika hrala  
z prenosných mini reproduktorov, okoloidú-
ci ich zdravili aj potľapkávali, a keď mal ma-
jiteľ holičstva prázdno, po jednom ich bral na 
oholenie a ostrihanie...

Áno, možno je New York jedna veľká fa-
rebná bublina – najmä pre tých, ktorí sa ním 
pokúsia prehnať za pár dní. Ale stretnúť sa  
s jeho biedou je oveľa zaujímavejšie. A vidieť, 
že Newyorčania sú v tej bubline SPOLU. Sme 
spolu aj my v tej našej?

P.S.: Projekt Nota bene potrebu-
je vašu pomoc. Ak môžete, darujte na  
www.pomahatjelahke.sk.

Ada Jung
editorka

Rozhovor
Choroba lenivej mysle
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Ľudia
Angažovaná v umení

Rozhovor
Hoaxy tvrdého kalibru

Bubliny sú fajn. Teda niekedy. Pre predčasne naro-
dené bábätko je inkubátor záchranou. Aj rodina či pria-
telia sú v ideálnom prípade malou milou bublinkou.

Ak si vyskúšate aquazorbing, vďaka veľkej gume-
nej guli dokážete zázračne chodiť po vodnej hladine. 

Teda akože. Respektíve – na propagačnom obrázku to tak vyzerá. V reá-
li sa budete márne pokúšať udržať si akú-takú stabilitu, predovšetkým 
sa však budete vo vnútri gule potiť, budú vás prepadať panické záchva-
ty a po chvíli budete veľmi radi, že vás z tej chránenej guličky konečne 
vypustia. Ak vás nezaveje doprostred jazera.

Bubliny sa množia ako z bublifuku. Uzavretá skupinka divadelných 
kritikov naráža na skupinku hercov, kým bublina rádioamatérov sa osa-
melo vznáša v éteri... Každým svojím vedomím či mimovoľným rozhod-
nutím sa do nejakej z nich dostávame. Ak na sociálnej sieti kliknete „like“ 
pri skupine milovníkov mačiek, vyroja sa vám tisíce obrázkov týchto po-
divne samostatných tvorov. Ak sa pridáte k spolku na podporu psov, od-
sudzujete sa na pohľady smutných psích očí. Ak niekoho zahejtujete, za-
čnú sa vám množiť nenávistné posty. Snažím sa už nebyť paranoidná, ak 
mi k jednému zakúpenému foťáku pribalí internet tisíc ponúk na objek-
tívy. Je to len cielená reklama, nič osobné.

Bublinky môžu byť občas praktické. Ich meniace sa farby, ich kreh-
kosť a jemnosť sa dá obdivovať. Žiť v bubline je však výsostne nepraktic-
ké, ako to ukázala už komédia Bubble Boy.

To najkrajšie na nich predsa je, keď prasknú.

V bielom rúchu, osvetlená iba bodovým reflektorom, 
kráča snovým krokom pomedzi publikum a vypúšťa 
kŕdle ligotavých mydlových bublín. Hrá Arvo Pärt – Si-
lencio. Scéna trvá 20 minút, no pripadá nám nekoneč-
ná. A predsa som vtedy chcel, aby neskončila: biela po-
stava tápajúca tmou, kŕdle bublín praskajúce v tichom 

prúde hudby – symbol ľudského života. Sme všetci iba bubliny, čo nachvíľu 
vzlietli z prázdnoty nebytia?

Žijeme v kultúrnych bublinách; uväznení v pohodlnom svete konge- 
niálnych myšlienok, utvorenom z ľudí našej krvnej skupiny. Hráme jazyko-
vé hry. Tých, čo nezapadajú, nevedomky vytláčame za hranice ihriska. A čo 
moja myseľ? I ona je iba nafúknutá bublina? Nevnímam skutočnosť, uväz-
nený vo svojej mentálnej bubline, vnímam iba svoju predstavu skutočnosti. 
Tak vnímam i teba. Čím viac ťa poznám, tým menej ťa vidím. Ak ťa chcem 
znova uvidieť, musím nechať svoju mentálnu bublinu prasknúť?

Reily, v Eliotovej hre Večierok, nahovára svojho hostiteľa Edwarda, aby 
sa so svojou ženou stretol ako s cudzinkou: „Nebude to ľahké,“ namietne Ed-
ward, „poznám ju už roky.“ „To čo vieme o iných ľuďoch,“ odpovie mu Rei-
ly, „sú iba naše spomienky na momenty, v ktorých sme ich poznali. Oni sa 
však odvtedy zmenili. Predstierať, že oni i my sme stále rovnakí, je užitoč-
ná spoločenská konvencia. Z času na čas ju však treba porušiť. Každé sku-
točné stretnutie je totiž stretnutím s cudzincom.“

Nechaj moje bubliny praskať, Bože, kým nepraskne i tá posledná. Azda 
potom realitu uvidím takú, aká je.

Cudzinec

Život bublín

Daniel Pastirčák

Zuzana Uličianska

Nestáva sa často, že 
webové servery prine-
sú kvalitný humor. Ešte 
menej často sa týka literatúry. Ale minule 
som videl žart týkajúci sa mafiána Mariá-
na K., o ktorom, čudujsasvete, dosiaľ nikto 
nevedel, že je mafián. Podľa vtipu nájdete 
v jeho tajnom sejfe všetko. Gorilu aj dokon-
čený Kafkov Zámok.

Keďže Kafka toho neukončil viac, mož-
no raz vylovia aj ďalšie konce jeho románov, 
noviel a poviedok. Možno raz objavia aj spi-
sy Diogena zo Sinope, o ktorých vieme len 
ich názvy. Možno aj román Jacka Londona  
o Ježišovi, ktorý plánoval pred samovraždou. 
A toľké ďalšie nikdy nenapísané, nedopísa-
né či nevypovedateľné diela. Ja som vo svojej 
poslednej knihe vynechal tri prázdne strany.

Ale čítal som nedávno novelu, ktorá je do-
písaná, ba získala aj medzinárodné ceny, no 
čitateľ má sprvu pocit, že jej chýba koniec. Asi 
ako detektívka, z ktorej niekto vytrhne po-
sledné strany. Ulica temných obchodíkov od 
francúzskeho spisovateľa Patricka Modiana 
má viaceré rysy detektívky. Až na to, že hlav-
ný hrdina, pomocník v detektívnej kancelá-
rii, pátra – po vlastnej minulosti. Nepozná 
ani svoje meno. A po vojnovom chaose, kto-
rý postihol Európu pred sedemdesiatimi rok-
mi, sa príliš ľahko strácali ľudia, tváre, mená.

„Domnievam sa, že v domových vcho-
doch dodnes zaznieva ozvena krokov tých, 
ktorí tadiaľto pravidelne chodievali a medzi-
tým zmizli. Stále tu po nich zostáva akési 
chvenie, vlnenie stále slabšie a slabšie, kto 
je však pozorný, zachytí ho,“ premýšľa pro-
tagonista, pátrajúci v uličkách, zákutiach, 
starých bytoch a zažltnutých fotografiách.

Snová atmosféra vedie protagonistu do 
stále nových objavov, ktoré však prekrýva-
jú aj vyvracajú tie predošlé, a napokon sa 
zdanlivo končí uprostred deja. No práve toto 
pátranie je podstatou Modianových kníh 
o zabúdaní, identite, našom bezdomovec-
tve. „Zvláštni ľudia, títo všetci. Prejdú oko-
lo a nechajú za sebou len trochu hmly, a aj 
tá sa čoskoro rozplynie,“ premýšľa v knihe. 

„V podstate sme všetci ľudia z pláže a piesok 
len na okamih uchováva stopy našich nôh.“

Ibaže nie je také pátranie každého z nás 
po niečom trvalom?

Nota bene

Editoriál

1 2019
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„Komu sa nechce premýšľať, ten radšej prijme 
hlúpu teóriu,“ hovorí JÁN BENČÍK, ktorý 

na blogu Denníka N odhaľuje konšpirátorov.

Choroba
lenivej mysle

Karol Sudor Maňo Štrauch

Máte sedemdesiat rokov, to je 
vek, v ktorom už má človek nárok 
oddychovať. Miesto toho ste sa na 
dôchodku pustili do odhaľovania 
konšpirátorov a extrémistov, čo, lo-
gicky, prináša voči vám aj nenávisť, 
urážky a vyhrážky. Prečo to robíte?

Lebo sa mi nepáči, čo tí ľudia robia. 
Pre parlamentnú demokraciu predsta-
vujú reálne nebezpečenstvo. Do roku 
1989 som žil v jednej totalite, nechcem 
pár rokov pred smrťou skončiť v ďal-
šej. A už vôbec nechcem, aby v nejakej 
totalite žili moji synovia alebo vnuci. 
Konanie konšpirátorov aj extrémistov 
ma vytáča, a čím sú na mňa útočnejší, 
tým viac ma utvrdzujú, že to nesmiem 
nechať tak.

Pociťujete strach?
Nie. Už po prvom článku na mňa 

dotyčný konšpirátor podal trestné 
oznámenie, takže vtedy som sa tro-
chu zľakol, ale dnes viem, že sa ne-
mám čoho báť. Pár ľudí na mňa podalo 
trestné oznámenie, ale nikto si netrú-
fol dať ma za moje články na súd, pre-
tože v nich píšem pravdu. Okrem toho 
mám šťastie, že ako dôchodca necho-
dím do práce, takže odpadá riziko, že 
by si ma niekto vystriehol na pravidel-
nej ceste. Nechodím ani do krčiem či 
kaviarní, v podstate na žiadne miesta, 
kde by sa mohlo čosi zomlieť. 

Niekam však chodiť musíte.
Jasné, chodím do mesta, sám, ale 

necítim žiadne akútne ohrozenie. Bež-
ne tiež cestujem vlakom a autobusom, 
ale až na jeden incident vo vlaku, keď 
ma verbálne napadli dvaja neznámi ľu-
dia, sa nikdy nič nestalo. Vtipné bolo, 
že vtedy sa na stranu útočníka pridal 
aj sprievodca vo vlaku. Celkovo na je-

den kritický názor pripadá možno de-
sať pozitívnych, takže je to v poriadku. 
Väčšina ľudí si myslí, že to, čo robím, 
je prospešné, a pri osobných stretnu-
tiach mi to dávajú najavo.

Z množstva článkov, ktoré ste 
publikovali, to pôsobí tak, že existu-
jú dva svety, dve bubliny – naša a ich. 
Opticky to však pôsobí, že ich bubli-
na sa zväčšuje. Nemávate pocity már-
nosti, že celá vaša snaha je zbytočná?

Vôbec si nemyslím, že konšpiráto-
rov a extrémistov pribúda. Ten dojem 
sa vytvára len tým, že sú veľmi hluč-
ní. Sú organizovaní na sociálnych sie-
ťach, všetci dookola zdieľajú tie isté ne-
zmysly, vzájomne si pritakávajú, až to 
zvonku vyzerá, že ide o masy. Sociál-
ne siete jednoducho dali takýmto ľu-
ďom krídla. Stačí sa však pozrieť na vý-
sledky komunálnych volieb a vidíte, že 
ide o marginálnu skupinu. Extrémisti 
totálne prepadli, ich výsledky boli ža-
lostné, priam katastrofálne. Ľudia ich 
už prekukli, a tak si ich nevolili nieže 
za starostov, ale ani len za poslancov. 

Faktom je, že nemajú ľudí, kandi-
dátov dokázali postaviť len v zlomku 
miest a obcí.

Aj preto si myslím, že ich sny o tom, 
ako budú vládnuť tejto krajine, sú len 
chiméry. Na druhej strane, demokra-
ti sa teraz nesmú uspokojiť. Nesmú 
ignorovať pomery, v ktorých žijeme 
a ktorých sprievodné znaky generujú 
práve extrémistov – rozkrádanie, ko-
rupcia, rodinkárstvo a podobne. Na 
celoštátnej úrovni to totiž stále zna-
mená, že ak volič nikomu neverí, po-
kojne dá hlas aj niekomu, kto sľubuje 
tvrdú ruku, poriadok a oslobodenie od 
zla, ktoré podľa nich prichádza výhrad-

Nota bene

Rozhovor

1 2019
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Ján Benčík
sa narodil v roku 1948, má dve maturi-
ty. pred rokom 1989 pracoval v geolo-
gickom ústave. po revolúcii spoluzakla-
dal VpN v ružomberku a bol redakto-
rom ružomberského hlasu. pôsobil ako 
technik na montážach, učiteľ na základ-
nej škole a vedúci odbytu a marketin-
gu vo vydavateľstve. Na dôchodku začal 
na blogu denníka N odhaľovať správa-
nie a názory konšpirátorov, slovákov a 
zároveň proruských žoldnierov na ukra-
jine, fašistov a iných extrémistov v onli-
ne prostredí.

Nota bene

Rozhovor
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ne zo západnej Európy. Horšie je, že 
na úroveň posledných konšpirátorov 
tu už klesajú aj vysokí politici, medzi 
nimi bývalý premiér, ktorý bez han-
by tvrdí, že ľudia chodia na námestia, 
lebo ich platí Soros.

Prišli ste za tie roky na to, prečo 
ľudia tak ľahko podliehajú hoaxom, 
konšpiráciám?

Myslím si, že sa nad tým zamýš-
ľa každý. Teórie o tom sú rôzne, jed-
noduchá odpoveď neexistuje. Profily 
konšpirátorov sú rozmanité, rozhod-
ne sa nedá povedať, že ide len o jed-
noduchých ľudí s „vysokou školou ži-
vota“, bežne medzi nimi nájdete ľudí  
s vysokými školami aj doktorátmi. Naj-
viac sa mi pozdáva vysvetlenie, že kto 
verí konšpiráciám, trpí chorobou leni-
vej mysle. Komu sa nechce premýšľať, 
ten radšej prijme nejakú hlúpu teóriu, 
dokonca sa ešte voči ostatným cíti nad-
radený, lebo má pocit, že vidí podsta-
tu, kým oni nie. 

Zohráva tam veľkú rolu pocit, že 
odhalili skutočnú pravdu, ktorá je 
ostatným utajená?

Samozrejme. Oni nás vlastne ľutu-
jú, lebo si myslia, že prišli na niečo, čo 
nám nebolo dopriate. Konšpirátori si 
o sebe nemyslia, že sú hlupáci, oni si 
to myslia o nás. Podľa nich šírime ne-
zmysly my, lebo podliehame mainstre-
amu a odmietame pochybovať. Uniká 
im, že kriticky premýšľame a pochybu-
jeme práve my. Žijú v tom, že oni vidia 
za oponu a nerozumejú, ako je možné, 
že my tam nevidíme, hoci je to jasné 
ako facka. Keď im to začnete vyvracať 
dôkazmi, nezamyslia sa, že veci môžu 
byť inak, radšej vás znenávidia. Je to 
pohodlnejšie, než si priznať pravdu.

Lenže konšpirátori spochybňu-
jú aj úplne jasné veci – od odmieta-
nia vedecky preukázanej liečby ra-
koviny až po popieranie pristátia na 
Mesiaci...

To už je vec davovej psychózy. Ak 
sa dav nejako postaví ku konkrétnym 
javom či skutkom, je lákavé sa k nemu 
pridať, hoci za normálnych okolností 
by ste to neurobili. Neraz som sa za-
mýšľal, či aj sociálne siete negenerujú 
davovú psychózu, lebo práve na nich 
krásne vidieť, ako ovplyvňujú aj rela-
tívne normálnych ľudí. Jednoducho sa 
pod vplyvom davu dostávajú do koloto-
ča, v ktorom majú problém odlíšiť, či 
ide o hlúposti, alebo nie. A keď raz uve-

ria malým nezmyslom, pričom ich po-
dobne zmýšľajúci potľapkávajú po ra-
mene, nie je ťažké uveriť aj najväčším 
a okatým hoaxom.

Všetci žijeme v istých bublinách, 
na sociálnych sieťach si ich dokon-
ca zámerne vytvárame tak, aby nám 
vyhovovali už len tým, koho si pridá-
me za priateľov. Má zmysel robiť me-
dzi tými bublinami nejaký prienik?

V tom som skeptický. Všetci si pri-
rodzene tvoríme bubliny tým, koho si 
pridávame a koho vylučujeme zo svoj-
ho okruhu. Nejde len o sociálne sie-
te, ale aj o reálny život. My vylučuje-
me konšpirátorov a extrémistov, oni 
zase nás. To sa však deje len vtedy, ak 
sa nejako prejavujeme. Ak niekto mlčí 
a nehovorí svoje názory, nikdy neprí-
dete na to, že do vašej bubliny vlastne 
nepatrí. Prieniky v zásade nie sú mož-
né, lebo len čo začnete konšpirátorovi 
protirečiť, zablokuje vás. A to urobíte 
aj vy vo chvíli, keď niekto začne vo va-
šej bubline šíriť hoaxy. Mňa napríklad 
zablokovali aj na množstve stránok, na 
ktorých som nikdy nič nenapísal. Uro-
bili tak preventívne, lebo netúžia po 
tom, aby im niekto tú bublinu narúšal.

Neustále musíte počúvať obvine-
nia extrémistov a konšpirátorov, že 
ste udavač. Opakovane ste vysvetľo-
vali, s akými zdrojmi pracujete, na-
priek tomu tie obvinenia neustávajú.

Pritom je to jednoduché, priam ba-
nálne. Sociálna sieť spája ľudí na ce-
lom svete. Ak niekto publikuje svoje 
názory či fotografie, môže tak urobiť 
viacerými spôsobmi – konkrétne na Fa-
cebooku si každý vie súkromie nastaviť 
tak, ako mu vyhovuje. Príspevky môže 
vidieť len on, jeho priatelia, prípadne 
celý svet. Ak niekto dobrovoľne zverej-
ní status tak, že ho môžu vidieť všetci, 
je to na úrovni verejného vyhlásenia. 
Ak niekto napíše svoj názor a nastaví 
jeho viditeľnosť pre všetkých, logicky 
si ho môže prečítať aj chlapík z afric-
kej chatrče. A podľa pravidiel sociálnej 
siete môže ten názor aj ďalej šíriť. Ja 
nerobím nič iné, len zbieram verejné 
vyhlásenia konšpirátorov a extrémis-
tov, a dávam ich do článkov, aby ľudia 
videli, čo sú zač. Kde je tam udávanie? 
Veď tí ľudia to o sebe zverejnili sami. 
Ak raz niekto hlása nezmysly v rozpo-
re s morálkou, je naším právom hod-
notiť to kriticky, a ak ide o rozpor so 
zákonmi, je v poriadku, ak to rieši po-
lícia. A práve to je problém – tí ľudia 

sú hrdinovia len medzi svojimi, preto 
sa im nepáči, ak sa ich názory dosta-
nú k väčšiemu publiku. Nikdy nezve-
rejňujem veci, ktoré si ľudia nastavili 
ako súkromné. Koniec koncov, ani ne-
mám ako, keďže v takom prípade ich 
ani nevidím.

Neraz sa stáva, že keď o niekom 
napíšete, svoje príspevky zmení z ve-
rejných na súkromné, a klame, že to 
tak mal od začiatku.

