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Každý zo zmyslov dáva nášmu životu iný zmysel. Čas-
to preferujeme jeden nich, ktorý kŕmime podnetmi, kým 
ostatné zanedbávame. Stály návštevník filharmónie sa 
stará predovšetkým o svoj sluch. Robí dobre, hudba nás 
vynáša do sféry vlnení a ducha, ibaže potom klik, muzi-
ka doznie a my padneme nosom na holú zem priklinco-

vaní vlastnou tiažou a fyzickými potrebami.

Zmysly si totiž často konkurujú: kým kŕmime zrak, chuť musí čakať. Keď jej 
konečne dáme to, po čom túži, zrak môže vyžierať už len zbytky gastronomic-
kých inštalácií. Boj o integritu vlastného tela stojí v ceste boju o integritu du-
cha, niekedy až kruto doslovne, ako to ukazuje prípad novinára Chášukdžího.

Myslím, že učenie o piatich zmysloch s tajuplným doplnkom šiesteho, in-
tuitívneho, budeme čoskoro prehodnocovať. Teraz neagitujem v prospech tézy 
o dvanástich zmysloch zakladateľa antropozofie Rudolfa Steinera, ktorý me-
dzi tie bežné zarátaval aj navigáciu, zmysel pre reč a pohyb, či akýsi životný 
zmysel, uvedomenie si vlastného tela až po hranicu bolesti.

Podľa mňa máme len jeden zmyslový orgán, naše „ja“, duševný hmat, kto-
rým si sústavne redefinujeme samých seba v hraniciach svojej metafyzickej 
pokožky. Už Aristoteles hovoril o akomsi zdravom rozume, „sensus commu-
nis“, ktorý nám dáva schopnosť vnímať svet okolo nás a hodnotiť.

Nedávno som v televíznej debate o vede zachytila konštatovanie, že nie 
sme geneticky disponovaní, aby sme pochopili vesmír. Na to by sme zrejme 
potrebovali vnímať všetko totálne synesteticky – počuť farby a vidieť zvuky. 
Inak, aj vy cítite päťku na červeno a dvojku na žlto?
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Hendykep môže byť 
neobyčajným zmyslom

Téma
Tango je spojenie 
aj nevinnosť
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Ľudia
Príbehy vo flakóne

Pravda a lož
Moja priateľka, múd- 

ra a úspešná žena, od-
povedá svojmu man-
želovi s umeleckým 
foto okom na poklonu 

„Si taká krásna“ takto: 
„Klam ma ešte!“ Je odu-

ševnenou zástankyňou toho, že ani ten naj-
väčší klamár nás neklame viac ako naše 
zmysly. Nehovoriac o tom, keď sa ku kla-
maniu zmyslov pridá naša psychika. Tá do-
káže so sebaklamom hotové divy. Aj lož nám 
robí vierohodnejšou než pravdu.

Obvykle hovoríme, že máme päť zmys-
lov, ale ani samotní vedci v tom nemajú jas-
no, takže sa začína hovoriť o sedemnástich, 
alebo dokonca o dvadsiatichtroch zmysloch, 
a moja priateľka, ktorá má synestéziu hovorí, 
že človek má toľko zmyslov, koľko len chce 
a koľko si ich rozvinie.

Toto potvrdzuje napríklad blindsight, tzv. 
slepecké videnie, ktoré umožňuje niektorým 
nevidiacim ľuďom vidieť vďaka tomu, že mo-
zog dokáže pracovať s alternatívnymi dráha-
mi vizuálneho vnímania, ktoré vynechávajú 
vedomie. Podľa všetkého prispievajú k náš-
mu fungovaniu vo svete viac, než si myslí-
me. A koľko takých „nadzmyslových“ schop-
ností môžeme ešte mať!

Je to zaujímavá kombinácia. Na jed-
nej strane nás naše zmysly môžu neustále 
klamať, na druhej nám naše „nadzmysly“ 
môžu poskytnúť veľmi neobyčajný spôsob 
poznávania. Ktorý z nich je pravdivejší? 
Ťažko povedať, ale natíska sa mi taká vec, že 
klamstvo je samozrejmou súčasťou nášho 
života. Lebo okrem úmyselnej lži, zavádza-
nia, manipulácie, predstierania, dezinfor-
mácie, zahmlievania skutočnosti či pasív-
nej lži (mlčanie), ktoré sú našou voľbou, 
máme ešte aj vlastnú pravdu vyplývajúcu 
z nášho vnímania reality.

Klamať nás vraj naučila sama príroda  
v boji o prežitie. Veď aj rastliny a zvieratá „kla-
mú“ telom – rôznymi maskovacími schopnos-
ťami. Súčasné vedecké poznatky našťastie 
popreli tie predošlé: klamanie aktivuje čel-
né laloky a neurokognitívnu sieť vo veľkom 
rozsahu, zatiaľ čo pravda ich neaktivuje. To 
znamená, že pravda je naším prirodzeným 
základom, predvoleným pozadím, kým klam 
a klamanie sú „naviac“ – vyžadujú nadstavbu 
defaultného systému... To mi odľahlo!

Ada Jung
editorka

Reportáž
Krivda, 
ktorá volá do neba
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Téma
Slepá dôvera

Rozhovor
Mám pestrý život 
a veľmi si to vážim

Ten človek vyčíňa ako zmyslov zbavený. Kto vie, 
ako to s ním dopadne. Henten zas prekypuje životom. 
Je to veľmi zmyselný človek. A predsa to, čo robí, sa 
zdá byť celkom nezmyselné.

Mám čuch, chuť, hmat, sluch, zrak. Lekár tvrdí, že 
všetkých päť zmyslov mám v poriadku a predsa mi realita, v ktorej žijem, 
zmysel nedáva. Slovenčina to trochu pomotala. Máme zmysly a predsa ne-
máme zmysel? Sú to odlišné fenomény. Občas stoja proti sebe. Nevešajme 
hlavu, Angličania na tom nie sú o nič lepšie. Tiež majú päť senses, a pred-
sa im život občas žiadny sense nedáva.

Prostredníctvom zmyslov telo nachádza orientáciu v hmotnom sve-
te. Telo sa orientuje, duch hľadá zmysel. Chce pochopiť celú pravdu, pre-
niknúť k základom bytia a porozumieť zmyslu jestvovania. Tu nás zmys-
ly často klamú. To uznávajú i vedci, hoci ich bádanie sa prísne pridržiava 
hmoty. Zmysly pre istotu nahradili prístrojmi. Človek, ktorý sa celkom od-
dal svojej zmyselnosti, stráca zmysel. Vášne si s ním nakladajú, ako chcú.