Robia to tak, lebo sa boja následkov. 
Dodatočná zmena nastavenia z verej-
ného na súkromné je však naivná, s ta-
kouto lžou neuspejú. Kdesi som čítal 
radu, ako na mňa – vraj každý extré-
mista si má hneď po mojom článku 
zmeniť príspevky na súkromné a 
následne ma dať na súd, že som 
zverejnil veci, na ktoré som ne-
mal nárok. Zabúdajú, že v tom 
čase už mám dávno uložené 
dôkazy.

Stalo sa, že polícia po 
vašich článkoch začala ko-
nať?

Áno, hoci detailné in-
formácie nemám, vy-
šetrovanie už ide mimo 
mňa.

Prišiel rozmach 
konšpirácií a hoaxov až 
so sociálnymi sieťami, 
alebo tu boli už pred-
tým, len neboli také vi-
diteľné?

Konšpirácie tu boli 
vždy, veď v minulom reži-
me ich produkovala a vyu-
žívala trebárs ŠtB v rámci 
boja proti vnútornému ne-
priateľovi. Konšpiráciami, 
hoci oveľa menej nebez-
pečnými, sú už trkotania 
tetiek na dedine, keď si po-
súvajú neoverené informácie 
o iných ľuďoch, ktoré potom žijú 
vlastným životom. Sociálne siete 
akurát dali konšpiráciám možnosť, 
aby sa ich fanúšikovia mohli spájať 
a vzájomne sa podporovať. Krčmové 
reči sa tak dostali do verejného dis-
kurzu. Kedysi sa nemali šancu dostať 
do médií, dnes je vytvorenie vlastného 
média ľahké, a tak to využívajú.

Keď človek číta konšpiračné mé-
diá, nemôže sa ubrániť dojmu, že ich 
šéfovia to majú len ako biznis. Sú tam 

totiž také nezmysly, že tomu nemôžu 
veriť ani oni. Nie je to teda najmä  
o tom, že niekto našiel dieru na trhu 
a bohatne na hlúposti iných? Alebo je 
to tak, že úprimne veria obsahu, kto-
rý predávajú?

Podľa mňa existujú obe skupiny – 
niektorí to majú ako biznis a v poza-
dí sa cynicky smejú, ako im na to ľudia 
naleteli, vďaka čomu bez veľkej námahy 
bohatnú, iní zase konšpiráciám úprim-
ne veria. A s pravdepodobnosťou hra-
ničiacou s istotou v tom rolu zohrávajú 
aj peniaze, ktoré nepochádzajú z tej-
to krajiny. Koniec koncov, nedávno sa 
také typy dekonšpirovali sami, keď sa 
ukázalo, že do dvoch hlavných konšpi-
račných médií pod vymysleným me-
nom prispieva Rus.

Prečo sú konšpirácie pre spo-
ločnosť nebezpečné? Prečo nad 
ich šíriteľmi nestačí mávnuť ru-
kou a myslieť si svoje?

Spomeniem príklad Juraja 
Smatanu, ktorý sa venoval ekoló-

gii a ochranárstvu. Stretol sa s ná-
zorom, že načo chrániť naše lesy, 
keď ich aj tak zničí práškovanie  
z lietadiel v snahe ovplyvniť mys-
le ľudí. Nechápal, ako tomu vôbec 
môže niekto veriť, až si uvedomil, 
že je to vlastne nebezpečné. Ak to-
tiž niekto začne spochybňovať ak-
tivity, ktoré sú prospešné príro-
de, nezmyslami, že je to zbytočné, 

lebo lesy aj tak zničia jedy vypúš-
ťané z lietadiel, výsledkom bude, že 

všetci zlomia palicu nad všetkým. 
Aký zmysel by potom malo verejné an-
gažovanie sa v prospech čohokoľvek?  
V politickej rovine konšpirácie potláča-
jú akúkoľvek občiansku aktivitu, lebo 
ak masa uverí, že celý svet ovláda tri-
násť rodín, ktoré držia pod krkom všet-
ky vlády, aký význam má angažovanie 
sa občanov? Konšpirácia totiž tvrdí, že 
sú len bezvýznamnými figúrkami.

Pridajme k tomu aj životunebez-
pečné konšpirácie.

Tých je veľa, spomeniem len liečbu 
rakoviny či očkovanie. Ak niekto v zú-
falstve z ťažkej choroby podľahne doj-
mu, že sa nemá liečiť u lekárov, lebo 
ide o biznis farmaceutických firiem, 
a že mu stačí hladovka, citrón, sóda či 
savo, výsledkom je, že k lekárom príde 
neskoro a už ho nezachránia. Nad od-
porcami očkovania by sa v zásade dalo 
mávnuť rukou, keby ohrozovali len 
vlastný život, lenže oni hazardujú so ži-

votmi svojich aj cudzích detí. Likvidu-
jú kolektívnu imunitu, lebo uverili ne-
zmyslom, čo je vyslovene nebezpečné. 
Zvláštne je, že ich názory nezmenili 
ani prípady úmrtí takých detí.

Poznám viac ľudí, ktorí kedysi 
boli konšpirátormi, ale časom pre-
šli do druhej bubliny a dnes proti ho-
axom aktívne bojujú. Čo vlastne robiť, 
aby tomu človek vôbec nepodľahol?

Používať zdravý rozum a overovať 
si informácie. Ak niekto zverejní fotku 
utečencov, ktorí nás údajne ohrozujú, 
stačí si ju zadať do vyhľadávača foto-
grafií a obvykle sa ukáže, že fotogra-
fia je z inej krajiny a z iného obdobia. 
Vždy sa treba pozerať na zdroje – či sú 
vedecké, relevantné, alebo amatérske 
a anonymné. Mimoriadne dôležitá je 
výchova cez médiá a cez školstvo, lebo 
ak sa ľudia nenaučia správne vyhodno-
covať informácie, stúpa riziko, že pre-
padnú konšpiráciám. Internet je totiž 
na jednej strane požehnaním, na dru-
hej strane prekliatím. Je tam obrovské 
množstvo kvalitných a relevantných 
informácií, ale aj neskutočná záplava 
buriny a bludov.

Má zmysel dialóg s konšpiráto-
rom? Má zmysel presviedčať a vysvet-
ľovať ľuďom z druhej bubliny?

Neviem, pretože je to podobné ako 
viesť racionálnu diskusiu o viere. Buď 
ste veriaci, alebo nie ste, racionálne ar-
gumenty tam nezaberajú. Konšpirátori 
sú misionári falošnej pravdy. Skúste 
presvedčiť misionára, že jeho konanie 
nie je v poriadku. Kedysi som sa o dia-
lóg pokúšal, lebo som si myslel, že má 
zmysel pomôcť zorientovať aspoň vá-
havých, ale dnes nemám pocit, že to 
malo zmysel. Táto naivita ma dávno 
prešla. A možno na to už len nemám 
čas a chuť. Som skeptický, lebo vidím, 
že ľudia dokážu uveriť hocijakej kle-
bete. Je to beh na dlhé trate, v rámci 
ktorého musí zabrať rodina, škola, ka-
maráti aj médiá. Ľahká a krátka cesta 
neexistuje. 

V akej bubline sa cítite najlepšie?
V tej, ktorú tvorí moja manželka,  

s ktorou som už 43 rokov, a moji dvaja 
synovia. Mladší syn žije s nami, star-
ší už má vlastnú rodinu aj deti. To 
je bublina, v ktorej mi nič nechýba. 
A spokojný som aj vo svojej bubline 
na sociálnej sieti, v ktorej je množ-
stvo veľmi múdrych a inšpiratívnych 
žien a mužov.



Aby zistil, ako fungujú konšpiračné médiá, začal písať 
pre Hlavné správy. JAKUB GODA aj o tom, kam až 

môže viesť uverejňovanie nepravdivých správ.

Hoaxy tvrdého kalibru
jana Čavojská

Kedy ste si uvedomili, že kon-
špiračné médiá predstavujú vážny 
problém a môžu zásadným spô-
sobom ovplyvňovať dianie v spo-
ločnosti?

Sledoval som ich dávno pred-
tým, ako sa o nich vo veľkom zača-
lo hovoriť, ale vnímal som ich ako 
niečo okrajové. Väčší dôraz som na 
túto tému začal dávať po posled-
ných parlamentných voľbách v roku 
2016, keď sa do parlamentu dosta-
li Ľudová strana Naše Slovensko a 
Sme Rodina – a analytici prichádza-
li s rôznymi teóriami, prečo sa to 
stalo. Korupcia, sociálno-ekonomic-
ká situácia, problémy regiónov. Mne 
v nich chýbal jeden kúsok mozaiky. 
Nástup extrémistických strán totiž 
časovo koreloval s nástupom kon-
špiračných webov. Prieskumy potvr-
dili, že podobná skupina ľudí, aká 
sleduje konšpiračné weby, má ten-
denciu voliť extrémistické strany.

Naozaj existuje takáto súvislosť?
Áno. Súvisí to so zmenou spô-

sobu šírenia informácií. Vďaka 
nástupu sociálnych sietí získala Ko-
tlebova strana kanál, ktorým mala 
možnosť osloviť oveľa viac ľudí ako 
predtým. Spoločným menovateľom 
rôznych konšpirácií je tvrdenie, že 
všetci klamú. Vedci, lekári, politi-
ci, univerzity, médiá. Všetci nás ko-
ordinovane klamú, mocní sú proti 
nám spiknutí, žijeme v obrovskej 
lži. Kto tomu uverí, nechce v poli-
tike reformátora, ale skutočne ra-
dikálnu zmenu. Tá sa spája hlavne  
s extrémistickými stranami. Kon-
špiračné médiá a extrémistické 
strany zneužívajú aj tie isté témy, 
napríklad migráciu.

Zrejme každý z nás má v oko-
lí niekoho, kto je skalopevne pre-
svedčený o pravdivosti aspoň 
niektorých konšpiračných teórií. 
Neplatia naňho nijaké rozumné ar-
gumenty. Máte nejaký návod, ako 
s takým človekom komunikovať?

To je veľmi ťažké. Dokonca sa  
k tomu robili vedecké pokusy... Ne-
smiete ohroziť jadro jeho svetoná-
zoru, lebo to bude vnímať ako útok 
na súčasť svojej identity. Ale môže-
te zasiať semienko pochybností do 
okrajových tém. Spochybňovať de-
taily. To ho môže postupne nahlo-
dať. Neexistuje finta, ktorou nieko-
ho za desať minút prekonvertujete 

z poslucháča Slobodného vysiela-
ča na čitateľa Denníka N. Je to dl-
hodobý proces. Existujú príklady 
toho, že niekto sa po rokoch dostal 
z konšpiračnej do normálnej reality. 
Ale bol to dlhodobý proces a muselo 
ho ovplyvniť viac vecí. Diskusie a 
informovanie teda môžu mať zmy-
sel. Len netreba očakávať okamži-
té víťazstvá.

Koľko percent ľudí verí konšpi-
račným teóriám?

V prieskume Globsecu sa Slová-
kov pýtali, či viac veria tradičným, 
alebo konšpiračným médiám. 17 per-
cent respondentov uviedlo, že tým 
konšpiračným, ale v kategórii od 19 
do 24 rokov to bolo až 29 percent.  
V inom prieskume viac ako polovi-
ca opýtaných odpovedala, že verí 
tomu, že za chodom sveta sú taj-
né spolky.

Čo ste teda urobili po voľbách 2016?
Po tom, ako sa strana s fašis-

tickou ideológiou dostala do par-
lamentu, som bol veľmi otrasený. 
Absolútne som to nečakal. Pove-
dal som si, že o tom treba hovoriť. 
Upozorňovať na to a zdôrazňovať 
súvis konšpiračných webov s poli-
tikou, ktorý mnohým nebol úplne 
jasný. Vo všeobecnosti platí, že dez-
informácie majú obrovský virál-
ny potenciál. Atraktivita článkov 
vyvracajúcich hoax je však malá. 
Nepravdivú správu, že pápež pred 
voľbami podporil Trumpa, zdieľa-
lo asi milión ľudí. Správu, ktorá to 
vyvracala, iba 30 000. Chcel som 
ukázať, ako neprofesionálne pra-
cujú konšpiračné médiá, a zdalo 
sa mi ako dobrý nápad skúsiť si 
to na vlastnej koži. Zistiť, ako fun-
gujú a ako takéto správy vznikajú. 
Zároveň som chcel túto tému po-
dať atraktívnejším spôsobom, než 
sú články vyvracajúce hoaxy. Ak ju 
opíšem cez seba a svoj príbeh, bude 
zaujímavá aj pre mladých.

Takže ste jednoducho posla-
li mail šéfredaktorovi Hlavných 
správ, že pre nich chcete písať?

Presne tak. Bolo to jednoduchšie, 
než som čakal. Na webe mali kon-
takt a výzvu: Ozvite sa, ak máte zá-
ujem pre nás písať. Ani som sa ne-
snažil vytvoriť si novú identitu, iba 
som si založil gmail so smiešnym 
menom Marek Bakeš. Nemal som 

tam ani fotku, neposlal som CV-č-
ko. Šéfredaktor sa ozval hneď na 
druhý deň. Že ho to veľmi teší a že 
mám pokusne napísať nejaký člá-
nok. Hneď som jeden napísal. Bol 
formou komentára. Páčil sa mu a 
hneď ho uverejnil. Posielal som ďal-
šie. Nezačal som hneď tvrdými ho-
axami. Postupne som skúšal, kam 
až ma pustí.

Prečo ste si vybrali Hlavné správy?
Sú najvplyvnejším a najproduk-

tívnejším dezinformačným médiom 
na Slovensku. Sú schopní vydať až 
šesťdesiat článkov denne. Prebera-
jú ich ďalšie weby a niektorí politici.

Uverejnili vám všetko?
Nie. Poslal som tam dva tvrdé 

výmysly. Ten o moslimskom pri-
mátorovi mesta pri New Jersey, kto-
rý chce zakázať Vianoce, prebratý  
z amerického satirického časopisu, 
šéfredaktor uverejnil. Ale že ame-
rická vláda má na svedomí útok  
v Charlottesville, to nepustil, vraj 
bol na nich príliš konšpiračný. 
Predsa len sa aj oni posunuli. V roku 
2014 boli schopní napísať neuveri-
teľné hlúposti o Ukrajine. Ale po-
sledné dva roky už má šéfredaktor 
pud sebazáchovy, keďže sa o nich 
veľa hovorí. Aj tak fungujú veľmi 
neprofesionálne, nemajú takmer 
žiadny filter na informácie a stále 
sa im tam dostávajú aj úplné bludy.

Platia za články honoráre?
Platia päť eur za článok plus jed-

no euro za každých tisíc videní nad 
päťtisíc videní. Ak by mi zaplati-
li, neplánoval som si tie peniaze 
nechať. Chcel som ich venovať na 
predplatné štandardných médií, 
lebo si myslím, že treba propago-
vať platenie za kvalitný obsah. Ale 
tak ďaleko som sa nakoniec nedo-
stal. Čitatelia ho v diskusii na mňa 
upozornili a potom ukončil našu 
spoluprácu.

Ako funguje redakcia Hlavných 
správ?

Šéfredaktor mi hneď na úvod 
povedal, že nemá záujem o články 
o Rusku, lebo na to má dosť dopi-
sovateľov a zazmluvnenú agentúru 
Sputnik. Hlavné správy vznikli po-
čas konfliktu na Ukrajine a nedáv-
no sa ukázalo, že jeden človek, ktorý 
pre nich píše, má ruské občianstvo 
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a chodí na konzultácie do Sputni-
ku do Moskvy. Vieme, že usilovne 
šíria kremeľskú líniu propagandy. 
Majú veľa externých dopisovateľov. 
Často sa nepodpisujú skutočnými 
menami. Mňa si šéfredaktor nepre-
veroval vôbec, moje články takmer 
vôbec, bol schopný uveriť skoro čo-
mukoľvek. Neexistuje tam poriadny 
editorský proces a redakčný systém.

Sú falošné správy, ktoré zabí-
jajú. Napríklad liečenie rakoviny 
Savom. Môžu im vôbec veriť ľudia, 
ktorí ich píšu? Alebo to robia kvô-
li čítanosti?

Nevidím im do hláv. Ale myslím 
si, že šéfredaktor Hlavných správ je 
autenticky presvedčený o tom, že 
ponúka iný názor. Ich typický argu-
ment je, že rozširujú názorové spek-
trum. Problém je, že mieša názory a 
fakty a často ponúka aj „alternatív-
ne fakty“. Myslím, že vie, že sa mu 
tam dostávajú aj nezmysly. Ale ba-
gatelizuje to. Tvrdí, že za celú histó-
riu vydali iba päť hoaxov, a hovorí, 
že chyby predsa robia aj iné médiá. 
Štandardné médiá robia chyby, ale 
určite nie až toľko a až takého ka-
libru. Je nepredstaviteľné, že by mi 
štandardné médium uverejnilo takú 
somarinu, ako som poslal do Hlav-
ných správ.

Prečo si štandardné médiá za-
slúžia väčšiu dôveru?

Píšem do Denníka N a mám 
skúsenosť aj s písaním pre Hlav-
né správy. Viem porovnať fungova-
nie týchto dvoch médií. V Denníku 
N existuje editorský systém. Kaž-
dý text číta šéfredaktor a minimál-
ne jeden editor. Korigujú ho a majú 
k nemu pripomienky. Šéfredaktor 
Hlavných správ moje články rov-
no preklápal na web. Neopravoval 
ani gramatické chyby. Ak sa vyskyt-
ne chyba v Denníku N, opravia ju a 
ospravedlnia sa. Ak niekto na Hlav-
ných správach nájde skutočne ob-
rovskú hlúposť, tak to jednoducho 
zmažú. To je extrémne neprofesio-
nálny a nepoctivý prístup.

Kam až môže viesť uverejňo-
vanie takýchto vymyslených vecí?

Dezinformácie často šíria nená-
visť. Tá sa z online priestoru zvyk-
ne prelievať do reality. Uvediem 
príklady z USA. Konšpirácia Pizza-
gate. Išlo o pizzériu vo Washingto-

ne, v podzemí ktorej mali pedofili  
z prostredia predvolebnej kampa-
ne Hillary Clintonovej zneužívať 
deti. Táto správa sa začala šíriť 
internetom. Nezostalo to však len 
pri zdieľaniach. Jeden človek si po-
vedal, že to len tak nenechá. Zo-
bral pušku, prišiel do tej pizzerie 
a spustil streľbu. Takže hoax mal 
za následok, že človek sa rozho-
dol spáchať násilie v reálnom sve-
te. Iným príkladom je mestečko 
Sandy Hook. V základnej škole sa 
odohral masaker, jeden študent 
zavraždil niekoľkých svojich spolu-
žiakov. Niektorí známi šíritelia kon-
špiračných teórií začali šíriť príbeh  
o tom, že sa to nestalo, že si to ro-
dičia vymysleli, aby podporili lob-
by za sprísnenie držania zbraní. Od 
rodičov dokonca vyžadovali, aby 
exhumovali telá svojich detí. Časť 
obyvateľov mestečka začalo tejto 
konšpirácii veriť. Tamojšiu spoloč-
nosť to úplne rozdelilo. Takže hoax 
môže mať až absurdné následky.

Sú krajiny, ktoré so šírením 
propagandy a falošných správ do-
kážu úspešne bojovať?

Fínsko je známe tým, že Rusi 
sa tam prestali pokúšať šíriť pro-
pagandu. Majú dobrý vzdelávací 
systém, mediálnu gramotnosť vy-
učujú na školách. V Česku vznikol 
špeciálny úrad, ktorý má za úlohu 
monitorovať a analyzovať dezinfor-
mačnú scénu, prípadne konzultovať 
reakciu so štátnymi inštitúciami. 
Pobaltské krajiny majú veľmi dob-
re zvládnutú koordináciu jednotiek 
strategickej komunikácie na minis-
terstvách a dokážu na dezinformá-
cie dobre reagovať.

U nás je štát zatiaľ veľmi pasívny...
Áno, no relatívne dosť sa v tej-

to oblasti deje na úrovni občianskej 
spoločnosti a médií. Vznikol naprí-
klad web konspiratori.sk, ktorý sa 
snaží motivovať inzerentov, aby ne-
spájali svoje značky s konšpiračný-
mi médiami. Bolo by prirodzené, 
keby štát takéto iniciatívy prepá-
jal, koordinoval a podporoval. Deti 
sa v školách síce učia o krymských 
vojnách v 19. storočí, ale o tom, čo 
sa na Ukrajine deje teraz, im ne-
povedia nič. Na internete si pozrú 
iba šialené konšpirácie a nikto im 
nevysvetlí ani ako rozlišovať infor-
mácie na sociálnych sieťach. Práve 

mladí sú najzraniteľnejší. Aj keď 
je mladý človek šikovný a bystrý, 
ale nemá ešte základné informácie  
o tom, ako fungujú napríklad NATO 
alebo EÚ, ľahko môže podľahnúť 
dezinformáciám a konšpiráciám  
o tom, že to niekto celé ovláda. Nie-
čo si pozrie na internete a sociálne 
siete mu potom automaticky začnú 
ponúkať informácie podobného štý-
lu. Nedávny prieskum odhalil, že 
20 percent mladých ľudí by stále 
volilo ĽSNS.

Ako sa teda máme orientovať 
v zložitom svete informácií na in-
ternete?

Neveriť anonymným facebooko-
vým stránkam. Ak je informácia iba 
na Facebooku a jej zdroj nie je zná-
my, netreba ju brať veľmi vážne. Ak 
sa prekliknete na web, ktorý sa tvá-
ri serióznejšie, všimnite si, či je pod 
článkami podpísaný autor a či sprá-
vy majú povahu serióznych správ, 
alebo iba odhaľujú svetové konšpi-
rácie a inváziu migrantov. Preklep-
nite si to médium. Majte základný 
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Jakub Goda (29)
3d grafický dizajnér, tvorca vizuá-
lov a animácií, aktívny bloger a ak-
tivista proti dezinformáciám a kon-
špiračným webom. pomáha s ko-
munikáciou Útvaru hodnoty za pe-
niaze. Vyštudoval ekonomiku, poli-
tické vedy a filozofiu v bratislave a 
anglicku. za sériu blogov získal No-
vinársku cenu.

prehľad o štandardných správach. 
Myslím, že to je súčasťou dospelos-
ti a normálneho fungovania vo sve-
te. Akékoľvek výhrady môžete mať 
k tendenčnosti štandardných médií, 
určite si každý vie vybrať z ich širo-
kej palety niektoré, ktoré mu je naj-
bližšie. Ak má človek základný pre-
hľad o svetovom dianí, absurdná 
správa mu udrie do očí. Ak však ne-
sleduje nič – a to je u mladých úpl-
ne bežné – ale sleduje Facebook a 
blikne mu tam virálna šialená vec, 
ktorú navyše zdieľa kamarát, ľahko 
tomu uverí. Klikne na to a nabudú-
ce mu sociálna sieť ponúkne ďalšie 
podobné správy. A už bude v špirá-
le. Takto sociálne siete uzatvárajú 
ľudí do oddelených komunít a dáv-
kujú im podobné informácie.

Za šíriteľa propagandy sa ozna-
čuje hlavne Rusko. Skutočne iné 
krajiny, napríklad USA, nevytvá-
rajú vo vlastnom záujme falošné 
správy?

Nie je to tak, že by existovala iba 
ruská propaganda a ostatné krajiny 

by boli sväté. Existuje aj propagan-
da iných krajín, napríklad americ-
ká propaganda. Je tu však zásadný 
rozdiel. Nebezpečenstvo vzniká, ak 
je niekto závislý od štátnej moci a 
šíri informácie, ktoré jej vyhovujú.  
V Rusku sú všetky vplyvné médiá 
vlastnené štátom alebo sú v jeho 
područí. V západných krajinách sú 
médiá rôznorodé. Existuje množstvo  
médií nezávislých od vlády. Často sú  
s ňou v ostrom konflikte. Z tých rôzno-
rodých médií si každý môže vybrať 
tie, ktoré sa mu zdajú najpresnejšie.  
V Rusku šíria najdôležitejšie médiá 
tie isté príbehy a sú koordinované  
z jedného centra. Sú napojené na štát, 
na režim, ktorý tam vládne, a preto 
ich nazývame propagandou.

Aký záujem majú konšpiračné 
weby na šírení zdravotníckych ne-
zmyslov?

Zdravotnícke hoaxy sú extrém-
ne nebezpečné. Je to však lacný spô-
sob, ako získať kliky na stránku. A za 
to sú peniaze v reklame. Plus môžu 
byť spriaznené s webom, ktorý pre-

dáva alternatívne prípravky. Alebo 
ich môžu sami ponúkať. Veľmi jedno-
duchý biznismodel. Jeden z najzná-
mejších amerických konšpirátorov, 
Alex Jones, mal na tom vystavanú 
celú fabriku. Ponúkal rôzne príprav-
ky. Napríklad prišiel s bombastický-
mi odhaleniami, ako Američanov 
vláda otravuje cez pitnú vodu, ale 
stačí do nej pridávať jeho prípravok 
za päťdesiat dolárov a všetko bude  
v poriadku. Na predaji týchto príprav-
kov zbohatol. Nakoniec ho sociálne 
médiá stiahli z éteru. Pred pár rok-
mi totiž panovala zhoda, že na týchto 
platformách môže byť čokoľvek. Ale 
už aj v tomto sa konsenzus posúva. 
Vidieť to aj u nás. Dva obchodné re-
ťazce na podnet mňa a Petra Hajdina 
stiahli z ponuky časopis Zem a vek.

Objavili sa nejaké absurdné 
správy aj o vás?

Bolo to skôr vtipné. Zem a vek 
uverejnil článok, v ktorom ma ozna-
čili za toxický odpad spoločnosti 
a prirovnávali ma k čarodejníkovi  
z Harryho Pottera.
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Úlohou umenia bolo vždy poukazovať na to negatívne 
v spoločnosti. Ivana Šáteková presne to robí. A nemyslí 

si, že by mala v blízkej budúcnosti inšpirácie málo.

Angažovaná
v umení

Jana Čavojská

Vraj by bola radšej, keby to robiť ne-
musela. Keby situácia okolo nej bola taká, 
že by mohla pracovať na príjemnejších 
témach. Ale situácia je taká, aká je, a ak 
ju niečo štve, nedokáže si len zafrflať a 
hodiť to za hlavu. Vyjadruje to umením.

ĽUDOVÉ „MÚDROSTI“

Na gymnáziu ju najprv bavilo diva-
dlo. No zistila, že viac jej vyhovuje ro-
biť na vlastných veciach než v kolektíve. 
Nakoniec išla na VŠVU na maľbu. A tam 
sa od maľby postupne odklonila. Zača-
la uvažovať nad inými výstupmi. Témy, 
akými žilo Slovensko, si podľa nej vy-
žadovali nejakú reakciu. Vtedy ešte as-
poň trochu dúfala, že umením niečo aj 
zmení. Najprv sa zamerala na sloven-
ský folklór. Slovesnosť, piesne. Zbierala 
ich, študovala. „Dostávala som sa tomu 
Slovákovi viac a viac pod kožu. Stretá-
vala som sa s vecami, ktoré ma zarážali. 
Ľudová slovesnosť sa zbierala stáročia. 
Za tie roky sme sa v rozmýšľaní a po-
stojoch moc neposunuli,“ myslí si. Ob-
javila veľa narážok zameraných voči že-
nám. „Doslova zhadzovanie žien. Naprí-
klad že žena je voči mužovi len vecheť. 
Žena muža jazykom bije a muž ženu 
päsťou. Toto brali ľudia ako múdrosť? 
Je normálne, že muž môže ženu spaci-
fikovať päsťou? Aj to, že sme nedávno 
neprijali Istanbulský dohovor, je dôkaz 
o spiatočníctve v rozmýšľaní Slovákov.“

Mám tridsať a nemám plán bol 
názov inej Ivaninej výstavy. Bola  
o tridsiatnikoch, ktorí stále žijú u ro-
dičov a nevedia, čo so životom. „U ľudí 
sa stretla s úspechom. Snažím sa ro-
biť veci, aby komunikovali s divákmi 
a neboli len pre našu bublinu, umelec-
kú obec. Takže sa ľudia v tej výstave 
možno našli. Používam humor ako po-
mocnú barličku. Moje umenie je pre-
to ľahšie čitateľné.“

HEJTSLOVÁCI

Ivana dlhodobo spolupracuje s ku-
rátorom Omarom Mirzom, s ktorým sú 
na spoločnej myšlienkovej vlne. Aj galé-
rie už vedia, že od nej nemajú čakať zá-
tišia. Zároveň je úlohou umenia reflek-
tovať aktuálne témy. Jej výstavy vždy 
rozvíria vody. Ako Hejtslováci v Ban-
skej Bystrici. V spoločnosti bujnel extré-
mizmus, sila kotlebovcov. Štvalo ju, že 
nevieme ani v 21. storočí prijímať ina-
kosť. Aj nenávisť, ktorú chrlia na inter-
nete na rôznych aktivistov, novinárov 
a umelcov poukazujúcich na nebezpe-
čenstvo ideológií neslobody. Ona si vý-
šivkami parafrázujúcimi slovenský fol-
klór tiež vyslúžila množstvo negatívnej 
žlče. „Mne pritom prišli nadľahčené a 
humorné,“ hovorí. „Najprv ma to ro-
zosmútilo, potom naštartovalo. Chcela 
som poukázať na to, čo všetko si musia 
odskákať ľudia, ktorí sa verejne vyjadria 
na určité témy. Poprosila som viacerých 
o hejty, ktoré schytávajú.“

Práve Banská Bystrica, kde sú kotle-
bovci stále silní, jej prišla ako vhodné 
miesto, aby sa pýtala ľudí, prečo majú 
potrebu šíriť také bolestivé zlo. Súčas-
ťou výstavy bol Múr nárekov. Biele plát-
no, kam mohol každý návštevník ano-
nymne napísať svoju reakciu. Našla 
tam všeličo. Väčšinou pozitívne. „To 
je asi prostredím, do galérie zablúdia 
skôr ľudia pozitívne ladení voči mojim 
veciam. A potom aj že je to sprostosť, 
že aj slniečkari nenávidia a či sa vôbec 
toto dá považovať za umenie.“

KEBY HITLER VYHRAL

Pred pár mesiacmi boli Ivanine in-
štalácie súčasťou medzinárodnej vý-
stavy Orly & holubice v bratislavskej 
Kunsthalle. Slovenskí a nemeckí výtvar-
níci v nej reagovali na spoločnú históriu 



O svoju existenciu zápasia s internetom, ich podoba sa mení, 
no napriek tomu mnohé zanikajú. Čo je správny kľúč na prežitie? 
„Médiá sú najlepšie vtedy, keď slúžia tomu, kto ich platí – svojim 

čitateľom. Nikomu inému,“ hovorí Tomáš Bella, šéf webu Denníka N.

Aká je
budúcnosť novín?

Galina Lišháková Tomáš Benedikovič (Denník N)

a súčasné problémy našich dvoch krajín. 
„V dotazníku som položila otázku, ako by 
dnes vyzeralo Slovensko, keby Hitler vy-
hral druhú svetovú vojnu. Pre mnohých 
je táto téma dodnes bolestná, lebo voj-
na narobila obrovská skazu. Niektorí ľu-
dia to pochopili ako provokáciu. Iní mi 
vyčítali, že tú tému zľahčujem. Pritom 
som chcela len pripomenúť, ako by to 
tu mohlo vyzerať, keby sa k moci dosta-
li extrémistické strany.“

Ivana dostala rôzne odpovede. 
Pobavila ju táto: Na sprostú otázku 
sprostá odpoveď. No veľa odpovedí 
bolo na zamyslenie. Napríklad tá, že 
jej pisateľka by tu dnes vôbec nebo-
la, keby sa nezastavila ideológia vy-
hladzovania Židov. „Vypracovala som 
ilustrácie týchto odpovedí. Boli ab-
surdné, lebo celá tá myšlienka je ab-
surdná, ale treba sa s ňou pohrávať. 
Nesmieme pripustiť, aby sa k moci 
dostali ľudia, akí tu boli počas dru-
hej svetovej vojny.“

DEJINY KONŠPIRÁCIÍ

Momentálne pracuje Ivana na me-
dzinárodnom projekte, ktorý prepojil 
umelcov z celého sveta. Ona spolu s 
Jamenčanom Abduljabbarom Alsuhi-
lom a Libanončanom Omarom Abim 
Azarom pripravujú inštaláciu ve-
novanú svetovým konšpiračným teó-
riám. Museum of Real History. Fiktív-
na história, ktorú si vymysleli konšpi-
rátori a ktorú umelci budú ilustrovať. 

„Abdul utiekol pred vojnou v Jemene,  
o ktorej tu tak málo vieme a za-
tvárame pred ňou oči, do Švédska.  
V Jemene bol stand up komikom. Ro-
bil politický humor, nakrúcal videá 
na Youtube. Jedného z ich skupiny 
zatkli a týrali ho až do takej miery, že 
priznal, že ich platí neviemkto. Ostat-
ní vedeli, že musia ujsť, inak skončia 
rovnako ako on. Abdul ušiel s celou ro-
dinou. Aktívne sa vo svojej novej ko-
munite vo Švédsku zapája do riešenia 
migrantskej otázky, bravúrne hovorí 

po anglicky. Lepšieho človeka na svete 
som nestretla. Čistá chodiaca dobrota. 
Omar Abi Azar je divadelný režisér a  
v Libanone zorganizoval prvý gay pri-
de. Obrovská vec pre tú krajinu. Pre 
mňa sú to fascinujúce príbehy. Keby 
sme mali s takýmito ľuďmi viac kon-
taktov, pozerali by sme sa na tieto veci 
úplne ináč,“ dúfa Ivana.

Téme konšpirácií sa venuje aj indi-
viduálne. Pozrela sa na slovenské deji-
ny cez pohľad konšpirátorov. Objavila 
literatúru, podľa ktorej sú za všetkým 
Slovania. „Keby ste nevedeli, tak po-
sledné slová Ježiša na kríži boli v sta-
roslovienčine. Alah je Slovan, lebo sa 
to rýmuje so slovom valach. Obrov-
ské absurdity. Možno keď sa to nako-
pí na výstave v jednom priestore, tak 
to ľuďom docvakne.“

BUBLINA

Ťažobu týchto tém si kompenzu-
je veselšími vecami. Kreslí napríklad 
diáre Nota bene. „Mám veľmi rada, 
keď mi ich potom predajcovia na uli-
ci ponúkajú,“ usmieva sa. Povie, že 
diár kreslila, a oni sa jej poďakujú, ako 
dobre sa predáva. „Taká spätná väzba 
padne dobre. Viem, že som nenakres-
lila hlúposť.“

S kamarátkami Broňou a Vandou 
zas vydávajú detský časopis Bublina. 
Je plný pôvabných ilustrácií, kreati-
vity, a dokonca aj vážnych tém, ako 
tolerancia, kultúrna pestrosť a sta-
rostlivosť o životné prostredie. Sna-
žia sa v ňom deti nakopnúť k nejakej 
činnosti, napríklad len k jednoduché-
mu zdvihnutiu odpadkov z ulice. Lebo 
sedením za tabletmi našu planétu ne-
zachránime. „Časopis je síce určený 
pre prvý stupeň základných škôl, ale 
aj môj štvorročný syn si ho s mojou 
pomocou preštuduje. Vždy sa z neho 
teší. Podľa mňa deti závidia nám, do-
spelákom, že máme časopisy. Keď má 
svoj časopis, tak si ho hrdo nosí, be-
rie si ho aj do postele a je na to pat-
rične pyšný.“

V školách nás neučia navštevovať 
galérie a čítať umenie. Ivana si mys-
lí, že ľudia preto často nevedia od-
čítať, čo je vo výstavách zakódova-
né. „Osemnásťroční by volili Kotlebu. 
Majú v škole dejepis, ale kontext ne-
chápu. Nerozumejú histórii. Niekde 
je chyba.“
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Tomáš Bella
je šéfom webu denníka N,  

člen predstavenstva a reportér. 
Vyštudoval žurnalistiku na uk  

v bratislave, od roku 2000 pracoval 
v denníku sme ako vedúci prílohy 

počítače, šéfredaktor sme.sk a 
zástupca šéfredaktora. V roku 2010 

ho journalism.co.uk zaradil medzi 
top 50 popredných svetových 

inovátorov v médiách, v roku 2015 
získal Novinársku cenu za najlepšiu 

reportáž za text o utečeneckých 
táboroch na sicílii.

Nikdy sme nemali prístup k také-
mu rozsiahlemu spravodajstvu ako 
dnes. S internetom v mobile máme 
k dispozícii články desiatok sloven-
ských médií a oveľa viac svetových. 
Mnohí z nás si však vystačia so sprá-
vami zo sociálnych sietí, ktoré odmie-
tajú plne zodpovedať za ich kvalitu.

Rozkvet internetu a pomalé zo-
mieranie printových médií spolu sú-
visia. Väčšina firiem uprednostňuje 
pred inzerciou v novinách inzerciu 
na internete a nepomohlo ani to, že 
sa noviny preklopili na web. Na celom 
svete zanikajú lokálne aj národné no-
viny a redakcie sa ocitli v takej kríze, 
že museli väčšinu redaktorov prepus-
tiť. Tí, ktorí v nich ostali, musia zapĺ-
ňať aj tlačenú aj online verziu, čím sa 
kvalita textov znižuje. I keď si na Slo-
vensku ešte mainstreamové denníky 
spolu s webovou podobou držia aj tla-
čenú, niektoré svetovo známe médiá, 
ako napríklad The Independent, sa už 
papiera vzdali.

Internet praje konšpiračným a 
dezinformačným webom a k zmätku  
v tom, čo je pravda a čo lož, prispie-
va aj oligarchizácia médií a s ňou sú-
visiace zasahovanie do obsahu novín, 
často v rozpore s novinárskou etikou.  
K tomu sa pridáva, že politici prácu no-
vinárov verejne zhadzujú a ohrozené 
sú aj sloboda aj životy novinárov, kto-
rí sa neboja ísť za pravdou. Slovensko  
v žiadnom prípade nie je výnimkou, 
skôr naopak – v rebríčku slobody tla-
če podľa medzinárodnej nezávislej or-
ganizácie Reportéri bez hraníc (RSF) 
oproti minulému roku kleslo o desať 
priečok na 27. miesto zo 180 krajín.