Tí, čo tvrdohlavo hľadali zmysel, vynachádzali cesty, ako sa spod dik-
tátu zmyslov vymaniť: samotu, pôst, ticho a odpútanie v meditácii. Od 
zmyslov sa obracali k mysli a mysľou k zmyslu, ktorý je za hranicami 
mysleného. Pseudo Dionýsius v 4. storočí napísal: Pri mystickej kontemplá-
cii opusť zmysly i činnosť rozumu; všetko, čo možno zmyslami vnímať a rozumom 
poznávať. A keď si svoje chápanie takto uložil k odpočinku, povznes sa k zjednote-
niu s Tým, ktorého neobsiahne ani bytie, ani poznanie.

Zmyselný nezmysel

Počuť farbu, vidieť zvuky

Daniel Pastirčák

Zuzana Uličianska

Bol skutočným Koši-
čanom, hoci nebol Slo-
vák. Ako prvý preložil na 
našom území príbehy Franza Kafku. Hoci 
dnes ho čítajú státisíce ľudí, kedysi mohol 
čitateľov rátať na prstoch. Paradoxov spoje-
ných so spisovateľom Sándorom Máraiom je 
viac ako dosť. Narodil sa v roku 1900 a prežil 
takmer celé minulé choré storočie. Svet mul-
tikultúrnych Košíc navždy zanikol, čo Márai 
právom niesol ťažko. „Chodiť po košických 
uliciach je ustavičné vyvolávanie duchov.... 
Čo všetko so sebou človek nevláči – popri spo-
mienkach na veľké zážitky aj kopu odpadu!“ 
poznamenával si do denníka po rokoch pri 
návšteve rodiska.

V dvoch košických maďarských novinách 
stihol uviesť v roku 1922 Kafkove progresív-
ne poviedky – bolo to v dobe, keď v sloven-
skej literatúre ešte fičali dedinské romány – a 
šlo o vzácny preklad učinený za života Kafku. 

„Náhodou som sa to dozvedel z tretej strany,“ 
písal prekvapený Kafka svojmu vydavateľovi.

Pretože nenávidel fašizmus aj komuniz-
mus, odišiel po vojne za veľkú mláku, kde 
však nedokázal prijať povrchné americké 
klišé ani opustiť maďarčinu, v ktorej vytvo-
ril celé dielo. Prečo o ňom píšem? Bude to 30 
rokov, čo vo februári 1989 spáchal po smrti 
manželky a adoptovaného syna ako starec  
v ďalekom exile samovraždu.

Okrem románov písal aj poviedky, na-
príklad tú o bruchovravcovi, ktorému oži-
jú jeho bábky z predstavenia. Je v nej skve-
lá pasáž: „Svet okolo nás sa mimoriadne 
zmenil. Ako keby ho zaľudnili tí, ktorí už 
ani nehovoria v súlade s vlastnými nápad-
mi a pocitmi, ale na rozkaz nejakého nevi-
diteľného majstra.“

„Podľa jednej hypotézy ľudstvo ohlúplo ži-
votom v modernej civilizácii. Ľudia zovšed-
neli, začali sa na seba podivuhodne podobať 
v tom, ako sa odievajú, zabávajú, žijú. Každý 
hovoril to isté, ba neskôr aj to isté cítil,“ po-
kračuje poviedka. „Ľudstvo sa čoraz väčšmi 
vzdáva prepychu samostatného myslenia 
a individuálneho výrazu a hovorí tak, ako 
keby omieľalo text nejakej veľkej, všeobec-
nej bruchovravy...“

Prajem menej všednosti a masového 
hlúpnutia v najbližších dňoch.

Nota bene

Editoriál

2 2019
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V júni 2013 po policajnej razii v osade v Moldave nad Bodvou zostali 
na telách Rómov rany po úderoch. Slovenskí vyšetrovatelia a súdy však 
rozhodli, že policajti Rómov nezbili. Šiesti obyvatelia osady stoja teraz 

pred súdom za krivé výpovede. „Zbili nás a ešte nám aj hrozí trest,“ tvrdia.

Krivda, ktorá volá do neba
Jana Čavojská

„Pán advokát, bez vás by sme už 
boli v base.“ Igor Hudák, jeden zo šies-
tich obžalovaných v kauze zbitých Ró-
mov z Moldavy nad Bodvou, sa pri 
týchto slovách na zadnom sedadle 
tmavého auta s vďakou usmeje. „Bezo 
mňa by ste mali tresty už aj odsede-
né. A možno aj zahladené,“ žartuje 
známy advokát Roman Kvasnica a 
podá mu ruku.

Milan Horváth, ktorý si radšej ho-
vorí Igor, a ďalší piati obyvatelia osady 
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Budulovská v Moldave nad Bodvou če-
lia žalobe za krivú výpoveď a krivé ob-
vinenie. Výpovede Rómov sa zhodujú 
v tom, že policajti tam pri razii v júni 
2013 mlátili ľudí. Fotografie a videá zho-
tovené len pár hodín po zásahu ukazujú 
dobité telá a zničené príbytky. No pod-
ľa vyšetrovateľov, úradov a súdov k ni-
čomu takému nedošlo. Skutok sa nestal.

Po tomto konštatovaní z minulé-
ho roka sa karta obrátila. Z obetí sa 
stali páchatelia. Zbitých nakoniec ob-
vinili z toho, že sami spáchali prečin, 
keď tvrdili, že policajti voči nim pou-
žili neprimerané násilie.

Tento prípad nie je len o pár 
Rómoch z osady. Je v prvom rade 
o arogancii štátnej moci a kraji-
ne, v ktorej sa občan nielenže ne-
domôže spravodlivosti po tom, ako 
moc zneužila svoju pozíciu, ale 
ešte mu hrozí trest. Pokojne si  
v tomto príbehu zmeňte osoby a ob-
sadenie. A myslite na to, že niečo 
podobné sa môže stať aj vám, ak vy-
konávatelia štátnej moci svoju moc 
beztrestne zneužívajú.

KUKÁČI IDÚ!

„Budulovská, to sú dve zdemolo-
vané bytovky, prízemné domčeky  
s tridsiatimi siedmimi bytmi nižšieho 
štandardu a chatrče,“ predstavuje osa-
du Igor. Všetci kúria drevom. V domče-
koch je elektrina aj tečúca voda. Oby-
vatelia bytoviek a chatrčí berú vodu zo 
studne cez čipový systém s predplate-
nými účtami. Na začiatku osady stojí 
nové komunitné a hygienické centrum.