Napriek tomu, že vydavatelia no-
vín stále čelia mnohým problémom, 
zdá sa, že zároveň nachádzajú kľúče 
k budúcnosti a kvalitná žurnalistika 
prežije. Optimistom v tomto smere 
je aj Tomáš Bella, reportér a šéf webu 
Denníka N, s ktorým sme niektoré 
otázky o budúcnosti novín prebrali.

VIAC KORUPCIE

Douglas McLennan a Jack Miles  
z The Washington Post v článku A once 
unimaginable scenario: No more new-
spapers (Kedysi nepredstaviteľný sce-
nár: Koniec novín) píšu, že Veľká Bri-
tánia má aktuálne takmer o 200 menej 
regionálnych a miestnych novín ako  

v roku 2005 a premiérka Theresa May 
varovala, že zatváranie novín je „ne-
bezpečenstvo pre demokraciu“.

Podobná situácia je v USA, kde po-
čet novinárov v redakciách klesol v ro-
koch 1994 až 2014 o takmer 40 percent. 
Tomáš Bella hovorí, že trend poklesu 
tlače pokračuje takmer vo všetkých 
krajinách na svete, ale sú aj také, kde 
sa printu relatívne darí, ako India či 
Japonsko. „Počet ľudí, ktorí chcú mať 
noviny aj na papieri, asi nie je nulový, 
ale pod určitou hranicou tohto počtu 
môže celá ekonomika okolo printu 
skolabovať – budú sa zatvárať novino-
vé stánky, krachovať tlačiarne alebo 
distribútori. Čiže koniec printu môže 
na niektorých trhoch prísť aj nečaka-
ne rýchlo. Alebo pri niektorých titu-
loch nemusí prísť nikdy. Nevieme.“ 

No prečo by sme sa mali na koniec 
tlačených novín dívať ako na čosi zlé? 
V čom by to mohlo ohroziť takú malú 
krajinu, ako je Slovensko? „V Spoje-
ných štátoch už existujú celé mestské 
aglomerácie, ktoré zostali bez miest-
nej tlače, a prináša to horšiu kontro-
lu miestnej moci, dokonca merateľ-
ne vyššiu mieru korupcie. Na druhej 
strane tým najlepším celoštátnym no-
vinám sa tam po kríze už začalo cel-
kom dobre dariť a výrazne im rastie 
počet predplatiteľov. Pre krajiny ako 
Slovensko sa teda budúcnosť podľa 
mňa nedá vyveštiť – bude záležať od 
šikovnosti našich novinárov, vydava-
teľov a záujmu čitateľov.“

UMELÁ INTELIGENCIA

Vo Veľkej Británii sa tento rok tes-
tuje softver RADAR (Reporters And 
Data And Robots), ktorý dokáže dáta 
z verejných databáz úradov, súdov či 
polície „preložiť“ do slovných správ. 
V závere ich zatiaľ kontroluje novi-
nár, ale je možné, že v budúcnosti 
pri niektorých žánroch viac nebude 
potrebný. Softvér na písanie správ 
už využívajú mnohé médiá na sve-
te. V Škandinávii je napríklad úspeš-
ný web s realitnými správami o pre-
daji nehnuteľností, ktoré píše softvér, 
programy zvládajú už aj jednoduché 
finančné či športové správy. 

„Zatiaľ sú tieto programy na takej 
úrovni, že odbremeňujú novinárov 
od tej najrutinnejšej a najnudnejšej 
práce, čo je pre žurnalistiku prínos-

né. Ako ďaleko sa umelá inteligencia 
nakoniec dostane v schopnosti pre-
brať zložitejšie úlohy od novinárov, to 
ešte nevieme,“ hovorí Tomáš Bella a 
pripomína, že schopnosť softvéru tvo-
riť správy v slovenčine bude vždy veľa 
rokov zaostávať za angličtinou, čiže 
od reálnej použiteľnosti v slovenčine 
sme možno ešte dosť ďaleko. 

Internetové noviny čoraz viac za-
pájajú viaceré zmysly čitateľa, infor-
mujú prostredníctvom videí, vlastnej 
televízie, aktuálnym fenoménom sú 
takzvané podcasty, zvukové správy. Na-
značuje to, že v budúcnosti bude žur-
nalistika viac vizuálna a zvuková, ale-
bo sa dokonca zaobíde bez písaného 
slova. Budeme raz s novinami na in-
ternete komunikovať prostredníctvom 
hlasu? Tomáš Bella potvrdzuje, že hla-
sové ovládanie je veľkým trendom a 
firmy ako Google či Amazon masív-
ne investujú do domácich zariadení, 
ktorým môžeme hlasom prikazovať, 
aby nám pustili hudbu, pridali teplotu  
v obývačke alebo prečítali správy.

„Jednoduché správy pre takéto za-
riadenia už majú aj viaceré slovenské 
či české médiá. Zatiaľ nevieme, akými 
populárnymi sa stanú a či sa budú na-
ozaj používať aj na konzumáciu správ. 
Hlas je však prirodzený prostriedok 
komunikácie človeka, takže jeho vy-
užitie aj na ovládanie počítačov bude 
zrejme ešte pár rokov výrazne stú-
pať – aj keď v slovenčine budú užitoč-
né aplikácie k dispozícii oveľa neskôr 
než vo svetových jazykoch.“ Osobne si 
však myslí, že text nezmizne. „Písmo 
používame už tisícky rokov, príchod 
rádia ani televízie mu neuškodil, ani 
online video našu civilizáciu zásadne 
nepremení, aj keď si z času trávené-
ho s inými médiami trochu odkrojí.“

PERSONALIZÁCIA JE OUT

Profesionálni európski vydavate-
lia novín spoločne požiadali Európsky 
parlament, aby hlasoval o reforme au-
torského práva, ktorá by zabezpečila 
získanie peňazí za novinársky obsah 
uverejnený na veľkých internetových 
platformách ako Google. Ak hlasova-
nie dopadne v prospech vydavateľov, 
budú mať viac finančných prostried-
kov, a tým pádom aj možností na roz-
voj. „Jedna vec, ktorú sa médiá po-
maly učia od internetových firiem, 
je sústredenie sa na dáta o používa-

teľoch a na to, ako ich použiť, aby či-
tatelia dostávali stále lákavejšiu služ-
bu, atraktívnejšie titulky a stránku,  
z ktorej je čoraz ťažšie odísť,“ približu-
je šéf webu Denníka N, podľa ktorého 
sú mnohé médiá technologicky stále 
veľmi zaostalé.

Získavanie dát o používateľoch 
však neznamená, že by noviny na webe 
mali ponúkať čitateľom viac personali-
zovaných správ. „Dnes je dokonale au-
tomaticky personalizovaným médiom 
Facebook a vieme, aké problémy to pri-
náša – ľudia čítajú len to, s čím súhlasia. 
To je výhoda pre Facebook, ale problém 
pre demokraciu. Aj preto je persona-
lizácia vo veľkých médiách aktuálne 
out. Existujú síce automatické odpo-
rúčania článkov na základe preferen-
cií čitateľov, ale zaberajú väčšinou len 
malú časť stránok v porovnaní s tra-
dičným výberom editorov.“

ETICKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Rôzne dezinformačné portály, 
ktoré sa snažia vyzerať ako serióz-
ne noviny, dokážu v ľuďoch podneco-
vať negatívne vášne – či už voči men-
šinám, utečencom, krajinám, alebo 
jednotlivcom. Nemal by existovať 

zákonný nástroj, ktorý by umožňo-
val úmyselné dezinformácie nejakým 
spôsobom postihovať, napríklad po-
kutou?

„Každá štátna regulácia má aj odvrá-
tenú stranu a každá možnosť pokuty za 
dezinformáciu vytvára možnosť poku-
tovať len ľudí s nepohodlnými alebo 

‚protištátnymi‘ názormi, keďže hrani-
ce medzi legitímnym iným názorom a 
zámerným klamstvom sú vždy hmlisté. 
Ale paragrafy na postihovanie šírenia 
nenávisti k skupinám obyvateľov či ší-
renia klamstiev o konkrétnych ľuďoch 
už existujú a pravdepodobne by mnohí 
ľudia začali lepšie vážiť svoje slová na 
internete, keby sa len ich dodržiavanie 
začalo odvážnejšie vymáhať.“ 

Negatívnym politickým a xenofób-
nym vášňam môže nahrávať aj Face-
book. „Etická, alebo aj právna zodpo-
vednosť prevádzkovateľov webov ako 
Facebook je samostatnou otázkou. Tu 
sa však verejná mienka za posledné 
dva-tri roky dramaticky zmenila a tlak 
na to, aby veľké internetové firmy in-
vestovali do kontroly obsahu oveľa 
viac prostriedkov, je silný. Predpokla-
dám teda, že tu sa situácia bude v naj-
bližších rokoch zlepšovať.“ 

To čo sa však médií aktuálne naj-
viac bytostne dotýka, je ich financo-
vanie. Na Slovensku, a je to problém 
aj iných krajín, najnovšie Maďarska, 
už väčšinu denníkov vlastnia oligar-
chovia, ktorí takto môžu do ich ob-
sahu zasahovať vo svoj prospech a  
v prospech svojich politických part-
nerov. V prípade, že čitatelia majú 
podozrenie na nedodržiavanie novi-
nárskej etiky z týchto či iných dôvo-
dov, môžu sa obrátiť na Tlačovo-digi-
tálnu radu SR. 

Najväčším problémom novín je 
teda v súčasnosti ich financovanie. 
Aké možnosti majú mienkotvorné 
denníky, ak chcú zostať nezávislé? 

„Keďže inzertný trh je nevyspytateľ-
ný a tradičné, serióznejšie médiá na 
ňom stále viac prehrávajú s Googlom 
a Facebookom, prechádzajú na finan-
covanie prostredníctvom rôznych ba-
líkov predplatného od čitateľov. Lebo 
médiá sú najlepšie vtedy, keď slúžia 
tomu, kto ich platí – svojim čitateľom. 
Nikomu inému. Som presvedčený, že 
táto zmena bude pre tie médiá, ktoré 
ju prežijú, nakoniec pozitívna. A bude 
pozitívna aj pre celú žurnalistiku.“

Autorka je redaktorka Eurotelevízie.
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Zvoľ si info
Vedeli ste, že hologram, sekvencia zložená z miliónov fotiek jedného 
človeka, môže byť naprogramovaný tak, aby hovoril, čo mu zadali 

tvorcovia? Zvolsi.info je projekt skupiny študentov zameraný  
na rozpoznanie falošných správ.

Lucie Römer Kavanová zvolsi.info

Nástenka v učebni gymnázia vo východočeskej Skutči 
hlási presný program: predvčerom rodičovské združenie, 
pozajtra písomka zo základov spoločenských vied a koncom 
týždňa rozbor knihy Na západe nič nového. Dnes však majú 
sextáni a septimáni program, ktorý rutinu školského roku 
preruší: prednášku o fake news – pre väčšinu z nich vôbec 
prvé stretnutie s mediálnou výchovou.

Príjemná blondínka, len o pár rokov staršia než prítom-
ní gymnazisti, rozdáva každému na privítanie pracovné lis-
ty. Úloha znie: vytvoriť okolo slova mediálna výchova, kto-
ré je napísané na jednom z papierov, mentálnu mapu. Teda 
napísať čokoľvek, čo im vytvára asociácie s týmto pojmom. 
Za pár minút už padajú prvé návrhy: sociálne siete. Syntéza 
informácií a schopnosť orientovať sa v nich. Mediálna tvor-

ba. Lektorka Lucie Svozilová (23) prikyvuje a dodáva, že dnes 
sa zo všetkých tém mediálnej výchovy zamerajú hlavne na 
fake news, teda dezinformácie.

Nasleduje smršť informácií o hoaxoch, konšpiračných 
teóriách, kognitívnych skresleniach pri spracovávaní infor-
mácií a o sociálnych bublinách. Prezentácia je plná vtipov a 
trendy obrázkov a Svozilová pôsobí suverénne, nie je to jej 
prvá mediálna prednáška. Má ich za sebou asi štyridsať a 
do Skutče prišla ako členka tímu Zvolsi.info – skupiny štu-
dentov z Masarykovej univerzity, ktorí už tretí rok predná-
šajú o dezinformáciách. 

V Česku, kde je mediálna výchova na väčšine škôl za-
tiaľ stále viac-menej v plienkach, patrí partia okolo  
Zvolsi.info a ich rovnomenný web rozhodne k tým najviditeľ-
nejším iniciatívam v boji proti dezinformáciám. A za originál-
ne vystúpenia a on-line i knižného sprievodcu po svete fake 
news už získali peknú kôpku ocenení: Gratias Tibi od Človeka  
v ohrození, P2P: Global Digital Challenge alebo Cenu rekto-
ra Masarykovej univerzity.

NAJLEPŠIA KNIHA O FAKE NEWS

Vlastne na Masarykovej univerzite projekt v roku 2016 
aj vznikol. Okrem bezpečnostnej expertky Petry Vejvodovej 
za ním stál politológ Miloš Gregor. Charizmatický pedagóg  
o prepojení propagandy a dezinformácií prednáša už siedmy 
rok, ešte nedávno však nebol okolo témy fake news taký roz-
ruch. „Mnohí odborníci ešte v roku 2016 tvrdili, že propagan-
da sa od druhej svetovej vojny prakticky nezmenila a väčšina 
ľudí ju proste pozná. S Petrou sme však tušili, že je to inak.“

Spracovali teda štúdiu manipulatívnych techník použí-
vaných v Česku a výsledky im dali za pravdu – propaganda 
síce nie je nič nové, ale využíva celú škálu nových nástrojov, 
ako sú hoaxy, trolling či prepracované vizuálne manipulácie. 
Do toho v posledných rokoch pribudli ďalšie analýzy, hlav-
ne od neziskovky Človek v ohrození, ktoré poukázali na sla-
bú tuzemskú mediálnu gramotnosť. A Gregor s Vejvodovou 
sa rozhodli: pokúsia sa s tým niečo urobiť.

Finálnym impulzom bola v roku 2016 ponuka zúčastniť 
sa so študentmi súťaže P2P: Global Digital Challenge. V tej 
si študenti majú definovať nejaký problém a hľadať naň lo-
kálne riešenie. Na Masarykovej univerzite si ako problém 
stanovili nízku mediálnu gramotnosť a úroveň kritického 
myslenia – a vyzvali študentov, aby im v rámci jedného kur-
zu pomohli vymyslieť, čo s tým. Tak vznikol projekt pred-
nášok vysokoškolákov pre stredoškolákov (a časom i pre ši-
rokú verejnosť).

Obaja pedagógovia so študentmi na prednášky nejakú 
dobu fyzicky chodili a pomáhali im pracovať ako na obsahu, 
tak na technike, teraz sú však už prednášajúci samostatné 
jednotky. Založili web a vydali na ňom Surfařova průvodce 
po internetu, prehľadnú príručku pre základnú orientáciu 
v manipulatívnych mediálnych technikách. Potom prišla 
ponuka vydať o dezinformáciách tlačenú publikáciu, a tak 
vznikla Najlepšia kniha o fake news, pútavo písaný sprie-
vodca históriou a súčasnosťou dezinformácií, konšpirač-
ných teórií a propagandy. Šitý jazykom i grafikou na mieru 
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mladšej generácii a plný konkrétnych tipov, ako zapracovať 
na svojom kritickom myslení.

DEZINFORMÁCIE STÁLE ÚTOČIA

Škôl, ktoré obišli, pribúdalo, v roku 2016 však v súťaži P2P 
napriek tomu Zvolsi.info neuspeli. V roku 2017 prednášky roz-
šírili i na Slovensko, prihlásili sa znovu a v regionálnom finá-
le pre krajiny OBSE už v P2P obsadili medzi dvoma stovkami 
súťažiacich tímov tretie miesto. Na Slovensku projekt zatiaľ 
testovali v Košiciach a Prešove, a naplno ho začínajú ško-
lám, knižniciam a ďalším inštitúciám ponúkať práve teraz. 

Začiatkom tohto roku sa Zvolsi.info oficiálne stalo štu-
dentským spolkom a Gregor s Vejvodovou sa z neho stiahli. 

„Teraz sme v pozícii hrdých rodičov, ktorí sledujú svoje do-
spelé dieťa,“ smeje sa Gregor. Hľadania nových foriem, ako 
dezinformácie priblížiť verejnosti, sa však nevzdali – peda-
gógovia práve dokončujú registráciu do ďalšieho kola súťa-
že, s novými študentmi, ale teraz s hrou Fakescape, keď opäť 
ponúkajú školám, že za nimi študenti Masarykovej univer-
zity prídu a zahrajú sa s ich študentmi hru na rozpoznáva-
nie fake news.

Téma dezinformácií totiž v Česku, rovnako ako vo sve-
te, zostáva na vrchole aktuálnosti. Podľa poslednej výroč-
nej správy Bezpečnostnej informačnej služby čelí Česko stá-

le masívnejším úrokom dezinformácií a propagandy, hlav-
ne z Ruska. A že sú fake news naozaj problém, ukázali pod-
ľa Gregora i tohtoročné české prezidentské voľby.

„Hlavne na Jiřího Drahoša sa objavilo množstvo hoaxov 
šírených hromadnými e-mailami i cez sociálne siete,“ pri-
kyvuje politológ. Napríklad išlo o správy, že najsilnejší kon-
kurent Miloša Zemana je napojený na Moslimské bratstvo, 
že je slobodomurár alebo že bol v ŠtB. „Vzhľadom na tesný-
výsledok volieb vyvstáva otázka, či by Drahoš, nebyť týchto 
poplašných správ, dnes nebol prezidentom,“ dodáva.

Z PIVNEJ TERASY ZA KATEDRU

Čo konkrétne sa s tým snaží Zvolsi.info robiť, predvádza 
za katedrou v Skutči i spomínaná Lucie Svozilová. Vzdu-
chom lietajú pojmy ako „spoilerovať“ a „youtubko“ a je vi-
dieť, že študentov dnešné suplovanie baví. „Sledujete niekto 
na sociálnych sieťach niekoho, koho nemáte radi?“ pýta sa 
napríklad lektorka. Po tom, ako väčšina triedy pokrúti hla-
vou, prednesie, že ona teda áno, pretože si tým „človek roz-
šíri obzory a vycibrí schopnosť argumentovať“.

Za chvíľu už projektor chrlí video s hologramom Baracka 
Obamu, kde počítačom vygenerovaná podobizeň amerického 
exprezidenta hovorí, že prezident Trump je idiot. A vzápätí 
lektorka dodá, že toto síce Obama práve teraz na videu robí, 

v reálnom svete by sa to však nestalo – ide totiž len o Obamov 
hologram, obrázok zložený z miliónov jeho fotiek a naprogra-
movaný tak, aby hovoril, čo mu zadali tvorcovia tejto ukáž-
ky – nového dezinformačného trendu, tzv. deep fakes. Reč 
sa zvrtne aj na ďalšie manipulatívne techniky, na film Vrtieť 
psom, na škandál Cambridge analytics, keď vyšlo najavo, že 
Facebook predáva dáta svojich užívateľov napríklad pre po-
treby politických kampaní, a ďalšie príklady dezinformácií.

Svozilová si prednášanie evidentne tiež užíva – študentka 
sociológie a pedagogiky sa mu pre Zvolsi.info venuje už rok 
a pol. Na začiatku jej angažmán nebolo jednoduché: drobná 
mladá žena práve písala bakalárku a v rámci prokrastinácie 
narazila v DVTV na rozhovor s Milošom Gregorom o tomto 
projekte. A keď po nejakej dobe prišla výzva študentom MU, 
aby sa k tímu Zvolsi.info pridali, neváhala. „Dovtedy som si 
privyrábala v reštauráciách, na pivných terasách alebo na re-
cyklačnej skládke odpadov v Anglicku,“ vraví Svozilová. „Toto 
bola šanca konečne robiť niečo, čo ma trochu viac posunie.“

ČÍTAJTE A OVERUJTE ZDROJE

Podľa jej skúseností sú medzi školami veľké rozdiely – 
niekde so študentmi učitelia pracujú viac, preto sa môže viac 
zamerať napríklad na psychologické aspekty toho, prečo sú 
dezinformácie také úspešné, inde stredoškoláci nevedia ani 
to, čo je hoax (hromadne šírená nepravdivá poplašná sprá-

va). „70 percent mladých dnes čerpá informácie len z inter-
netu a 20 percent ich nepovažuje za dôležité overovať zdroj,“ 
hovorí Svozilová. „Preto sa snažím viesť ich na všetkých ško-
lách minimálne k tomu, aby čítali viac ako len titulky a aby 
sa nerozhodovali len na základe emócií.“

Či sa to dnes podarí aj v Skutči, ukáže až čas. Pavlína Bu-
rešová, ktorá na tunajšom gymnáziu učí a ktorá Zvolsi.info 
na školu pozvala už druhýkrát, však vyzerá spokojne. „S ove-
rovaním informácií mávajú študenti problém, občas na to 
narážame aj na hodinách. Tak sme si povedali, že by bola 
škoda takú možnosť nevyužiť.“

V učebni maltézskeho gymnázia začína byť vydýchaný 
vzduch a prednáška sa schyľuje ku koncu. Študenti si ešte 
rýchlo vyskúšajú hru na to, že sa ocitli na vesmírnej lodi, 
ktorá zo Zeme vezie posledných ľudí, ktorí ako jediní pre-
žijú apokalypsu – a majú si zo zoznamu ľudí vybrať, koho 
vezmú na palubu. Na základe akých informácií sa rozhodli? 

Nebojte sa, spoileru na záver budete ušetrení. Po zvonení 
každopádne študenti odchádzajú zjavne v dobrej nálade. „Pre 
mňa bola najzaujímavejšia časť o satirických weboch,“ vraví 
tmavovlasá sextánka Veronika. Jej o rok staršieho kolegu Voj-
těcha vraj zase najviac zaujalo video s Barackom Obamom. 

„Že sa manipuluje aj videom, som tušil, ale o deep fakes som 
počul prvý raz. A je to teda šupa.“

Nota bene

Svet

1 2019

23

Nota bene

Svet

22

1 2019



Nota bene

Téma

24

1 2019

Otvorene o extrémizme, fašizme a násilí. O spolupatričnosti ľudí z rôznych 
regiónov, profesií a spoločenských vrstiev. O problémoch v odľahlých 

častiach Slovenska. To sú dialógy iniciatívy Zabudnuté Slovensko.

Zabudnuté Slovensko
Magdaléna Rojo Peter Frolo (Nadácia Tatra banky)

ŽIDOVSKÝ OBCHOD – stálo na tabu-
li, ktorú v rukách držal profesor Pavel 
Traubner. „Táto tabuľa má 80 rokov. Mal 
ju môj nebohý starý otec – významný 
slovenský tlačiar a viazač kníh, ktorý 
už v roku 1907, ešte za rakúsko-uhorskej 
monarchie, tlačil slovenské noviny. Bol 
exponovaný Slovák, hrdý na to, že žije 
na Slovensku. Lenže v roku 1939 si mu-
sel dať do výkladu takúto tabuľu...“

Aj napriek tomu, že výklad rozbili, 
tú tabuľu nikto neukradol. „V roku 1942 
nás vysťahovali z bytu, kde som sa na-
rodil, a museli sme ísť bývať do geta 

– podzemného bytu, kde bol hmyz a iné 
hávede, a kde som trpel vážnymi choro-
bami.“ Tento svoj príbeh rozprával pro-
fesor Traubner počas diskusie Otvo-
rene o extrémizme, ktorú iniciatíva 
Zabudnuté Slovensko zorganizovala 
v Kežmarku v apríli 2017. Pre oboch 
hlavných organizátorov – stavebného 
inžiniera Michala Karako a reportéra 
Andreja Bána – sa stala pamätnou.

„Väčšinu sály s pár stovkami miest 
zaplnili členovia a sympatizanti ko-
tlebovcov a svoj nesúhlas dávali na-
javo pokrikovaním či posmeškami,“ 
spomína Karako. Kotlebovci tam sedeli 
v zelených tričkách s názvom strany 
na chrbte. Profesor Traubner však aj 
pred nimi hovoril o tom, ako sa jeho 
rodina v roku 1945 vrátila do rodného 
mesta – nenašli tam vtedy nič zo svoj-
ho majetku, bol rozobraný a nemali 
kde bývať.

„Kotlebovci prišli na diskusiu s tým, 
že nám dokážu, že majú pravdu. A ak 
ju aj nemajú, tak nám diskusiu rozvrá-
tia. Ale to sa im nepodarilo,“ hodnotí 
Andrej Bán, ktorý diskusiu moderoval 
a publikum hneď na začiatku upozornil, 
že ak bude niekto vulgárny, diskusia  
s ním sa končí. Zároveň však hľadisku 
odkázal: „Každý názor, aj ten váš, je 
vítaný, my vás neposielame preč.“

OTVORENÝ DIALÓG

Za viac ako dva roky priniesla inicia-
tíva Zabudnuté Slovensko verejné dis-
kusie, premietania i koncerty do devät-
nástich slovenských miest. Hosťami 
boli ľudia, ktorí prežili utrpenie holo-
kaustu či totalitného režimu, ale aj his-
torici, sociológovia a známe osobnosti. 
Pri výbere miest existuje jednoduché 
kritérium – radi zavítajú tam, kde zís-
kala Ľudová strana Naše Slovensko  
v posledných parlamentných voľbách 
viac ako 10 percent.

Andrej Bán, ktorý má ako fotograf 
a reportér skúsenosti aj z vojnových 
oblastí, tvrdí, že pokúsiť sa o otvorený 
dialóg s nepriateľsky naladenými ľuďmi 
sa mu zatiaľ vždy osvedčilo. „V zložitých 
situáciách mi to dokonca zachránilo 
život. Vyložiť karty na stôl fungovalo 
v Afganistane, Pakistane aj v Kosove 
či na Haiti,“ hovorí. „Nemám naučené 
postupy či manuál, ako v takýchto 
situáciách postupovať. Je to vec skú-
seností a intuície. Som za otvorený 
dialóg bez toho, aby som na niekoho  
z ľudského hľadiska útočil.“

Aj Bán aj Karako však majú aj svoje 
„diskutérske limity“. „U mňa je to popie-
ranie zločinov holokaustu, adorovanie 
Tisa ako záchrancu národa či krimina-
lizácia a paušalizácia menšín, ako sú Ró-
movia a podobne. Nemôžem viesť dialóg 
s ľuďmi, ktorí sú takí radikálni rasisti, 
že v žiadnom prípade nezmenia svoj 
názor,“ konštatuje Karako a Bán dodáva: 

„S ľuďmi ako Kotleba alebo Mazurek by 
som neviedol dialóg bez toho, aby som 
sa ich spýtal, či sa dištancujú od vecí, 
ktoré v minulosti robili alebo hovorili.“

Obaja iniciátori Zabudnutého Slo-
venska však radi diskutujú s tou časťou 
voličov kotlebovcov, ktorú predstavujú 
ľudia, čo sa nevedia dovolať spravodlivo-
sti, či vnímajú napríklad to, že v štáte ne-

funguje polícia. „To je základné poslanie 
iniciatívy: diskutujme, riešme veci, roz-
právajme sa, spoznávajme príčiny, prečo 
kotlebovcov ľudia volia, a snažme sa ich 
odstrániť,“ hovorí Michal Karako.

DEJEPIS AKO PRÍBEH

Okrem diskusií pre širokú verejnosť 
sú podstatnými aktivitami iniciatívy 
stretnutia so študentmi. Michal oslo-
vuje v mestách miestnych aktivistov a 
spoluprácu so školami nadväzuje cez 
učiteľov či riaditeľov, ktorí sú otvorení 
prísť so študentmi na takéto podujatia a 
aj v škole ich vedú ku kritickému mysle-
niu. Zatiaľ čo diskusie pre verejnosť sa 
konajú vždy vo večerných hodinách, 
školské premietania a diskusie sú 
dopoludňajšie.

Obyčajne na nich usporiadatelia 
premietnu dokument Mareka Šulíka 
Cesta Magdalény Robinsonovej. Film 
rozpráva príbeh fotografky, ktorá bola 
za Slovenského štátu svedkom smrti 
svojich rodičov a sama prežila pobyt  
v koncentračnom tábore v Osvienčime. 

„Príbehy povedia študentom viac ako 
informácia o tom, kedy bola prijatá 
Martinská deklarácia,“ konštatuje An-
drej Bán.

Na cestách po Slovensku reportéra 
prekvapila nevzdelanosť slovenskej 
spoločnosti. „Boli sme napríklad v Gel-
nici, v malom zastrčenom mestečku na 
Spiši, odkiaľ kedysi vysídlili Nemcov a 
židov deportovali do táborov. Študenti  
o veciach, čo sa u nich diali, nevedeli nič. 
Otázka je, prečo o tom s nimi rodičia 
nehovoria. Veď dejepis nie je len súhrn 
faktov a myšlienok, dejepis by mal byť 
príbeh, ktorý človek dokáže pochopiť.“

Na inej diskusii zasa študent Adam 
vyhlásil, že čítal nejaké knihy a podľa 
neho je holokaust vymyslený. „Nerea-
govali sme hnevom, ale pýtali sme sa, 
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čo ho presvedčilo,“ spomína Andrej, 
ktorý chce, aby poslucháči premýšľali 
kriticky a práve študenti pri diskusiách 
reagujú najviac. Dokonca po diskusiách 
posielajú e-maily a píšu eseje, učitelia 
a učiteľky si zasa pýtajú kontakty na 
hostí a opätovne ich pozývajú do škôl.

NEBÁŤ SA VYHRÁŽOK

Stalo sa však aj to, že školy dostali 
výhražné e-maily a telefonáty, aby sa 
akcií iniciatívy Zabudnuté Slovensko 
nezúčastňovali. Michal Karako nevie, 
od koho prišli, ale škola v Spišskej Novej 
Vsi sa kvôli nim rozhodla neposkytnúť 
svoje priestory pre diskusiu pod zá-
mienkou technických problémov. Ini-
ciatíva preto poslala výzvu ministerke 
školstva a zástupcom samosprávy.

„Ministerka môže prostredníctvom 
svojich oddelení, sekcií a inštitúcií 
navrhnúť spôsob, ako sa majú školy 
vysporiadať s nárastom extrémizmu. 
Môže aj priamo riešiť takéto situácie 
a zastať sa uvedomelých riaditeľov 
a učiteľov, keď dostávajú podobné 
vyhrážky,“ opisuje Michal očakávania 
od výzvy, na ktorú zatiaľ z ministerstva 
školstva dostali len stručnú odpoveď 
vyššej úradníčky...

Zabudnuté Slovensko vyšlo z kom-
fortnej zóny bratislavskej kaviarne aj 
preto, aby slovenská spoločnosť nebo-
la taká polarizovaná. Michal mal na 
začiatku obavy, ako ich v „zabudnutých“ 
častiach krajiny prijmú, po dvoch ro-
koch je však podľa neho pozitívny do-
pad viditeľný. Dokonca aj spomínaná 
diskusia v Kežmarku mala nakoniec 
kladný efekt.

„Nebolo jednoduché čeliť presile 
kotlebovcov, ale najdôležitejšie bolo, 
že sa im v diskusii postavili miestni 
ľudia, ktorí sa ich nebáli a otvorene 
ich kritizovali a prejavovali svoj 
nesúhlas. To bolo pre nás obrovské 
zadosťučinenie,“ spomína Michal. 

„Je ťažké vychádzať zo svojich bublín, 
ale ak sa o to nebudeme snažiť, nikdy 
sa nám nepodarí priblížiť navzájom 
naše rôzne svety a videnia, nebudeme 
vedieť rúcať ploty, ktoré sú medzi 
nami postavené – niekedy aj s ost-
natým drôtom a vodnou priekopou.“

Reportér Andrej Bán rozbehol iniciatívu 
Zabudnuté Slovensko spolu so stavebným 
inžinierom Michalom Karakom.



„Jéééj, veď toto sú tie naozajstné Maldivy!“ vraví mi klientka, keď vkročí do 
luxusného rezortu. Upravená záhradka, ohradené chodníčky, prenádherné kruhové 

vilky s privátnymi plážami, ležadlá a ticho. „Nie, toto je bublina,“ vravím.

Bublina je nebezpečný časopriestor
Dorota Nvotová

Reálne Maldivy sú totiž tam, odkiaľ sme prišli.  
Z normálneho lokálneho ostrova, kde sú normálne de-
dinské oplieskané domy, deti hrajúce na ulici futbal, ženy  
v šatkách zametajúce piesok na priedomí, rybárske lode 
a siete, občas nejaká pohodená plastová fľaša, občas ne-
jaký šváb, ale nič mimo normál a kontrolu. Je tam taká 
istá tyrkysová lagúna, také isté rybičky, taký istý biely 
piesok, také isté palmy a tropické škriekajúce vtáky. Ale je 
tam niečo naviac. Obyčajná ľudskosť (nemám rada slovo 
človečina). 

Obyčajné príbehy, domovy, z ktorých sa po večeroch 
šíri vôňa maldivského karí, mešity, čo spievajú päťkrát 
denne, kaviarne plné ľudí, ktorí žujú betel a pijú silnú 
čiernu kávu, keďže alkohol je tu zakázaný. Tiché súmraky 
v prístave, keď rybári čistia svoje drevené bárky, miestne 
futbalové ihrisko, ktoré ožíva kopačkami v neónových 
farbách po desiatej večer, keď klesnú teploty, to sú nao-
zajstné Maldivy. 

Rezorty s vodnými vilkami a prosecom nad lagúnou, 
bez štipky reality, bez štipky života, to je bublina. A my 
ľudia máme bubliny radi. Pretože nás vychovali na ro-
zprávkach o princeznách a princoch, o drakoch a vod-
níkoch. A tak hľadáme dokonalé paláce na Maldivách a 
čertov doma na Slovensku, vytvárame si rozprávky, ktorým 
veríme, lebo realita je príliš sivá. 

Kropíme konšpiračné rozprávkové médiá a internety 
svojím úzkostným potom a oni prežívajú a prekvitajú a 
vymýšľajú nám ďalšie, či už ružové alebo hororové, roz-
právky so zlými a dobrými hrdinami, s čarovnými mečmi 
a čiernobielymi príbehmi. Lenže realita je farebnejšia ako 
táto bublina. Realita má zaúdenú vôňu dymu z pouličných 
ohníčkov, realita pozná detský smiech a ženský nárek, 
realita pozná spevy z mešity či kostolné zvony, realita, 
realita naša farebná, vie zadrieť triesku do prsta, ale aj 
poslať láskavú osobu s lekárničkou.

Bublina nie je len dočasná forma vnímania a vytvára-
nia dezinformácií, bublina je nebezpečný časopriestor, 
v ktorom si levitujeme, až kým nás neprebudí pád na 
klince. Veď predsa všetci vieme, že keď praskneme bub-
linu zo žuvačky, nalepí sa nám na hubu. A sme označení, 
obublinovaní, krvopotne si odlepujeme lepkavú hmotu zo 
suchých pier, až kým nepochopíme, že by sme radšej mali 
jesť normálnu potravu. Občas nás z nej preženie, ale ten 
pôžitok z gurmánskeho nasýtenia je presne to, prečo sa 
teším späť na svoj reálny maldivský ostrov. 

Bosými nohami vyjdem zo svojho penziónu na 
pieskovú ulicu, pozdravím dedinčanov, ponorím sa do 
tyrkysovej vody a za zvukov mešity si ľahnem na hladinu 
s ušami pod vodou a nechám sa nadnášať. Na mori. Nie 
v bubline.
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Pekný novembrový víkend na chate je za mnou a 
ja len tak bezmyšlienkovite pozerám na Facebooku, 
čo sa za tie tri dni offline udialo. Nič extra. V politi-
ke to stále buble, moji priatelia už pozvoľna zdobia 
adventné vence. Skrolujem, lajkujem, zívam, chce sa 
mi spať. Keď tu zrazu narazím na fotku performera 
a tanečníka Jara Viňarské-
ho s čiernou páskou a nápi-
som R. I. P. Odpočívaj v po-
koji. Pod tým text: „Umelec 
J. V. dokončil svoju hru ži-
vota. Týždeň potom bol vo 
svojom byte nájdený mŕtvy. 
Nezanechal po sebe žiadnu 
správu. Zdieľať svoju spo-
mienku s ním a o ňom mô-
žete dňa 16. 12. 2018 v Art 
Book Coffee v Bratislave.“ 
Prvá reakcia bola istej Ley: 

„Si môj priateľ, môj mentor 
a moja staršia verzia môj-
ho ja. Ty si moje zoskupe-
nie. Môj vnímateľ. Ďakujem 
za to, že si sám sebou, tak 
otvorený, zmýšľajúci a kre-
atívny. Pre mňa nie si preč, 
si so mnou. V mojom srdci, 
navždy. R.i.p. j.v.“

Okamžite som sa prebra-
la! Veď ešte pred pár dňami 
som zaregistrovala, že bude 
mať predstavenie a zaľutova-
la, že ho zase nestíham. Celý 
rok, odkedy som s ním robi-
la rozhovor do .týždňa, som 
sa chystala, že sa na nejakú 
jeho performanciu pôjdem 
pozrieť. Páčilo sa mi, ako 
rozprával o tanci, fyzickom 
divadle, umení, tvorivej slo-
bode, o živote, o tom, že ne-
znáša škatuľkovanie. A zra-
zu tu nie je?! Horúčkovito som rozmýšľala, čo mi unik-
lo. Spomenula som si, že posledný mesiac dával na Fa-
cebook čudné statusy. Bože, možno to bolo volanie o po-
moc a všetci sa na tom len zabávali alebo to ignorovali!