„Mám to tu rád. Nikdy by som ne-
odišiel. Na sídliskách žije veľa ľudí, no 
navzájom sa nepoznajú. Nás tu žije 
veľa a navzájom sa poznáme. Pomá-
hame si,“ pokračuje Igor a otvára dve-
re jedného z bytov nižšieho štandardu. 
Dve miestnosti, v jednej z nich je ku-
chynská linka, druhá slúži hlavne ako 
spálňa, plus kúpeľňa s WC.

Býva tu Igorov otec, Igor a jeho 
sestra so štyrmi deťmi, chlapcami vo 
veku medzi ôsmimi rokmi a štyrmi 
mesiacmi. Otec chlapcov fetuje tolu-
én a o deti sa nestará. Nahrádza im 
ho tridsaťšesťročný Igor. Nemá vlast-
nú rodinu. Chlapci ho majú veľmi radi. 

„Volajú ma otec. Robím s nimi úlohy, 
chcem im dať všetko, čo sme nemali 

my ako deti. Boli sme chudobní. Oni 
sa majú lepšie.“

Policajná razia osadu zmenila. 
Ľudia sa boja. Stačí, že vidia policaj-
né auto. Hlavne chlapi sa bežia skryť. 

„Kukáči, kukáči idú, Igor, schovaj sa, 
lebo ťa zas vezmú,“ kričia vtedy chlap-
ci na Igora. Razia sa stala aj námetom 
hier detí z osady.

Starší chalani pribehli so smiechom 
z vedľajšej izby, utopení v sakách a no-
haviciach. Igorov oblek. Má ho na súdy. 
V Moldave sa Igor ako prvý nebál. Pri 
konfrontácii ukázal na policajta, ktorý 
ho mlátil. Teraz je jeden z obžalovaných.

DIVADLO Z CHATRČE

Lýdia Šuchová prišla prvýkrát do 
osady Budulovská pred desiatimi rok-
mi. Pracovala vtedy pre Úrad vlády a 
mala pripraviť návštevu delegácie Eu-
rópskej komisie v rómskych osadách. 
Ešte nikdy predtým v žiadnej nebola. 
V Moldave ju v komunitnom centre 
neziskovej organizácie ETP Sloven-
sko čakala jeho pracovníčka Irma Hor-
váthová a pár mladých ľudí.

Je to maďarská osada, deti chodia 
do školy s vyučovacím jazykom ma-
ďarským. Po slovensky vedela ako-tak 
iba Irma. Rómka z Budulovskej, ktorá  
v tom čase už žila mimo osady,  
v byte v meste. Opýtala sa Lýdie, či by 
si bola ochotná pozrieť krátke diva-
delné predstavenie tínedžerov z osa-
dy. Rozprávalo príbeh, ktorý sa na 
Budulovskej naozaj stal. Malo sedem-
násť minút, herci v ušmudlaných tep-
lákoch hovorili po maďarsky a spievali 
po rómsky, Irma prekladala.

„Skončili a zostala som sedieť, ne-
schopná slova. Mysleli si, že sa mi to 
nepáčilo. V skutočnosti ma to úplne 
prevalcovalo,“ rozpráva Lýdia. „Mala 
som husiu kožu. Za tých sedemnásť mi-
nút som pochopila viac než zo všetkých 
televíznych reportáží o osadách. Príbeh 
je o chlapcovi z osady. Keď prišiel zo 
školy, bol hladný, no nikdy nemal doma 
čo jesť. Rodičov našiel opitých. Musel ísť 
po drevo, po vodu. Začal fetovať. Toluén 
mu dal pocit tepla, jedla a lásky. Fetoval 
a nakoniec zomrel... A prišli by ste to 
zahrať aj do Bratislavy? spýtala som sa 
ich, lebo mi napadlo, že my v mestách 
by sme to mali vidieť, aby sme pochopi-
li.“ To bol prvý kontakt Lýdie Šuchovej 



s osadou Budulovská a jej obyvateľmi. 
Čoskoro prerástol do priateľského vzťa-
hu, ktorý trvá dodnes.

Po návšteve Európskej komisie pri-
šlo Divadlo z chatrče skutočne do Bra-
tislavy. Deti prvýkrát cestovali vlakom, 
spali vo vlastnej posteli s vlastným van-
kúšom, stáli pod sprchou, jedli príbo-
rom, boli vo vysokej budove a báli sa 
pozrieť dolu. Hrali potom ešte na mno-
hých iných miestach na Slovensku, dis-
kutovali s rovesníkmi počas školských 
predstavení, rozprávali o svojom živo-
te v chatrčiach a zdemolovaných bytov-
kách, s divadlom boli dokonca v Bruseli 
a videli more. Aby to všetko bolo mož-
né, spojilo sily Lýdiine občianske zdru-
ženie Equity a ETP Slovensko.

DO VEČERA OSADA ZHORÍ

Keď 15. júna 2013 oslavovali na Bu-
dulovskej záver upratovacej akcie kul-
túrnym podujatím, pozvali aj Lýdiu 
s manželom a dcérou. Tí z koncertu 
odišli okolo desiatej do penziónu. 

„Ráno som si našla veľa zmeškaných 
hovorov od Irmy. Zavolala som jej. Leo- 
na zavreli, je na policajnej stanici, po-
môž nám, povedala.“

Hudba na oslave rušila nočný pokoj, 
tak do osady prišla policajná hliadka. Ró-
movia ukončili podujatie a balili apara-
túru. Vtedy niekto zrejme začal hádzať 
kamene do policajného auta. Policajti  
z osady odviezli Leona, ktorý nemal ešte 
ani osemnásť rokov, a mentálne postih-
nutého mladého muža s iniciálami E. H. 
Lýdia s manželom a s Igorom z osady be-
žali na policajnú stanicu s prosbou, že by 
sa chceli informovať o zadržaných, lebo 
ľudia v osade majú o nich strach.