Bolo hlboko po polnoci, nechcela som nikoho z na-
šich spoločných známych budiť ani rozrušovať otáz-

kami. Ale nedokázala som zaspať, a tak som sa sna-
žila nájsť viac informácií v reakciách, v náznakoch,  
v Googli. Hoci tam bolo vyslovene napísané „toto nie 
je performancia“, niečo mi tam stále nesedelo a na-
šepkávalo, že toto je performancia na druhú. Z reak-
cií ľudí, ktorí sa rozhorčovali nad tým, že toto nie je 

vôbec vtipné, takto sa s cit-
mi priateľov nemôže zahrá-
vať, a naopak iných, čo pí-
sali, že super, milujú tento 
druh humoru, som sa na-
pokon presvedčila (a ráno 
si to už len potvrdila nie-
koľkými smskami), že Jaro 
Viňarský je živý a zdravý.  
A uletený. A že nám 
všetkým ponúkol zvlášt-
ny, oslobodzujúci záži-
tok. A tým nemyslím len 
radostné uvoľnenie po pr-
votnom šoku, že predsa len 
ešte máme šancu uskutoč-
niť plánované a odklada-
né stretnutia. Nielen s ním, 
ale so všetkými ľuďmi, na 
ktorých nám záleží. 

Hoci sa mne osobne zdá 
žartovanie o vlastnej smr-
ti ďaleko za čiarou, musím 
povedať, že už dávno ma 
žiadne dielo umelca – ak 
teda túto performanciu 
chápem ako dielo – tak veľ-
mi nezasiahlo a neprinúti-
lo toľko rozmýšľať. O ilúzii 
a realite, o tom, ako ľah-
ko sa dá vymyslená realita 
zhmotniť a šíriť. Ako kom-
plikovane sa musí zisťovať 
pravda a ako málo ľudí si 
dá tú námahu. Ako si vy-
tvárame obraz o ľuďoch cez 

sociálne siete, ako cezeň smútime a tešíme sa, a zabú-
dame žiť. Ak má byť poslaním umenia provokovať, pri-
nútiť nás rozmýšľať a konfrontovať svoje názory, tak 
u mňa bola misia splnená, Jaro! Nenechaj nás odpo-
čívať v pokoji.

 Autorka je redaktorka .týždňa. 

Neodpočívaj v pokoji

Zomrel mladý človek. Náhle, bez varovania. Takže to bol pre mňa riadny šok 
– vidieť zrazu stránku R. I. P., kde môžeme naňho zdieľať spomienky.

Elena Akácsová Klaus Lempelman
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Sú zábavné, najviac sa ich predá v Iráne, robia sa z nich obrazy aj 
sochy a, samozrejme, bubliny – tá najväčšia mala priemer 50,8 cm.

Žuvačky
sú dobré na všetko

Shutterstock, Pinterest

Vyzerá to tak, že žuvačky mali 
ľudia naozaj odpradávna. Vytvárali 
ich z rôznych sladkých tráv, listov, zŕn 
a vosku. Starovekí Gréci žuvali mastix 

– živicu zo stromu pistácie mastixovej, 
starí Mayovia tuhú šťavu zo stromu 
sapodilla, severoamerickí Indiáni 
miazgu zo smreku, Slovania brezovú 
kôru. Doposiaľ najstaršiu žuvačku na 
svete, zo živice a medu, našiel arche-
ológ Bengt Nordqvist pri vykopávkach 
na švédskom ostrove Orust. Jej vek 
odhadol na 9 000 rokov.

O podobu žuvačky, ako ju poznáme 
dnes, sa však najviac zaslúžili v Sever-
nej Amerike. Indiáni inšpirovali 
Američana Johna Bacona Curtisa  
k experimentom so smrekovou miaz-
gou. V roku 1848 k nej pridal parafín, 
vďaka čomu sa žuvala ľahšie a o dva 
roky neskôr ju dochutil. O patent na 
jej recept požiadal o devätnásť ro-
kov neskôr zubár William F. Semple, 
výrobu žuvačiek však napriek tomu 
nespustil.

O ďalšie vylepšenie žuvacej hmo-
ty sa postaral fotograf a vynálezca 
Thomas Adams, ktorý ju uvaril  
z usušenej šťavy zo stromu sapodilla. 
Neskôr si dal patentovať stroj na jej 
výrobu a pod názvom Black Jack ju 
začal predávať vo veľkom. Jeho úspe-
chu so žuvačkou však predchádzalo 
mnoho neúspešných pokusov vyrobiť 
z elastickej hmoty hračky, masky, 
detské topánky a bicykle. V roku 1888 
sa Adamsova žuvačka s názvom Tutti-
Frutti stala prvou žuvačkou, ktorá sa 
predávala v automate.

NAJVIAC ŽUJÚ IRÁNCI

No ešte predtým, v roku 1880 začal 
William White pridávať do žuvačiek 
cukor a kukuričný sirup pre lepšiu 
chuť. Miešal do nej aj rôzne príchute, 

a pri tom ako svoje produkty testoval, 
zistil, že pri žuvaní najdlhšie vydrží 
extrakt z mäty piepornej. Práve on 
začal vyrábať prvú pepermintovú 
žuvačku známu ako Yucatan gum 
a onedlho aj žuvačku pre mladých 
chlapcov Red Robin. Bola mimori-
adne populárna najmä preto, že do 
každého obalu pribalil lístoček s mú-
drou radou. 

Najviac však predaj žuvačiek 
rozbehol podomový predajca Wil-
liam Wrigley, ktorý v roku 1892 začal 
pribaľovať k práškom na pečenie dva 
balíky žuvačiek zadarmo. Keď zistil, že 
o žuvačky je väčší záujem ako o prášok 
na pečenie, v roku 1893 spustil ich pre-
daj pod názvom Wrigley Spearmint.

Ak by ste typovali, že najviac žu-
vačiek na svete spotrebujú Ame-
ričania, nie je to tak. Londýnska 
marketingová firma Kantar Media 
uskutočnila v roku 2012 prieskum 
zameraný na spotrebu žuvačiek  
v jednotlivých krajinách a na prvom 
mieste sa prekvapujúco ocitol Irán, 
kde ich žuje až 82 percent obyvateľov. 
Na druhom mieste je Saudská Arábia 
so 79 percentami a až na treťom USA 

– 59 percent obyvateľov. Ďalšie miesta 
obsadili Španieli, Francúzi a Poliaci. 
Nečakaný výsledok vysvetľuje zvyk ob-
chodníkov v Iráne aj v Saudskej Arábii 
dávať zákazníkom namiesto výdavku 
v drobných – žuvačky. 

ČO ŽUVAČKA OBSAHUJE

Namieste je otázka, či žuvačka 
neškodí. Podľa healthline.com 
doposiaľ nebola spojená so žiadnymi 
vážnymi účinkami na zdravie, ale 
prísady ako aspartán, oxid titaničitý 
či BHT sú diskutabilné – pri štúdiách 
na zvieratách preukázali negatívny do-
pad na ich zdravie, ale pri štúdiách na 

ľuďoch sa nepotvrdil, alebo ešte nie je 
dostatočne preverený. 

Dnes tvorí základ žuvačiek synte-
tika, do ktorej sa pridáva živica, prí-
chuť, farbivo, sladidlá, zmäkčovadlá a 
konzervanty. Všetky zložky používané 
pri spracovaní žuvačky musia byť kla-
sifikované ako potravinárske a vhodné 
pre ľudskú spotrebu. Zdravotnícki a 
zubní vedci využili žuvačky ako pros-
triedok na dodávanie liečivých látok: 
napríklad uhličitanu vápenatého na 
zmiernenie pálenia záhy a refluxu, 
chlórhexidínu na zníženie ukladania 
zubného plaku a xylitolu na prevenciu 
proti zubným kazom.

ZLÉ AJ DOBRÉ ÚČINKY

Pri štúdii v škole pre dentistov 
a nemocnici v Bristole sa ukázalo, 
že žuvanie kyslých žuvačiek môže 
poškodzovať sklovinu. Zdokumen-
tovaný je aj prípad Britky Claire 
Embleton, ktorá žuvala žuvačky aj se-
dem hodín denne. Po piatich rokoch 
síce neprišla o zuby, ale kĺby v sánke 
si zničila natoľko, že jej ich museli 
nahradiť kovovými. Známe sú aj tri 
prípady detí, ktoré žuvačky prehĺtali a 
ich syntetická, ťažko rozložiteľná časť, 
im v zažívacom trakte vytvorila masu, 
ktorú im museli vyoperovať.

Oveľa viac výskumov zameraných 
na žuvačky vyhodnocuje ich účinky 
pozitívne. Napríklad pri plnení 
rôznych úloh žuvačka zlepšuje via-
ceré mozgové funkcie, vrátane bdelosti, 
pamäti, porozumenia a rozhodovania. 
V jednej štúdii mali ľudia, ktorí žuvali 
žuvačku o 24 percent lepšiu výkonnosť 
pri testoch zameraných na krátkodobú 
pamäť a o 36 percent lepšiu výkonnosť 
pri testoch zameraných na dlhodobú 
pamäť. Na začiatku riešenia úloh 
môže žuvačka človeka trochu rozptýliť, 

ale následne mu pomôže dlhšie sa 
sústrediť nasledujúcich 15-20 minút. 

UMENIE A CHARITA

V disciplíne o najväčšiu žuvačkovú 
bublinu má zápis v Guinessovej knihe 
rekordov Chad Fell z Alabamy v roku 
2004. Mala priemer 50,8 cm a Chadovi 
sa ju podarilo udržať nafúknutú až 
päť minút bez toho, aby sa jej dotkol 
rukami. O ďalší žuvačkový rekord  
v Guinessovej knihe sa v roku 2014 
postaral Američan Michael Amato, 
ktorý nafúkol najviac bublín v priebe-
hu minúty, a to pätnásť.

Ale žuvačka prerazila aj vo vý-
tvarnom umení. Košický výtvarník 
Marko Blažo v 90. rokoch minulého 
storočia vystavil zbierku prasknutých 
žuvačkových bublín. Ukrajinská 
výtvarníčka Anna Sofia Matvejeva vyt-
vára z požuvaných žuvačiek portréty 
slávnych ľudí a Talian Maurizio Savini 
z nich modeluje sochy.

V Čechách existuje od roku 2011 
projekt Charity Gum podporujúci ne-
ziskové organizácie a tiež výtvarníkov, 
ktorých maľby a kresby zdobia obaly 
žuvačiek. Časť zisku z predaja týchto 
žuvačiek ide na podporu charitatívnych 
neziskových organizácií. V USA od roku 
2006 dokonca existuje aj Národný deň 
žuvačkových bublín. O jeho vznik sa 
postarala ilustrátorka detských kníh 
Ruth Spiro z Chicaga. Cieľom Bubble 
Gum Day však nie je podpora žuvania, 
ale vzdelávania a filantropie.

Oslavujú ho školy, knižnice a komu-
nitné centrá a má taký fenomenálny 
úspech, že okolo neho vznikla celá 
inštitúcia, ktorá povzbudzuje filantro-
piu u detí. V ten deň si nielenže môžu 
kúpiť v škole žuvačku, z ktorej zisk 
pôjde na dobrú vec, ale majú dovolené 
ju počas vyučovania žuvať. Bežne je to 
na škole zakázané, nielen s ohľadom 
na etiketu, ale aj preto, aby niekomu 
žuvačka nezabehla. 

Autorka je redaktorka Eurotelevízie.

Zdroje: britannica.com, theguardian.com, 
vendingtimes.com, charitygums.cz.

Ukrajinská výtvarníčka Anna Sofia Matvejeva 
vytvára z požuvaných žuvačiek portréty sláv-
nych ľudí a Talian Maurizio Savini z nich mo-
deluje sochy.

Galina Lišháková
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#somtu
Veronika a Arnold spustili iniciatívu, ktorá vnáša fakty 

a slušnosť do nenávistných diskusií na internete.

Jana Čavojská

Regionálne noviny na východe 
Slovenska nazdieľajú na svojom fa-
cebookovom profile článok o tom, ako 
si Rómovia z Luníka IX. šetria penia-
ze a tí najdisciplinovanejší budú môcť 
po určitej dobe získať pôžičku s vý-
hodným úrokom a postaviť si za ňu 
dom. Pod článkom začnú nabiehať ko-
mentáre. „Cigáni zas dostanú niečo 
zadarmo.“ „Prečo niekto nedá zadar-
mo niečo aj mne?“ „Keď si zničili byty, 
tak nech teraz trpia.“ Postupne pritvr-
dzujú až na: „Vystrieľať ich všetkých.“

Zrazu sa v diskusii objaví príspe-
vok o projekte organizácie, ktorá po-
skytuje mikrokredity. Debata naberá 
pokojnejší ráz a zopár ľudí sa začne 
baviť o faktoch. Diskutéri iniciatívy 
používajú hashtag #somtu a snažia 
sa vnášať slušnosť a pravdivé infor-
mácie do nenávistných diskusií na so- 
ciálnych sieťach. A tým, na ktorých iní 
chrlia nenávisť, ukázať, že uprostred 
všetkej tej nenávisti nie sú sami.

FAKTY, ĽUDSKOSŤ, EMPATIA

Organizácie Teach for Slovakia a 
Nexteria robili prieskum o tom, ako 
sa mladí správajú v online priesto-
re. Vyšlo im, že čítajú skôr diskusie 
pod článkami, než samotné články. 
Často sa zo zábavy zúčastňujú tých 
najextrémnejších. A tie sú obvyk-
le pod článkami o Rómoch, LGBT a 
migrantoch. Postrieľať ich, podpá-
liť, poslať do plynu...

Veroniky Pavlíkovej Klindovej sa 
raz jej žiaci z ôsmej triedy spýtali, 
či vie o tom, že utečencov platí ame-
rická vláda, aby na Slovensku roz-
vrátili politický systém. Vraj to pí-
sali na Facebooku. Približne v tom 
istom období sa Veronika dozvede-
la o švédskom projekte #jagärhär. 
Skupina ľudí vyvracala v disku- 
siách nepravdivé informácie ove-
renými faktami. Skontaktovala sa  
s nimi a projekt #somtu rozbehla 
aj na Slovensku.

Informácia sa rozšírila rýchlo, 
cez internetové kanály a podporné 
blogy. Veronika hľadala ľudí ochot-
ných diskutovať online. Po tom, ako 
vyhrali prezidentský hackathon, sa 
hlásili aj stovky dobrovoľníkov den-
ne. Iniciatíva nenechala vo svojom 
mene diskutovať kohokoľvek. „Robi-
li sme si skríning, preverovali sme 
si profil každého na Facebooku. Aby 
sa tam nedostal niekto, kto na sociál- 
nych sieťach sám šíri nenávistné 
príspevky,“ vysvetľuje Arnold Kiss, 
ktorý sa do projektu zapojil hneď 
na začiatku. 

„Naším cieľom je nájsť ľudí, ktorí 
chcú prinášať do diskusií fakty, ľud-
skosť a empatiu. Ak sa prihlási niekto, 
kto šíri podvodné a nenávistné sprá-
vy, tak sa nezhoduje s našimi princíp-
mi,“ dodáva Veronika. Ona, Arnold a 
niekoľko ďalších členov facebooko-
vej skupiny má funkciu moderátorov. 
Ktokoľvek z komunity #somtu vidí na 
sociálnej sieti nekorektnú diskusiu, 
nazdieľa ju. Najprv ju vidia iba mode-
rátori. Po ich schválení sa dostane aj 
medzi ostatných. A ktokoľvek sa môže 
zapojiť do pôvodnej debaty. „Okrem 
toho zbierame overené informácie a 
štatistiky k rôznym témam. Diskutu-
júci si nimi môžu pomôcť,“ vysvetľu-
je Veronika.

SVET FALOŠNÝCH PROFILOV

Facebook je na Slovensku najpouží-
vanejšia sociálna sieť. Preto diskutujú 
dobrovoľníci práve tam. Na Twitteri je 
Slovensko minimálne, #somtu párkrát 
zasiahlo aj do diskusie pod videami na 
Youtube, tam je dezinformačná scéna 
veľmi silná, no oveľa ťažšie sa tam do-
stane niekto zvonka. Pretože kým Fa-
cebook témy sám podsúva, na Youtu-
be treba videá vyhľadávať. Do diskusií 
na platformách extrémistov sa už ani 
nepúšťajú. „Som zablokovaný asi na 
všetkých,“ hovorí Arnold. „Vždy, keď 
som tam skúšal diskutovať, zmazali 
ma do pár sekúnd. Takto si dokážu po-

SILA PROPAGANDY

Ide doslova o priemysel. Niekto-
ré falošné profily si ľudia zaklada-
jú zo zábavy. No existujú platení 
diskutéri, ktorí vymyslenými pro-
filmi ovplyvňujú názory ľudí. „Keď 
človek vidí pod komentárom veľa 
lajkov, zdá sa mu pravdivejší,“ argu-
mentuje Veronika. Z facebookových 
profilov sa podľa nej stali mienko-
tvorné nástroje. „Napríklad v ne-
dávnych regionálnych voľbách boli 
profily niektorých politikov podpo-
rované komentármi od falošných 
profilov. A to boli regionálne voľ-
by! V dobe, keď v susednej krajine 
vyhlásili vojnový stav a dlhšie sa už 
hovorí o ovplyvňovaní ruskou pro-
pagandou.“

Propaganda k nám však neprú-
di iba z Ruska. Veronika uvádza prí-
klad amerických prezidentských 
volieb. Najproaktívnejší podporo-
vatelia Donalda Trumpa postovali 
zo zastrčených dedín na Balkáne.  
V Macedónsku objavili dvoch chlapcov, 
ktorí publikovali články hejtujúce Hil-
lary Clintonovú. Zistili totiž, že také 
správy sú veľmi čítané, a oni potrebo-
vali čo najväčšiu čítanosť svojich prí-
spevkov, lebo si chceli zarobiť peniaze. 
Takže zverejňovali z Macedónska in-
formácie, na ktorých nebolo ani zrn-
ko pravdy, no podľa ktorých sa ľudia 
vo voľbách na druhom konci sveta 
skutočne rozhodovali.

KLAMSTVÁ A POLOPRAVDY

Ako je vôbec možné, že na in-
ternete dokáže človek napísať, že 
niekoho by mali udusiť plynom? 

„Legitimizoval sa tu nejaký ja-
zyk. Stalo sa normálnym hovo-
riť o Rómoch ako o parazitoch, 
ospravedlňujú to aj politické špičky,“ 
hovorí Veronika. „Vytvára sa strach. 
Expremiér napríklad rozprával, ako 
ochráni našu krajinu pred moslim-
skou hrozbou. Takže mení sa jazyk, 
pre určité skupiny ľudí sa používa-
jú výrazy, ktoré ich dehumanizujú, 
a vytvára sa strach z toho, ako nás 
ohrozujú. Veľa nenávistných rečí 
má svoj pôvod v strachu. Strach, že 
moslimovia si vezmú naše ženy, že 
našich mužov zničí LGBT lobby, že 
naše dieťa dostane z očkovania au-
tizmus. A dnes vidíme reálny do-
sah klamstiev a poloprávd. Vo svete 

sa rozširujú osýpky, choroba, ktorá  
v Európe už prakticky neexistovala.“

Najviac sa u nás diskutuje pod prí-
spevkami o Rómoch, LGBT komuni-
te, protestoch za slušné Slovensko a 
utečencoch. #somtu však reagovalo aj  
v diskusiách o právach a emancipácii 
žien a o interrupciách. A v nedávnom 
prípade uväznených aktivistoch Gre-
enpeace ich až prekvapilo, v koľkých 
komentároch vyťahovali ľudia bro-
kovnice. Na aktivistov, samozrejme, 
nie na súd, ktorý ich poslal do väze-
nia. „Myslela som si, že toto už máme 
vyriešené a že nám je všetkým jasné, 
že sa musíme starať o životné prostre-
die,“ konštatuje Veronika.

KONŠTRUKTÍVNY ZÁVER

Členovia iniciatívy #somtu chcú 
kultivovať štandard komunikácie  
v spoločnosti. Aby sa nestalo, že dis-
kusiu vyhrá ten, kto bude hovoriť 
agresívnejšie a hlasnejšie. Na ich ko-
mentáre sa zo začiatku tiež hrnul hejt. 
Že zas prišli nejakí Sorosovi agenti. 

„Potom sa to však začalo vytrácať. Ľu-
dia sa začali zameriavať na obsah na-
šich príspevkov,“ hovorí Arnold. „Často 
sa rozprúdila debata založená na fak-
toch a vyústila do konštruktívneho zá-
veru. Druhá strana dokonca občas pri-
zná, že sa mýlila. Diskusia sa upokojí.“

Veronika dodáva, že v žiadnom 
prípade nediktujú kurz diskusií. Veď 
nenávistné príspevky obvykle zahŕ-
ňajú akurát vyhrážky vystrieľaním 
či nadávky do parazitov. „Ale stačí, 
že jeden vyjadrí iný názor a môže to 
preťať sieť nenávistného správania. 
Neverím, že 100 percent ľudí nezná-
ša Rómov a chce ich poslať do plynu. 
Takže my len ukazujeme, že sú tu aj 
ľudia s iným názorom.“

Súčasťou komunity #somtu je prá-
ve teraz 6 083 ľudí. 46 percent z nich 
sú ženy, 54 percent muži. Najviac ich 
je z vekovej kategórie 25 – 34 rokov, ale 
diskutujú aj stredoškoláci a ľudia v dô-
chodkovom veku. Reagujú v prieme-
re asi raz za dva dni. Je to menej ako 
v minulosti. A to môže mať dve príči-
ny. Viac diskusií pod článkami je mo-
derovaných a moderátor reaguje na 
nevhodné príspevky. Ale nenávistní 
diskutéri sa mohli aj viac uzavrieť do 
svojich homogénnych skupín, kam 
názor zvonka neprenikne.

radiť s každým príspevkom, ktorý ne-
zdieľa ich názory.“

Niekedy sa diskusia rozprúdi aj 
v rámci samotnej skupiny #som-
tu. Členovia si vyjasňujú fakty, aby 
sa potom naostro čo najpresnej-
šie vyjadrili. „Stalo sa, že sa v nej 
niekto vyjadril o homosexualite 
ako o nechutnej a neprirodzenej. 
My nikomu neberieme jeho názor. 
Každého však žiadame, aby disku-
toval len príspevkami založenými 
na faktoch a slušne. To znamená 
aj nenadávať niekomu za to, že má 
iný názor ako ja. Kto to nedokázal 
s rešpektom, upozornili sme ho. Ak 
to nepomohlo, museli sme ho vylú-
čiť zo skupiny.“

Na sociálnych sieťach sa nená-
visť šíri jednoducho. Zrejme ani 
ten najzapálenejší diskutér neprí-
de na ulici k inému človeku a ne-

povie mu: „Choď do plynu, ty svi-
ňa.“ No v online priestore také vety 
chrlí. Niekoho uraziť anonymne je 
ľahké. Keď mu taký príspevok navy-
še iní olajkujú, má diskutér skvelý 
pocit víťazstva. Väčšinou mu nikto 
neoponuje. A to aj keď sú príspevky 
ďaleko za hranicou zdravého rozu-
mu či dokonca pripomínajú poruše-
nie zákona. Samotné sociálne siete 
na takýchto diskutérov zatiaľ veľ-
mi nevyzreli.

„Facebook má regionálnych mo-
derátorov. Ale jeho odozva je veľmi 
slabá. Napríklad pred pár mesiac-
mi Denník N napísal článok o fa-
lošných profiloch a aj ich ponahla-
soval. No väčšina z nich je dodnes 
aktívna,“ tvrdí Veronika. „Reakčná 
doba Facebooku je veľmi pomalá. Vi-
díme to aj na tom, ako veľmi rýchlo 
sa tam šíria konšpiračné správy a fa-
lošné informácie. Rýchlosťou ohňa.“
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Oáza v púšti

V senegalskej púšti sa rozrástla komunita, 
ku ktorej sa môže pridať každý. Výrobky z dielní 

v dedinke Ndem kupujú aj v Európe. Členovia kominuty 
spolupracujú, no neslúžia ekonomike, ale spiritualite.

Magdaléna Rojo Noel Rojo

Hlučný trh na križovatke ciest, 
kde stoja taxíky. Nie sú označené, dô-
verujeme teda chlapíkovi, ktorý sa  
s nami ako prvý dohodne, že nás od-
vezie. Do Ndemu nechodí hromadná 
doprava a vedie sem cesta, z ktorej 
odskakujú skalky tak nebezpečne, že 
náš šofér radšej volí vyjazdené koľaje 
v piesku pozdĺž cesty. Zručne sa vyhý-
ba konským povozom, čo vezú z trho-
viska miestnych domov do okolitých 
dedín. Za ušmudlanými a od skaliek 
doškriabanými oknami zapadá slnko, 
široko-ďaleko je najmä púšť a baobaby. 

Do dediny prichádzame za tmy. 
Úplnej. Žiarovky sa pohupujú len 
tam, kde je ich naozaj treba, aj v našej 
zdieľanej kúpeľni chýba svetlo. Noč-
ná obloha je posiata hviezdami. Po 
vyznačených chodníkoch nasleduje-
me Moussa k jeho domu, kde žije so 
svojou manželkou Fatou, pôvodom  
z Francúzska, a ich dcérkou. 

Na zemi je rozložená podložka, 
pripravená k servírovaniu večere. 
Doprostred položí Fatou veľký tanier 
plný zeleniny – šalátu a paradajok, 
kuracích kusov a hranoliek. Na kra-
ji podložky je voda s mydlom, pripra-
vená na umytie rúk, v Senegale nepo-
užívajú na jedenie príbor. „Dvanásť 
rokov sme tu jedli iba pšeno, dojedz-
te ten šalát,“ vyzýva nás Fatou, keď 
tvrdíme, že viac jesť už nevládzeme. 
Sme v púšti, vypestovať tu paradajky 
je výzva. Jedna z mnohých, s ktorou 
sa miestni stretávajú. 

KEĎ SÚ PENIAZE NANIČ

Podobne, ako v iných častiach 
sveta, aj v Senegale odchádzajú ľudia  
z vidieka do veľkých miest, za prá-
cou, príležitosťami, lepším životom. 
Inak to nebývalo ani s obyvateľmi de-

dinky Ndem, kým sem v osemdesia-
tych rokoch neprišiel Serigne Babacar 
Mbow so svojou francúzskou manžel-
kou Aishou. Spirituálny líder komuni-
ty Baye Fall, ktorá je vetvou islamu, sa 
vrátil do dediny svojho starého otca, 
aby tu vytvoril prostredie, z ktorého 
ľudia nebudú musieť a nebudú chcieť 
unikať.

„Cieľom bolo naštartovať ekonomi-
ku tak, aby ľudia zostali,“ vysvetľuje 
Fatou Diack, ktorá žije v komunite už 
viac ako 15 rokov. „Keď máš prístup  
k zdroju vody, ktorý je viac-menej sta-
bilný, prístup k zdravotníctvu a do 
školy, ostatné už si vieš zabezpečiť – 
či už individuálne, alebo v komunite,  
v združeniach,“ vysvetľuje. 

Realita miesta, ktoré dnes pripo-
mína oázu uprostred púšte, však bola 
pred tridsiatimi rokmi odlišná. Prob-
lém bol s vodou, v dedine neexistovala 
škola. „Dôležitá je aj logistika. Môžeš 
mať v oblasti vystavanú super nemoc-
nicu, ale ak k nej nevedie cesta ale-
bo nemáš auto, nedostaneš sa do nej. 
Alebo sa do nej nemajú ako dostať lie-
ky,“ vraví Fatou. Vytvoriť základnú 
štruktúru pre logistiku bolo v dedinke 
Ndem podľa nej kľúčové. „Ak aj máš 
peniaze, sú ti nanič, pretože do obcho-
du neprišiel tovar, lebo nebol benzín. 
Ľudia nemali prístup k základným ve-
ciam, preto odchádzali,“ dodáva.

Dnes je v dedine voda, hoci jej 
množstvo je obmedzené, stojí tu aj 
škola, dva obchody zásobujú všetkých 
obyvateľov základnými vecami, ener-
giu vytvárajú solárne panely. A komu-
nita, ktorá sa na okraji dediny vytvo-
rila, priniesla niekoľko zaujímavých 
projektov, čo vytvárajú pracovné po-
zície pre obyvateľov v Ndeme aj v oko-
litých dedinách. „Ekonomika tu dnes 
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generuje dosť peňazí na to, aby si ľu-
dia mohli kúpiť základné veci. Všetci 
sa na nej podieľajú – nakupujú a pre-
dávajú si veci navzájom,“ vysvetľu-
je Fatou.

VEDOMOSŤ STARŠÍCH

Pri obrovskom baobabe stoja 
dielne, z ktorých sa výrobky vyvá-
žajú až do Európy. Na začiatku bola 
asociácia dedín, ktorá vznikla ešte 
v roku 1984 a o dva-tri roky neskôr 
dostala prvý šijací stroj od Monte-
sorri školy v Nemecku. Začali zbie-
rať kúsky materiálov, z ktorých vy-
tvárali textilné výrobky technikou 
patchwork. Obyčajne vidíte členov 
komunity Baye Fall práve vo fa-
rebnom oblečení rôznych vzorov,  
z viacerých látok. Prvé výrobky pre-
dávali vo Francúzsku a prvé zárobky 
ďalej investovali.

Komunita okolo Babacara Mbo-
wa sa rozrastala organicky, nasledo-
vať lídra mohol do Ndemu ktokoľvek 
chcel. Dodnes to tak je. Postupne sa 
pridávali pracovníci s kožou, ďalší, čo 
šili, a tak sa rozrastala paleta remesiel 
v dielni. V oblasti už predtým pracova-
li s textilom, keďže tu zvykla rásť bavl-
na. Hoci dnes tu táto rastlina náročná 
na vodu nerastie, staršie generácie ju 
vedeli spracovať – ručne. 

„Osemnásť kilometrov od dediny 
žila staršia žena, ktorá spracúvala 
bavlnu na kovovej palici s kúskom 
dreva. Rolovala ju, akoby si vaľka-
la cesto na koláč. Odkedy bola tí-
nedžerka, mala bavlnený strom 
pri dome, na mieste, kde sa kúpa-
la, tak strom zalievala. Deti, vnúča-
tá a pravnúčatá stáli pri našej náv-
števe okolo nej, netušili, čo vie ro-
biť,“ rozpráva Fatou. „Bol to mo-
ment, keď som si uvedomila, čo 
suchá, ekonomická kríza a exodus  
z dedín znamenajú pre Afriku. Aj 
stratu zručností a znalostí, čo sa po-
súvajú z generácie na generáciu.“

Na začiatku fungovania diel-
ní spracúvali zamestnanci mate-
riál ručne a pracovali aj s orga-
nickou bavlnou. Dnes už nie sú  
v jej spracovaní konkurencieschop-
ní, aj preto, že sa s odchádzajúcim 
obyvateľstvom vytratili vedomosti, 
no hlavne preto, že je to finančne 
náročnejšie.

RECYKLOVANÉ, ORGANICKÉ

Na poludnie stúpa teplota v púšti 
tak vysoko, že sa ťažko dýcha aj v tie-
ni baobabov. Dielne sú však vo vnút-
ri chladné, zamestnanci pokračujú 
v práci. V jednej miestnosti šijú šaty,  
v ďalšej vyrábajú sandále z kože. Na 
dvore farbia látky, niektoré z farieb 
sú organické, všetko sa vyrába z re-
cyklovaných materiálov. „Nič tu ne-
vyhadzujeme do koša,“ vraví Moussa. 
V tieni pod strechou dvaja starší muži 
tkajú na drevenom, nohami poháňa-
nom stroji. Väčšina tkáčov však pra-
cuje u seba doma, vo svojich dedi-
nách, lebo práca je náročná na čas. 

V roku 2008 mali dielne 360 za-
mestnancov na plný úväzok, situácia 
sa zmenila v dôsledku ekonomickej 
krízy a dnes ich je len 240 z dokopy 16 
dedín. Výrobky sa za tie roky dostali 
okrem Francúzska napríklad do Špa-
nielska, Holandska či Talianska. V Se-
negale sú obchody v Dakare a v tu-
risticky vyhľadávanom koloniálnom 
meste Saint-Louis.

Administratívna práca sa odohrá-
va v komunite Ndem aj preto, že tu 
pracujú ľudia s vyšším vzdelaním a 
inými zručnosťami, než sú bežné v za-
padnutých dedinách v púšti. Všetci sú 
tu dobrovoľníci. Napríklad Fatou má 
na starosti komunikáciu s vonkajším 
svetom a organickú záhradu, ktorá je 
súčasťou komunity. Oblasť, v ktorej sa 
Ndem nachádza, zápasí celé roky s kli-
matickou zmenou. Zažili roky, keď ne-
pršalo vôbec, a potom také, keď pršalo 
priveľmi. V celom Senegale je výzvou 
aj rozširovanie púšte. 

„Zvykli sme pestovať iba zeleni-
nu, potom sme zmenili smer a začali 
sme pestovať stromy, ktoré sú dob-
ré pre pôdu a ešte aj poskytujú tieň. 
Nechávame všetky stromy, aby rástli. 
Predtým sme čistili pôdu, aby sme za-
sadili napríklad paradajky,“ popisuje 
zmeny v prístupe, ktorý už priniesol  
ovocie. Teplota v záhrade sa trochu 
znížila, ak zahrabnete hlbšie, nájdete  
v zemi aj hmyz. „Ak by sme takto po-
kračovali ďalších päť rokov, mohli by 
sme vytvoriť niečo udržateľné.“

DUCHOVNÝ ZÁVÄZOK

Komunita v Ndem je podľa jej 
členov v prvom rade spirituálnou ko-

munitou. „Možno mám profesionálny 
status, keď koordinujem projekt or-
ganickej záhrady, ale moje povolanie 
je duchovné,“ vysvetľuje Fatou. 

Odnož islamu Baye Fall založil 
ešte v 80. rokoch 19. storočia Ama-
dou Bamba Mbacke. Jeho fotky visia  
v mnohých miestnych domoch, obyva-
telia na ne radi upozorňujú. Členovia 
hlásiaci sa k tejto duchovnej náuke sa 
neraz podobajú na rastafariánov – no-
sia patchworkové oblečenie a vlasy 
majú spravidla v dredoch. Celá komu-
nita pri dedine Ndem pôsobí tak tro-
chu hipisácky, kým sa s ňou človek 
viac zoznámi.

„Naším hlavným cieľom je tole-
rancia a spoločenská harmónia. Nie, 
že by sme ich už dosiahli, ale ašpiru-
jeme na to. Esenciou projektu je, že 
tu má každý svoje miesto, aj napriek 
odlišnostiam,“ vraví Fatou. „Zákla-
dom je nájsť ľudí a to, čo ich spája. 
Komunitu vytvoríš iba vytváraním 
komunity.“

V senegalskej moslimskej spoloč-
nosti sú veľmi tradične rozdelené 
mužské a ženské role, to však nie je 
prípad komunity Baye Fall. „V našej 
filozofii nerozlišujeme medzi muž-
mi a ženami. Hovoríme, že keď uvi-
díš leva v krajine, nepýtaš sa, či je to 
samec alebo samica, proste zutekáš,“ 
popisuje Fatou rozdiel. 

Baye Fall sú tiež známi svojou tvr-
dou prácou. Práca je ako druh mod-
litby. Nepracujú však, aby slúžili eko-
nomike. „Nie sme idealisti, vieme, 
že ekonomika je nástroj, ktorý slúži 
spoločnosti a komunite, niekto ten  
nástroj musí udržiavať. Ale nie je to 
komunita, čo slúži ekonomike, my 
slúžime spiritualite. Šťastie a zmy-
sel nie sú to isté. Môžeš byť chvíľko-
vo šťastný, ale to ešte neznamená, že 
tvoj život má zmysel. Myslím, že zmy-
sel je to podstatné pre cítiace bytosti. 
Ak nenaplníš svoje vnútorné ja, nebu-
deš prekvitať,“ dodáva Fatou.
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1 (str. 32-33) Farbenie látok na pravé poludnie.
2 Spoločné varenie pre deti diplomatov 
rôznych krajín v Senegale, ktoré si prišli na 
niekoľko dní vyskúšať život v púšti.
3 Všetko začalo jedným šijacím strojom 
darovaným Nemcami.
4 Väčšina tkáčov pracuje u seba doma.
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Melanka je pritom veľmi vnímavé dievčatko. Nedo-
káže hovoriť, ale jasne dá najavo, že chce piť. Ukazuje 
na fľašu s vodou dovtedy, kým ju nedostane. Nádher-
ne „poslúcha“, keď má ukázať nos, uši, na povel vypla-
zí jazyk, a keď jej padá z hlavy čelenka, smeje sa. Keď 
sa mama opýta, kadiaľ chodil Mikuláš, Melanka hneď 
naťahuje rúčku k oknu. Rozumie takmer všetkému.  
A napriek chudučkému atrofovanému telíčku (váži len 
12 kíl) papať jej chutí. „Zje všetko, čo nezje ju,“ smejú 
sa Monika s Paťom.

Vlani sa im podarilo dvakrát absolvovať špeciálne re-
habilitácie v Svetielku. Desaťkrát po tri hodiny denne. 
Najradšej by tento režim mali stále. Lenže peniaze. Ta-
kýto dvojtýždňový turnus stojí sedemsto eur. Veľa, stále 
však znesiteľnejšia suma než iné centrá, kde sa môžeme 
baviť o tisícoch. „Výhodou je aj to, že je to v našom mes-
te, môžeme dochádzať, takže som to brala akoby malá 
chodila do škôlky,“ hovorí Monika.

Nič iné na zlepšenie Melankinho stavu zatiaľ nie je, 
mladí rodičia preto veria, že s pomocou dobrých ľudí sa 
im podarí získať prostriedky na ďalšie cvičenia. Z vlast-
ného to, bohužiaľ, neutiahnu. Monika na rodičovskom, 
Patrik robí v kuchyni hamburgery, pritom 570 eur stojí 
len prenájom bytu... Každý človek má svoje plány, pred-
stavy a sny – obvykle si šetríme na nové auto, dovolen-
ku, značkovú bundu. V tejto rodine je to o inom. Každý 
cent navyše, každé darované euro smeruje na rehabili-
tácie, lebo len tie dávajú nádej, že Melanka raz naozaj 
zoderie svoje topánočky.
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Občianske združenie Medzi nami sa aj vďaka uverejňovaniu 
príbehov v Nota bene snaží pomôcť sociálne slabším rodi-
nám a rodinám s postihnutým členom preklenúť bezútešnú 
situáciu. Ide o ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej 
situácii. Možno sa nájde niekto, koho osudový príbeh Melan-
ky zaujal. Aj váš príspevok sa použije odborné rehabilitácie 
pre Melanku. ĎAKUJEME!
Číslo účtu, kam môžete posielať príspevok: 4 040 218 205/3100 
(Sberbank). IBAN: SK85 3100 0000 0040 4021 8205. SWIFT: 
LUBA SKBX. Pripíšte poznámku – Melanka.