„Policajti s nami jednali korektne. 
Potvrdili, že obaja sú zadržaní a že sa 
môžeme ísť na nich pozrieť. Najprv 
sme videli E. H. s putami na rukách. 
Vyzeral strašne. Kymácal sa, tiekli mu 
sliny, sople, vydával rôzne zvuky. Bolo 
na ňom vidno, že nie je v poriadku. 
Službukonajúcemu policajtovi sme 
povedali, že je duševne chorý, že má 
na to aj papiere. Povedal, že ho vezmú 
do Košíc na lekársku prehliadku.“

Leon bol v druhej miestnosti. „Za-
držaný kvôli podozreniu zo spáchania 
trestného činu útoku na verejného či-
niteľa. Policajtom sme navrhli, či by 
si pre objektívnosť nevypočuli okrem 

policajtov aj Rómov. Dali sme im kon-
takty aj telefónne čísla na svedkov in-
cidentu z osady aj na nás s tým, že ja 
bývam v Bratislave a manžel v Bruseli, 
takže nemôžeme kedykoľvek prísť, ale 
môžu nás zastihnúť na telefóne. Po-
tom sme museli odísť do Bratislavy.“

Dvaja Rómovia boli zadržaní až do 
stredy. Vtedy sudca rozhodol, že Leo-
nard bude stíhaný na slobode a E. H. 
vo väzbe. Leon sa vrátil na Budulovskú. 

„Predstav si, nejaký policajt mu pove-
dal, že do večera osada zhorí. Čo tým 
mohol myslieť?“ pýtala sa Irma Lýdie, 
keď jej telefonovala, že Leon je doma.

VYLETEL JEJ ZUB

„Vytiahli ma od susedky,“ rozprá-
va mi v osade Igor o tom, čo sa stalo 
podvečer 19. 6. 2013. „Sem nás spolu 
s ďalšími zoradili a začali nás biť. Je-
den z nich mi dal mobil a povedal, že 
teraz mám volať svojim priateľom do 
Bratislavy a do Bruselu. A potom ma 
udrel do hlavy.“

Obyvatelia osady tvrdia, že k nim 
vtrhlo približne šesťdesiat policajtov 
v kuklách a so psami. Prišli na 23 au-
tách. Mali obušky a paralyzéry. Nešet-
rili ani ženy a dokonca ani deti. Do 
obydlí vstupovali bez povolenia, ni-
čili majetok. Medzi šiestimi obžalo-
vanými je aj I. M., staršia žena, ktorá 
povedala, že od kukláča dostala takú 
facku, až jej vyletel predný zub. Po bit-
ke v osade zobrali niekoľkých mužov 
na policajnú stanicu. Tam niektorých  
z nich vraj ďalej bili. Vzali im veci, čo 
mali pri sebe, a nič z toho im nevrá-
tili. Pustili ich až nadránom.

Okolo siedmej večer Lýdii volala 
Irma. Že sa niečo deje, že z okna vidí 
veľa policajných áut, ktoré idú sme-
rom k osade. Lýdia sa snažila dovolať 
priateľom na Budulovskú. Nikto ne-
bral telefón. Nakoniec zdvihla neja-
ká žena a kričala, že ich bijú kukláči. 

„Volala som mimovládkam, splnomoc-
nencovi pre rómske otázky, médiám. 
Zamestnanec ETP Slovensko, ktorý 
lokalitu dobre poznal, tam šiel hneď 
ráno. Nafotil osadu, nakrútil výpove-
de Rómov aj ich zranenia.“

Médiá deň po razii oslovili Krajské 
riaditeľstvo policajného zboru v Ko-
šiciach. Hovorkyňa reagovala, že išlo  
o represívno-pátraciu akciu 100 a do-

nucovacie prostriedky použili poli-
cajti iba voči tým, ktorí neplnili ich 
pokyny a bránili sa zákonnému zais-
teniu. Vyslovila podozrenie, že môže 
ísť o snahu neprispôsobivých na za-
bránenie podobným akciám do bu-
dúcnosti alebo zámer získať finančné 
odškodnenie za poškodené veci, kto-
ré si zničili sami.

NEDOVOLILI IM HOVORIŤ

Lenže existovali výpovede sved-
kov aj zbitých, fotky, video. Lekár-
ske záznamy z ošetrení. „Podľa nás 
to bolo jasné, rovnako ako to, že 
vinníci musia byť potrestaní. Sa-
motní Rómovia by sa nevedeli brá-
niť. Čo môže taký Róm z osady? Na 
ktoré dvere zaklope? Kam pôjde?  
A ak aj zaklope, tak bez peňazí niet 
právnych služieb. A aj autobus do Ko-
šíc niečo stojí... Oni sa vtedy báli aj 
vyjsť z osady,“ rozpráva Lýdia Šuchová.

Boli to mimovládne organizácie, 
Poradňa pre ľudské práva v Košiciach 
a Európske centrum pre práva Rómov  
z Budapešti (ERRC), ktoré ich pre-
sviedčali, aby to nenechali tak. Že im 
pomôžu. Poradňa pre ľudské práva 
ponúkla právne zastupovanie dvom 
Rómom a ERRC skupine ostatných 
zbitých. Právnik, ktorého ERRC za-
zmluvnilo, si v auguste prevzal spis a 
zistil, že mentálne postihnutý E. H., 
zadržaný ešte 15. júna po koncerte, 
je stále vo väzbe. Zákony pritom za-
kazujú držať vo väzbe duševne cho-
rých. Po námietke advokáta ho okam-
žite prepustili.

Organizácie a právnici podali pod-
net na Sekciu kontroly a inšpekčnej 
služby ministerstva vnútra, aby pre-
šetrilo postup policajtov. Tá sa vyjad-
rila, že všetko prebehlo v súlade so 
zákonom. Nevypočuli pritom nikoho 
z osady. Jeden zo zbitých, ktorý bol 
po razii v policajnej evidencii ozna-
čovanej ako represívno-pátracia ak-
cia 100 práceneschopný 42 dní, po-
dal trestné oznámenie. Zamietli ho 
ako neopodstatnené.

ETP Slovensko sa obrátilo na om-
budsmanku Janu Dubovcovú. Jej 
kancelária rozbehla vlastné vyšet-
rovanie a vypracovala správu pre 
poslancov parlamentu. Zistila via-
ceré zásahy do ľudských práv. Min-
ister vnútra vtedy vyhlásil, že zá-
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krok polície bol vedený zákonným 
spôsobom a obvinil Dubovcovú  
z politikárčenia.

Poslanec Rudolf Chmel zvolal Vý-
bor pre ľudské práva a národnostné 
menšiny Národnej rady Slovenskej re-
publiky, aby prerokoval policajnú raziu 
a zistenia ombudsmanky. Pricestova-
lo aj niekoľko zbitých Rómov z Molda-
vy. Výbor im však neudelil slovo. Sprá-
vou ombudsmanky sa odmietol zaobe-
rať. Pol roka po razii chcela Dubovcová 
hovoriť o svojich zisteniach na vláde. 
Premiér Fico jej odmietol udeliť slovo.

ZAMIETNUTÉ

Medzitým začala generálna proku-
ratúra trestné stíhanie proti policaj-
tom. „Ja som šiel všade prvý. Ostatní 
za mnou, keď videli mňa,“ konštatuje 
Igor. Nemal strach. „Ľudia z ETP Slo-
vensko a teta Lydka ma povzbudzo-
vali. Že sa pravda ukáže. Že sa za nás 
postavia. Že naše rany predsa nafoti-
li a nafilmovali.“ „Vtedy som to cítila 
ako víťazstvo. Že chcú spravodlivosť, 
že sa to vyšetrí. Ale život ukázal nie-
čo iné,“ konštatuje Lýdia. 

Fico s Kaliňákom navštívili poli-
cajtov v Moldave nad Bodvou a pove-
dali im, že stoja za nimi. A potom za-
čali Rómov volať na výsluchy. Kauza 
1, ako nazvali konanie, v ktorom Ró-
movia z Moldavy figurovali v pozícii 
poškodených, mala spis hrubý šesťti-
síc strán. Vyšetrovateľ nakoniec trest-
né stíhanie zastavil. Poškodení poda-
li sťažnosť, bola zamietnutá. Potom 
podali sťažnosť na ústavný súd. Ten 
1. augusta 2017 rozhodol, že policajné 
vyšetrovanie bolo objektívne.

Bola to séria obrovských sklama-
ní. „Počas celej doby sme boli veľ-
mi optimistickí. Veď bolo toľko sved-
kov, toľko dôkazov. Optimizmus  
z nás však postupne vyprchával. S kaž-
dým zamietnutím prišiel ďalší smú-
tok,“ hovorí Lýdia. „Zbití Rómovia to 
cítili ako krivdu. Aj mnohé pasáže  
z rozhodnutí, ktoré ich stavali do roly 
klamárov. Aj pocit šialenej krivdy  
z toho, čo sa stalo a že sa to nevyšetrilo... 
Tá krivda kričí do neba. Ale už ju nerie-
šime. Už je uzavretá. Opravný prostrie-
dok na Slovensku už neexistuje.“

ERRC aj Poradňa pre ľudské práva 
podali vlani sťažnosť na Európsky súd 

pre ľudské práva v Štrasburgu. „A po-
tom sa z obetí stali vinníci. Do osady 
začali chodiť listy. Nemalo sa to skon-
čiť len tým, že sa skutok nestal. Vtedy 
sa všetci báli, kto ďalší ešte dostane 
list,“ spomína Lýdia. Šiestich Rómov 
začali vyšetrovať z podozrenia, že sa 
dopustili krivého obvinenia, keď vypo-
vedali proti policajtom. Súdne proce-
sy s nimi práve prebiehajú.

NA SÚD Z NEMECKA

„Nemôžem spávať. To je najhoršie, 
večer, sám v posteli so svojimi myš-
lienkami,“ rozpráva Igor. Je otvorený. 
Netají svoju minulosť. Fetoval toluén, 
jeho kamarát tiež. Igor s tým skončil, 
kamarát zomrel.

„Moja mama nevedela čítať ani pí-
sať. Školu nepovažovala za dôležitú. 
Otec bol ale prísny. Potom ho nespra-
vodlivo zavreli. Kým bol preč, musel 
som sa starať o mladších súrodencov. 
Kradol som, aby sme mali jedlo a dre-
vo. Dostal som sa do zlej partie. Začal 
som fetovať toluén. Už som bol tres-
taný. Ale veľmi som sa zmenil. Naučil 
som sa po slovensky. Dokončil som si 
základnú školu. Chodil som na škole-
nia. Dlho som sa snažil o zahladenie 
trestu. Teraz mám register čistý. Ale 
ak ma teraz odsúdia, čo bude? Prídem 
o prácu. Bojím sa toho.“

Igor na svoje pojednávanie ešte 
čaká. No prvé pojednávania s obžalova-
nými už prebehli. Advokát Roman Kvas-
nica, známy napríklad z kauzy Hedviga 
Malinová, ich zastupuje pro bono.

Leonard pricestoval na novembro-
vé aj januárové pojednávanie z Nemec-
ka. Presťahoval sa tam vlani. Dovtedy 
pracoval v komunitnom centre v Mol-
dave ako asistent. „Verím, že pravda 
vyjde najavo,“ nepripúšťa si ani po-
myslenie na odsúdenie a trest. „Mám 
deti a manželku. Musím sa o nich sta-
rať.“ Elegantne oblečený mladý muž 
sa tam živí kladením podláh. Dúfa, že 
v práci mu budú tolerovať vymeškané 
dni kvôli cestám na súd do Košíc. Na 
Slovensko sa neplánuje vrátiť. „Tam sú 
ľudia otvorenejší. Nebojíme sa chodiť 
po uliciach, ani večer a potme.“

ZA SPRAVODLIVOSŤ

Lýdia Šuchová cestuje na pojed-
návania z Bratislavy do Košíc. Kauza 

Moldava jej zmenila život. Po Úrade 
vlády pracovala ako riaditeľka Agen-
túry na podporu výskumu a vývoja. 

„Vtedy sa to bralo tak, že kto sa vyjad-
ril za zbitých Rómov, akoby šiel proti 
vláde. Cítila som sa veľmi nekomfort-
ne. Nechcela som byť ticho. Bolo treba 
dávať vyjadrenia novinárom. Ale ako 
riaditeľka štátnej agentúry? Nikdy mi 
nikto nič nevytkol, ale tá situácia bola 
pre mňa taká nepríjemná, že som po 
roku dala výpoveď. Rómovia a boj za 
spravodlivosť dostali prednosť.“

Od toho momentu pôsobí ako 
predsedníčka občianskeho združenia  
Equity. Je to neplatená pozícia, všet-
ky aktivity robí z presvedčenia, nie 
kvôli zárobku. „Vidím medzi Rómami  
v osade obrovské zmeny. Viacerí si do-
končili základnú školu. Chalani, kto-
rí boli kedysi deťmi, majú už vlastné 
deti. Prístup k nim a k ich vzdeláva-
niu je úplne iný, než bol prístup ich 
rodičov. Vidia v ňom význam.“

Keď treba niečo v osade zariadiť, 
vybaviť, odkázať, stačí, že zavolá Igo-
rovi. Nie všetci tam totiž majú telefón 
a už vôbec nie internet. Igor všetko za-
bezpečí. Aj úradné záležitosti, aj všetko, 
čo potrebuje advokát. „A potom čítam  
v jeho psychologickom posudku, kto-
rý nechal vypracovať vyšetrovateľ, že 
má mentalitu Romicu a je to nezod-
povedný človek... Igor, s ktorým celé 
roky niečo organizujeme, robíme, rie-
šime a vybavujeme a vždy sa dá naňho 
spoľahnúť,“ krúti hlavou.

Lýdia hovorí, že jedna z najlep-
ších vecí, čo sa jej v živote mohla stať, 
bolo spoznať Rómov z Budulovskej. 

„Nemám rada slovo pomáhať. Nemô-
žem povedať, že im pomáham. Lebo 
je toho tak veľa, čo od nich dostávam 
naspäť...“

1 (str. 4-5) Igor sa stal akýmsi hovorcom zbi-
tých Rómov z Budulovskej.
2 (str. 7) Leonard Horváth žije v Nemecku. Na 
Slovensko sa vracia kvôli pojednávaniam. Ne-
chcel by tu už zostať. V Nemecku necíti strach 
ani diskrimináciu pre farbu pleti.
3 (str. 7) V byte nižšieho štandardu  
s kúpeľňou a tečúcou vodou žije Igor Horváth 
so sestrou a jej deťmi. Práve si skúšajú oblek, 
v ktorom chodí na súd.
4 Chlapec pred chatrčami v osade. Kto nemá 
byt, má jedinú možnosť – postaviť si chatrč. 
Málokomu sa podarí z osady odísť do lepšieho.
5 Chlapec naberá vodu zo studne, ktorá fun-
guje na čipy.
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Od narodenia je takmer úplne nevidiaca. Napriek tomu cestuje do zahraničia 
a jazdí na tandemovom bicykli. „Možností spoznávať je veľmi veľa,“ hovorí 

DARINA ONDRUŠOVÁ, ktorá sa v Inštitúte pre výskum práce a rodiny venuje 
zamestnávaniu ľudí so zdravotným postihnutím a riešeniu bezdomovectva.

Mám pestrý život a veľmi si to vážim
Jana Čavojská

Ako ste sa k problematike bez-
domovectva dostali?

Samu ma prekvapuje, ako sa to 
udialo. Moja mama kedysi praco-
vala pre Spišskú katolícku chari-
tu a jej kolegovia často hovorievali, 
že bezdomovstvo nie je na Sloven-
sku riešené, že ľudia bez domova sú 
na samom konci záujmu verejných 
politík. Stále som to mala v mysli, 
až raz som môj záujem spomenu-
la známej. Výborne, skontaktujem 
ťa s ľuďmi z Nota bene, povedala. 

Vznikla myšlienka vzájomnej spo-
lupráce, o ktorú prejavilo záujem aj 
vedenie Inštitútu, a tak sme najprv 
zmapovali dostupné údaje o bezdo-
movectve, potom urobili prieskum 
medzi poskytovateľmi sociálnych 
služieb, a napokon spolu s magis-
trátom a neziskovkami zrealizovali 
sčítanie ľudí bez domova v Bratisla-
ve. Naň nadviazala príprava pod-
kladového materiálu pre Národnú 
stratégiu prevencie a riešenia bez-
domovectva.

K čomu ste pri príprave tohto 
materiálu dospeli?

Že bezdomovectvo sa nevyrieši 
krízovým ubytovaním v nocľahár-
ni či útulku. Sú to dôležité formy 
pomoci, ale cieľom musí byť ukon-
čovanie bezdomovectva tým, že ľu-
dia budú mať možnosť znovu zís-
kať domov. To sa môže udiať len na 
základe komplexnej spolupráce – po-
moci zahŕňajúcej dostupné nájomné 
bývanie, sociálne služby s podporou 
samostatného bývania a zdravot-
nú starostlivosť, ktorá je jedným  
z predpokladov získania zamestnania,  
a tak aj udržania si bývania. Potrebu-
jeme a navrhujeme aj pravidelnejší 
zber a vyhodnocovanie dát, preto-
že bez neho nemáme presný obraz 
o tom, ako sa problém vyvíja. Aj za 
tie tri roky, ktoré prešli od nášho 
prieskumu medzi organizáciami, sa 
všeličo mohlo zmeniť.

V Inštitúte sa venujete aj za-
mestnávaniu ľudí so zdravotným 
postihnutím.

V tejto oblasti je situácia iná. 
Ľudia so zdravotným postihnu-
tím majú rovnaké právo na prístup  
k zamestnaniu ako ostatní. Aby toto 
právo nebolo len na papieri, štát je 
povinný prijímať rôzne opatrenia. 
Ide najmä o rôzne finančné príspev-
ky pre zamestnávateľov zdravotne 
postihnutých, o ktorých výške a na-
stavení účelu sa vedie veľa diskusií. 
Opatrenia v oblasti legislatívy nasta-
vuje aj Národný program rozvoja ži-
votných podmienok osôb so zdravot-
ným postihnutím. V rámci neho sa 
napríklad umožnilo ľuďom so slu-
chovým postihnutím kontaktovať 
linku 112 prostredníctvom SMS, ale 
jeho hlavnou oblasťou je postupné 
presúvanie zdravotne postihnutých 
z chránených dielní na otvorený trh 
práce či podpora prístupu k zamest-
naniu pre ľudí s mentálnym postih-
nutím.

Pomáha zdravotne postihnu-
tým v hľadaní zamestnania aj úrad 
práce?

Ľudia so zdravotným postihnu-
tím sa na úrade práce evidujú me-
nej, pretože majú nárok na inva-
lidný dôchodok a štát za nich platí 
odvody. No úrad práce aj tak ne-
sprostredkúva prácu priamo, nemá 
pracovníka, ktorý by zavolal zamest-
návateľovi s tým, že má kandidá-
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Darina Ondrušová (33)
vyštudovala gymnázium v Levoči  
a európske štúdiá a medzinárodné 
vzťahy na Fakulte sociálnych a eko-
nomických vied univerzity komen-
ského, kde získala aj doktorát. od 
roku 2013 pracuje v inštitúte pre vý-
skum práce a rodiny. je zodpovedná 
za prípravu podkladového materiá- 
lu pre Národnú koncepciu prevencie 
a riešenia bezdomovectva.

Nota bene

Rozhovor

12

2 2019

ta síce so zdravotným postihnutím, 
ale inak s vynikajúcimi predpoklad-
mi na danú pozíciu. Preto si zdra-
votne postihnutí ľudia hľadajú prá-
cu skôr prostredníctvom známych 
a príbuzných, alebo odpovedajú na 
inzeráty, prípadne si vytvoria profil 
na Profesii – vedú sa diskusie o tom, 
či v životopise uvádzať informáciu  
o zdravotnom postihnutí, alebo je 
to kontraproduktívne.

Vy ste si ju uvádzali?
Nie. Mala som tak väčšiu šancu, 

že ma pozvú na pohovor, pri ktorom 
budem mať možnosť niečo k tomu 
povedať a zmierniť ich obavy.

Ako reagovali, keď zistili, že ste 
nevidiaca?

Snažili sa to zvládnuť profesio-
nálne. Väčšinou sa nespýtali, čo by 
znamenalo moje zrakové postihnu-
tie pre výkon práce. Bola som to ja, 
kto otvoril túto tému. Snažila som 
sa im priblížiť, akým spôsobom mô-
žem pracovať, aké mám skúsenosti 
a prečo si myslím, že by som bola 
pre nich dobrou zamestnankyňou.  
V jednej nadácii mi povedali, že im 
to je ľúto, ale momentálne nemajú 
vytvorené podmienky, aby ma za-
mestnali, hoci ja som v tom nevidela 
nijakú prekážku. Ale ak zamestnáva-
teľ nemá dosť informácií, väčšinou 
nejde do rizika.

V Inštitúte mali skúsenosti so 
zamestnávaním ľudí s postihnu-
tím?

Som tam prvá nevidiaca. Ale 
téma zdravotného postihnutia je 
tam už dlho prítomná, takže nič 
nové to nebolo.

Platí, že napriek zákonnej po-
vinnosti zamestnávatelia vo vše-
obecnosti nie sú ochotní prijímať 
zamestnancov so zdravotným po-
stihnutím?

Túto povinnosť majú zamestná-
vatelia s najmenej dvadsiatimi za-
mestnancami. Môžu ľudí so zdravot-
ným postihnutím priamo zamestnať, 
môžu nakupovať tovary a služby od 
chránených dielní, alebo môžu pla-
tiť špeciálny odvod. Hoci sa počet za-
mestnaných ľudí so zdravotným po-
stihnutím zvyšuje, stále sú skupiny, 
ktoré sa do kvót nezmestia. Zamest-
návatelia nemajú skúsenosti s tým, 
ako pracovné miesto a pracovné úlo-

hy prispôsobiť, v tom by potrebova-
li podporu. Ich ochota stúpa úmer-
ne so skúsenosťami nadobudnutými 
so zamestnancami s postihnutím.

Po základnej škole pre nevidia-
cich a gymnáziu v Levoči ste prišli 
na vysokú školu do Bratislavy, do 
úplne nového, neznámeho prostre-
dia. Adaptovali ste sa rýchlo?

Doma som všade chodila pešo a 
bola som na to zvyknutá, ale v Bra-
tislave bolo treba používať MHD. No 
mala som tu spolužiačky z levočské-
ho gymnázia a nevidiacich kamará-
tov. S novými spolužiakmi a ľuďmi 
na intráku sme sa zoznámili rýchlo 
a výhodou bolo aj to, že v čase môjho 
štúdia som už nemusela mať veľké 
obavy napríklad z toho, či si doká-
žem zabezpečiť študijnú literatúru  
v prístupnej elektronickej forme – 
pomáhalo nám terajšie Centrum 
podpory študentov so špecifickými 
potrebami. Takže som čoskoro ob-
javila čaro vysokoškolského života, 
Univerzitné pastoračné centrum a 
všetky možné aktivity, ktoré sa štu-
dentom ponúkajú. 

V treťom ročníku ste absolvova-
li semestrálny študijný pobyt v Ne-
mecku. Aj teraz cestujete na zahra-
ničné pracovné cesty. Dokážete si  
v cudzom prostredí poradiť?

Väčšinou idem buď s kolegom,  
s ktorým na projekte spolupracujem, 
alebo mám asistenciu spomedzi ro-
dinných príslušníkov. Často je to prí-
jemné, lebo okrem práce sa snažíme 
nájsť si priestor na spoznanie mies-
ta, kde sa nachádzame.

Ako spoznávate mestá a miesta, 
keď nevidíte?

Cez vône, ruch, jazyk, chute, opis 
sprievodcov. Možností spoznávať je 
veľmi veľa. S miestami sa mi väčši-
nou spája zážitok. Napríklad napo-
sledy, keď som bola v Paríži a spre-
vádzal ma môj brat, zastavili sme sa 
v Pantheóne a vyhľadali sme hrob 
Louisa Brailla. Bolo to pre mňa veľ-
mi dojímavé.

Dokážete sa orientovať na le-
tiskách?

Vďaka Európskej únii existuje 
už niekoľko rokov asistenčná služ-
ba. Pri kúpe letenky zaškrtnete, že 
ju potrebujete, a po príchode vám 
na letisku privolajú asistenta, ktorý  

Myslím, že môj pracovný stôl sa 
ničím príliš neodlišuje od stolov 
mojich kolegov. Jediný rozdiel spo-
číva v tom, že mám v počítači nain-
štalovaný hovoriaci softvér, ktorý 
mi číta obrazovku. Preto pri práci 
používam slúchadlá, aby som neru-
šila ostatných. A mám braillovský 
kalendár na zorientovanie sa v dá-
tumoch.

Uvažujete o rodine? Rozmýšľa-
te niekedy nad tým, ako by ste sa 
postarali o bábätko, keď nevidíte?

V minulosti to možno bolo jed-
noduchšie, ale myslím, že aj teraz je 
možné a v poriadku, ak majú nevi-
diaci rodinu a deti. Väčšina z mojej 
generácie nevidiacich zatiaľ rodinu 
nemá, ale mne by sa to veľmi páčilo. 
Uvidím, čo mi život prinesie.

Čo rada robíte vo voľnom čase?
Čítam knihy, chodím do prírody, 

na tandemový bicykel a prechádz-
ky. Môj veľmi nedávny výstrelok je 
hra na ukulele. Povedala by som, že 
mám pestrý život a veľmi si to vá-
žim. Nepokladám to za samozrej-
mosť. Pomáhajú mi technológie a 
prístup mojich rodičov. Vždy ma 
viedli k samostatnosti.

Je vám ľúto, že nemôžete všet-
ko to, čo vidiaci ľudia?

Pravdupovediac sa väčšinou prí-
liš nesústreďujem na to, čo nemô-
žem. Sú veci, ktoré by sa mi páči-
li. Napríklad jazdiť na koni, lebo je 
to asi príjemný spôsob, ako tráviť 
čas v prírode. Ale dá sa bez toho za-
obísť. Čas si môžem vyplniť aj inak 
a tiež pekne.

s vami prejde všetky kontroly a od-
prevadí vás až do lietadla. V cieľovej 
destinácii vás automaticky vyzdvih-
nú a odprevadia, kam potrebujete.

V mestskej hromadnej dopra-
ve a autobusoch je to zrejme zlo-
žitejšie.

Základ je pýtať sa na číslo spo-
ja. Veľmi dobré sú autobusy, ktoré 
oznamujú názvy zastávok. A nie-
len pre nevidiacich. Existuje slogan: 
To, čo je pre nás nevyhnutné, je pre 
vás užitočné. Podobné je to s nízko-
podlažnými vozidlami. Pomáhajú te-
lesne postihnutým, ale užitočné sú 
aj pre mamičky s kočíkmi alebo pre 
starších ľudí.

Je vo vašej kancelárii niečo 
inak než bežne býva?



Hovorí, že nežije v tme, ale vo svetle, lebo vnímanie 
svetla je posledný zrakový vnem, ktorý mu ešte zostal. 
Paradoxne musí kvôli tomu stále nosiť slnečné okuliare. 
Svetlo z okolia vníma, ako keby vám silnými halogénmi 
pálili priamo do očí. Po zápale zrakového nervu videl čo-
raz menej. Musel sa vzdať korčuľovania, no stále lyžuje 
s navádzačom. Na tandemovom bicykli sa pripravuje na 
paralympiádu v Tokiu. Ako člen slovenskej reprezentá-
cie súťaží už niekoľko rokov. Ani do hôr chodiť neprestal. 
Vyliezol na Mont Blanc aj na Elbrus.

BIELA PALICA

Juraj Práger si prežil svoje. Vyrovnať sa s nevy-
hnutnosťou straty zraku bolo ťažké. „Ale s priateľmi, 
rodinou a pozitívnym prístupom sa mi to podarilo.“ 
Keď mal šesť rokov, prekonal zápal zrakového ner-
vu a ten teraz neprenáša do mozgu vnemy. Juraj strá-
cal zrak postupne. V tretej triede už nevidel na tabu-
ľu ani z prvej lavice. Prestúpil na špeciálnu základnú 
školu pre nevidiacich a slabozrakých a potom chodil 
na Obchodnú akadémiu pre telesne postihnutých na 
Mokrohájskej.

„Tam sme sa so spolužiakmi navymýšľali! Dodnes 
si s úsmevom spomínam na naháňačky po škole s in-
validným vozíkom. Zmaturoval som so zvyškami zra-
ku. Vtedy sa mi už detské sny, že budem vodičom MHD, 
zrútili. Chvíľu som pracoval v rozbiehajúcej sa firme, 
ktorá sa napokon nerozbehla, a desať mesiacov na in-
folinke. To som už musel pri čítaní monitora použí-
vať lupu. Mal som dvadsať rokov a rýchlo som prichá-
dzal o posledné zvyšky zraku.“

Musel si priznať, že lepšie to už nebude. Dlho sa tej 
myšlienke podvedome bránil odmietaním bielej palice. 
Načo, kým si ešte vidím aspoň pod nohy, hovoril si. Aj 
keď ho mama prehovárala. „Raz som prechádzal cez 
cestu. Zdalo sa mi, že ma autá púšťajú. Mal som však 
výpadky zorného poľa. Keď som sa dlhšie pozeral na 
jedno miesto, tak mi vypadlo. Zrazu som tesne pred 
sebou zaregistroval biele auto.“

Takmer mu skočil pod kolesá. „Neviem, čo ma vte-
dy zastavilo. Auto prešlo tesne popred mňa. Svietili 
mu brzdové svetlá. Vtedy som si uvedomil, že mama 
mala pravdu. Biela palica oznamuje ľuďom, že mám 
poškodený zrak a aby s tým počítali. Šofér auta nemo-
hol vedieť, že som zrakovo postihnutý, lebo som od-
mietal nosiť palicu. Začal som sa nad tým zamýšľať  
z hľadiska vlastného svedomia: ako by asi bolo tomu 
šoférovi, keby ma zrazil? Nakoniec som si tú bielu 
palicu išiel dať predpísať.“

POSLEDNÁ ŠANCA

Juraj donedávna pracoval v reštaurácii, pripravo-
val kávu k obedovému menu a účtoval za pokladnicou. 
Bavila ho robota aj kontakt s ľuďmi. Reštauráciu však 
museli zatvoriť, lebo sa jej skončila nájomná zmluva. 

„Mrzí ma to, no aspoň budem oddýchnutejší na trénin-
gy,“ hovorí. „Koľkokrát som prišiel z práce unavený a 

povzdychol som si, že ešte musím odtrénovať. Z bicyk-
lovania sa vtedy vytrácala radosť.“

Snaží sa trénovať na tandeme aspoň päťkrát do 
týždňa, na tréningu prejde 40 až 150 kilometrov. Plus 
posilňovňa a trenažér. Keďže nevidí a jeho parťák z re-
prezentácie Ján Gálik žije v Rakúsku, na každý bežný 
tréning musí zháňať kamaráta do tandemu. V sezóne 
je to jednoduchšie. Reprezentácia chodí na sústrede-
nia, cestuje sa na svetové a európske súťaže, športovci 
sú stále v zábehu. Mimo sezóny však majú jednu dôle-
žitú povinnosť: pokúšať sa o sponzorov.

Hlavne tandemový bicykel nie je lacný špás. Vyrá-
bajú ich na mieru, stojí okolo desaťtisíc eur. Juraj a 
Ján jazdia na bicykli zdedenom po inom reprezentan-
tovi. Ten však už Tokio nevydrží. Treba nájsť financie 
na nový. Juraj si myslí, že Tokio bude jeho poslednou 
šancou o paralympiádu. „Budem mať už tridsaťpäť ro-
kov, čo je dosť, a konkurencia je v tomto športe veľká,“ 
vysvetľuje. Potom by ho opäť bavilo pracovať v kaviar-
ni alebo reštaurácii.

NA VRCHOLE

Juraj sa naučil pozerať na svet cez oči kamará-
tov, ktorí s ním realizujú jeho šialené nápady. Naprí-
klad keď idú na lyže, lyžujú pred ním a kričia mu, ako 
treba ísť. Alebo sa s ním štverajú po horách. Ani po 
strate zraku neprestal Jakub chodiť do hôr. Ani na 
prechádzky s vodiacim psom a na ťažšie túry s man-
želkou a kamarátmi. S ich pomocou vyliezol aj na Rysy 
alebo na Kriváň. Práve pri zostupe z Kriváňa uvažo-
val, že by rád dal niečo ešte vyššie. Kamarát Konštan-
tín Kocian navrhol Mont