Uverejňované príbehy nie sú príbehmi predajcov Nota bene  
a prípadné otázky, prosím, adresujte OZ Medzi nami.

Mama Monika, ocko Patrik a miláčik Melanka. Mladá rodinka, 
ktorá nespravodlivo krátko žila v domnienke, 

že všetko je v poriadku.

Šanca pre Melanku
Lucia Bucheňová Alan Hyža

Monika má dvadsaťosem, od jedenástich je diabetičkou, 
funguje na inzulínovej pumpe, ale svojej diagnóze nepod-
lieha, vie, že na svete sú oveľa horšie prípady. Nemusí sa 
obzerať ďaleko... Na kolenách sa jej vrtí milovaná Melan-
ka. Krásne hnedovlasé dievčatko, ktoré za svoj tri a polroč-
ný život nepovedalo slovo, neurobilo krok, neposadilo sa. 

„Údajne je to DMO spastická kvadruparéza, ale najnovšie 
mi lekári povedali, že možno je to niečo iné.“

V septembri 2015 Monike v 36. týždni odtiekla plodová 
voda. „Bolo to zo stredy na štvrtok, ale pôrod cisárskym bol 
až v piatok. Prečo nie hneď? To keby som vedela,“ bezradne 
poznamená Monika a dodá: „Nemá význam sa v tom rýpať, 
ničomu to nepomôže.“ Napriek predčasnému pôrodu bábät-
ko pobudlo v inkubátore len deň, aj domov ich prepustili po 
týždni ako pri bežných bezproblémových stavoch. „Domov 
sme naozaj prišli s tým, že máme zdravú dcérku,“ pridá sa 
do debaty ocko Patrik, ktorý si život bez Melanky nevie ani 
predstaviť. Na klasickú otázku, aká je dcérka, sa mu doslo-
va rozžiaria oči a pyšne odvetí: „Úžasná! Naša!“

Dievčatko však v troch mesiacoch otáčalo hlavičkou len 
na jednu stranu, to bol pre rodičov prvý varovný signál. 
Keď lekárka viackrát skonštatovala, že nič vážne sa nede-
je, zmenili doktora a spustil sa kolotoč vyšetrení, rozborov 
a analýz, čakalo sa na stanovenie diagnózy. Už však bolo 
jasné, že postih je vážny. „Motorika nefungovala, o poku-
soch sedieť či prevaliť sa na bruško sme mohli len snívať. 
Nie a nie sa posunúť ďalej. Dnes o tom už možno hovo-
rím bez emócií, proste, museli sme si zvyknúť a prijať stav, 
aký je. Začiatky boli však ťažké. Keď každý deň vstávaš  
s tým, že dnes sa už musí udiať zázrak, nádej prebíja skla-
manie, slzy, slzy, slzy – prešli sme si všetkým a pochopí to 
len ten, kto zažil niečo podobné.“

Život sa im obrátil naruby. Monika už vie, že do práce 
sa nevráti. Ako predavačka síce nezarábala majland, ale 
bolo to určite viac ako rodičovský príspevok. A hlavne – 
chodiť do roboty znamená aj zmenu prostredia, kontakt 
s inými ľuďmi, riešiť iné problémy – človek je inak nasta-
vený. „Ja mám režim stále rovnaký,“ lakonicky konštatuje.  
S Melankou cvičia niekoľkokrát za deň, obývačke dominu-
je veľká žinenka. Sna, že sa raz Melanka postaví na vlast-
né, sa rodičia nevzdávajú, to predsa nejde. Poldruha roka 
trvalo, kým sa konečne začala pretáčať a o rok na to sa 
svojím špeciálnym spôsobom začala plaziť.



„Snívam o tom, že dobre vychovám deti. Že skončia základnú, strednú, možno 
aj vysokú školu. Že budú mať dobrú kariéru a nebudú žiť tak ako ja,“ hovorí 

Eva (39), ktorá predáva Nota bene pri Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Vydržím veľa

Podporte Nota bene
zriaďte si trvalý príkaz na náš účet: 

sk21 1100 0000 0026 6347 5014, 
darujte pravidelne online na  

www.notabene.sk.
Ďakujeme!

ne platíme tristo eur. Sme tam už tri 
roky a sme veľmi spokojní. Aj deti 
majú blízko školu a škôlku. Pre ne 
sa snažíme urobiť aj nemožné, lebo 
ich milujeme nadovšetko. Pre ne ži-
jem a dýcham.“

Na Eve sú zaujímavé oči – veľké, 
svetlomodré, pôsobia magneticky. 
Vraj na svojom predajnom mieste 
zvykne tancovať aj spievať, keď má 
dobrú náladu. „Nemôžem ľuďom 
ukázať, že som smutná. Preto sa 
usmievam a rozprávam sa s nimi. 
Niektorí sa pri mne zastavia aj na 
dlhšie. Mám jednu kamarátku Eriku, 
keď má čas, príde za mnou aj na dve 
hodiny. Všetko si hovoríme, aj čo 
sme ktorá varili. Na nič sa nehrá, 
mám ju rada.“ 

Zima je pre pouličných predajcov 
nepríjemná, ale Eva vraví, že ju už 
v okolitých prevádzkach poznajú a 
myslia na ňu. „Minulý rok, keď bola 
najväčšia zima, zo všetkých blízkych 
reštaurácií mi nosili teplé čaje. Vždy 
to na chvíľu pomohlo, a potom mi 
zase bola zima, ale zase mi niekto 
doniesol čaj. Ale ja vydržím veľa, 
som veľmi trpezlivá a pokojná.“ 

No aj tak je kruté, že je človek  
s takou ťažkou chorobou odkázaný 
na existenčnú neistotu a tvrdú prácu 
na ulici.

 
Autorka je redaktorka Eurotelevízie.

Pre Evu sú deti všetkým, veď ich 
veľmi dlho nemohla mať. „Raz som 
sa išla pomodliť na pútnické mies-
to do Marianky. Veľmi som prosila 
Panenku Máriu, aby mi dala dieťa.  
A o tri mesiace som ostala v požehna-
nom stave. Do roka a do dňa sa naro-
dila moja malá Vaneska. A dva roky 
po nej Miško.“ 

Syn sa však vypýtal na svet prisko-
ro, v ôsmom mesiaci, a na pár dní mu-
sel do inkubátora. „Pani primárka mi 
vtedy povedala, že sa mám pripraviť 
na to najhoršie. Sedela som pri ňom 
a plakala som. Lenže aj malý plakal. 
Sestrička mi vravela: Neplačte, lebo 
on to cíti. Keď mi to dovolili, položila 
som si ho na prsia, hladkala som ho a 
spievala mu. Pani primárka mi neskôr 
povedala, že som ho zachránila mater-
inskou láskou. Začal priberať a teraz 
je taký veľký... Nepovedali by ste, že 
sa skôr narodil.“ 

Miško má už päť rokov, je škôlkar a 
Vaneska je prváčka. Je veľmi šikovná, 
v škole má samé jednotky. „Snívam 
o tom, že dobre vychovám deti. Že 
skončia základnú, strednú, možno 
aj vysokú školu. Že budú mať dobrú 
kariéru a nebudú žiť tak ako ja. Bu-
dem sa snažiť zo všetkých síl, aby mali 
všetko zabezpečené.“

ON JE MÔJ ANJEL

Eve život komplikuje akútna 
schizofrénia. Vraví, že pre ňu ju nik 
nechce zamestnať a invalidný dôcho-
dok má nízky, len 135 eur, preto predá-
va Nota bene. „Je to hrozná choroba, 
lebo nikdy neviem, kedy ma prepadne. 
Hoci pravidelne beriem lieky, vždy po 
nejakom čase dá o sebe škaredo vedieť 

– úzkosťami, depresiami, hlasmi, ktoré 

počujem len ja... Potom chodím kade 
tade, strácam nad sebou kontrolu. 
Minule som precitla až v nemocnici.“ 

Eva tvrdí, že ochorela zo zlého 
manželstva. „Muž ma trinásť rokov 
bil a týral a nevedela som mu uniknúť. 
Ale potom som stretla Michala, otca 
mojich detí. Predával Nota bene na 
Poštovej, nejako sme sa dali do reči a... 
Už osem rokov sme spolu. On je môj 
anjel. So všetkým mi pomáha. Nakúpi, 
navarí, deťom sa venuje, keď večer 
prídem domov už sú v pyžamkách, 
Vaneska má porobené domáce úlohy...“ 

Na svojom predajnom mieste je Eva 
zvyčajne takmer dvanásť hodín, aby 
zarobila na prežitie. Partner je teraz 
nezamestnaný a rieši osobný bankrot. 

„Potom, keď toto uzavrie, nájde si prácu 
a vezmeme sa. Ja by som chcela svadbu 
v kostole v Marianke, lebo to je moje 
obľúbené miesto. Cítim tam prítomnosť 
všetkých svätých a veľký pokoj.“

PRÁCE SA NEBOJÍM

Už od pätnástich rokov chodila 
Eva na zber uhoriek alebo rajčín. 

„Vždy som si vedela zarobiť, našetriť, 
a potom som niečo kúpila bratovi aj 
rodičom. Hoci oni sa o nás vzorne 
starali, ja som jednoducho chcela byť 
samostatná.“ Roboty sa vraj nebojí. 

„Bežne som makala denné aj nočné 
v tlačiarňach Burda aj v Slovenskej 
Grafii. Dávala som časopisy do stroja. 
Ale dnes ma nikto nezamestná, keď 
poviem, akú mám diagnózu.“ 

S rodinou má našťastie dobrý 
podnájom. „Bývame v rodinnom 
dome, kde žijú viaceré rodiny, ale 
každý máme svoje súkromie. Máme 
jednu veľkú izbu, kuchynku a mesač-
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Galina Lišháková Alan Hyža
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Predplaťte si časopis .týždeň a vyhrajte pobyt v Thajsku od BUBO 

pre dve osoby a ďalšie skvelé ceny.

VIAC NA WWW.TYZDEN.SK/SUTAZPredplatiteľská súťaž platí pre ročné predplatné s printomzakúpené od 1. 11. 2018 do 31. 1. 2019. Zapojením sa do súťažesúhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa podmienok predplatiteľskej sútaže.

www.benulekaren.sk

1x ZÁJAZD DO THAJSKA

4x WELLNESS POBYT

20x POUKÁŽKA
MARTINUS 

5x ŠKOLA ŠMYKU 

30x POUKÁŽKA

5x BALÍČEK 5x POUKÁŽKA

2x HODINKY TISSOT

3x JAZYKOVÝ KURZ 

1x ABONENTKY

10x BALÍK KÁVY A ŠÁLKY

1x ŠTÝL NA MIERU
s BUBO pre 2 osoby 
v hodnote 3 000 €

pre 2 osoby v hoteloch
Salamandra a Sliezsky dom, 

každý v hodnote 650 €

v hodnote 30 €

od Slovakia Ring
v hodnote 150 €

do BENU lekárne na celý 
voľnopredajný sortiment

v hodnote 10 €

štyroch knižných noviniek 
z vydavateľstva W PRESS

na 10 vstupov do 
.klubu pod lampou

v hodnote 680 €

the Bridge 
v hodnote 200 €

pre dve osoby na abonentný 
cyklus Gesamtkunstwerk 

2019/2020 v hodnote 400 €

Bean’s Friends Coffee Veronia 
v hodnote 100 €

od MARCO MIRELLI
v hodnote 3 000 €
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Pretože v lese Krisztiny Tóth nájde niečo neobyčajné. Niekoho neobyčajného. 
Dievčatko, ktoré nerozpráva, a predsa rozpovie ten najkrajší príbeh.

Veď to poznáte, niekomu skrsne malý nápad, inému 
úžasný Nápad; môžete sa prechádzať po „vypelichanom“ 
lese, alebo sa zatúlať do Lesa prekypujúceho prírodným 
bohatstvom. Dá sa stretnúť láska na zopár použití, ale aj 
Láska krásna, dlhodychá, hoci ťažká. A sú rozprávky, a po-
tom sú ešte Rozprávky. 

K tým druhým patrí krehká, múdra, rozsahom neveľ-
ká próza Krisztiny Tóth Dívka, která nemluvila (Baobab 
2018, preložila Eleonóra Hamar). Je aj pre malých, no väč-
šmi možno pre veľkých, je zážitok ju čítať, je zážitkom pre-
mýšľať o jej posolstve. Posolstve dôležitom pre to, aby sa 
náš svet prípadne mohol stať Svetom dobrým na obývanie.

Krisztina Tóth (1967) patrí k najznámejším, najprekla-
danejším a najoceňovanejším maďarským spisovateľkám. 
Venuje sa aj prekladateľstvu (z francúzštiny) a výtvarné-
mu umeniu. Jej Dívka, která nemluvila sa narodila v ná-
ručí stromov lesnej mamke a lesnému tatkovi. „V lese jim 
bylo dobře, zejména v létě, když nebyly mrazy. V zimě to 
bylo horší, tehdy jim věru mrzly ruce a nohy, nic nepo-
mohlo, že si v zemi vyhrabali brloh, nic nepomohlo, že jej 
zakryli větvemi.“ 

Tí dvaja sú veľmi fajn, priam čarovní, len teda k tým 
svojím deťom si nejako nie a nie nájsť cestu. No ani sa im 
to nedá zazlievať, veď sa im najprv narodí operená sovička 
so zahnutým zobákom. Jednému by také dačo vari aj stači-
lo, potom však žena porodí oko. „Oko hledělo velmi udiveně, 
ale i sama žena viděla, že k němu nic jiného nepatří. Ani 
hlava, ani pusa, ani ruce, ani nohy, dokonce ani druhé oko.“ 

Prekvapená žena povie, že je krásne modré. A veru 
aj je, ibaže muž hundre, veď v oboch košatých rodinách 
sa doposiaľ iba čiernooké deti rodili. Keď žene opäť na-
rastie a spľasne bruško, už sa ani nechce dozvedieť, čo 
neslýchané z nej zasa vyšlo. A tak neznáme čudo rých-
lo schová pod deravé koryto v hore. Neskôr do lesa prí-
de dedinčanka s malým synom. Huby zbierajú. Chlapče-
kovi sa zamarí, že koryto plače. Tak ho teda nadvihnú. 

A ona vám tam „krindapána, seděla divukrásna hol-
čička! Oči měla velké jako sova a černé jako smolná 
vrátka do čertí zadnice, ale řinuli se z nich obrovské, 
blankytně modré slzy“. Neodolajú a zoberú si dieťatko 
domov. Dedinčanka sa stane jeho mamou, jej manžel 
otcom. „Ty si moje sestřička,“ řekl jí kluk, a když to hol-
čička slyšela, vykulila na něj velké soví oči a ozvala se 
nádherným lesním mnohohlasem.“ Mnohohlas však 
nie je ľudský hlas, a nie sú to ani ľudské slová. A smút-
ku vnútri duše sa nedá a nedá zbaviť, najmä ak nevie-
te, odkiaľ sa v duši vzal.

Kým nastane slastný, rozprávkovo šťastný koniec, 
dievčinka, ktorá nerozpráva, ešte niečo zažije. A nie-
len niečo hocijaké. A tak vďaka autorke Dívka, která 
nemluvila rozpráva prekrásnym rustikálnym jazykom, 
poeticky a obrazovo nasýtene stavia mosty – medzi 
biologickými rodičmi, opustenými deťmi a rodičmi ná-
hradnými. Kto zažil prítomnosť či absenciu takých mos-
tov na vlastnej koži, vie, že Krisztina Tóth je nesmierne 
presná. Napísala knižku vyvierajúcu z bolestivej Samo-
ty, ale nachádzajúcu Lásku.

Kto sa nebojí, nech ide do lesa
Zuzana Mojžišová
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	 Pouličný	časopis	Nota	bene	začal	 vychádzať	v	 septem-
bri	2001.	Vydáva	ho	občianske	združenie	Proti	prúdu	ako	
svoj	hlavný	projekt	na	pomoc	ľuďom,	ktorí	sa	ocitli	bez	
domova	alebo	 im	hrozí	strata	ubytovania	z	 finančných	
dôvodov.	Cieľom	je	aktivizovať	ľudí	bez	domova,	pomôcť	 
im	 získať	 sebaúctu,	 dôstojný	 príjem,	 pracovné	 návyky	 
a	sociálne	kontakty.	Úlohou	Nota	bene	je	tiež	kampaň	na	
pomoc	ľuďom	bez	domova.	

 Predajca	časopisu	musí	byť	registrovaný	v	OZ	Proti	prúdu	
alebo	 partnerskej	 organizácii	 mimo	 Bratislavy.	 Pri	 regi- 
strácii	dostane	3	kusy	časopisov	zdarma,	všetky	ostatné	si	

kupuje	za	0,70 €	a	predáva	za	plnú	sumu	1,40	€.	Je	povinný	no-
siť	preukaz,	v	Bratislave	aj	oficiálnu	vestu	a	dodržiavať	kódex	
predajcu	(pozri	str.	42).	Ak	zistíte,	že	niektorý	predajca	porušuje	
pravidlá,	prosím	informujte	nás	alebo	partnerskú	organizáciu.

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

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

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

Toto vydanie Nota bene podporili

Nefinanční podporovatelia projektu

Vylúštenie krížovky z minulého čísla: 
Pravda môže počkať - [má pred sebou dlhý život]. 
                                                     Arthur Schopenhauer

troch úspešných lúštiteľov, ktorí  
do konca mesiaca pošlú tajničku na:  
krizovka@notabene.sk alebo na adresu 
oz proti prúdu, karpatská 10, 811 05 
bratislava, odmeníme knihou.

„Láska je [...] sa pre určitý typ nedokonalosti.“ 

Nová 
kniha

Sára má deväť rokov. Nebojí sa 
tmy a sníva o tom, že raz bude 
ošetrovateľka. Keď nebudú lieky, 
pacientom zahrá na klavíri.

Sára zatiaľ žiadny klavír nemá. 
V záhradnej chatke, kde býva 
so svojou mamou, jej toho chýba 
oveľa viac. No Sára má plán 
a zázračný čerešňový stôl. 

Príbeh o hľadaní domova  
od autorky Zatúlaného Gombíka  
Zuzany Csontosovej je prežiarený  
láskou, odvahou a tvorivosťou.

Kupujte u vášho predajcu 
NOTA BENE.
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N O T A  B E N E
P O M A H A  N A M

P O M O Z M E  S P O LU

Vďaka Nota bene som iná žena, ako som bola. 
Už nemusím žobrať a môžem si zaplatiť bývanie. 
Teraz potrebuje pomoc NOTA BENE. Pomôžte, 
aby nám aj naďalej pomáhalo dostať sa z ulice.

C E C I L K A predajkyňa časopisu

Darujte teraz na 
www.pomahatjelahke.sk
Vďaka vašim darom pomôžeme ďalším 
ľuďom bez domova získať strechu
nad hlavou a ukončovať tak pouličné 
bezdomovectvo. Čím skôr získajú svoj
domov, tým dôstojnejší a dlhší bude
ich život. Ďakujeme.


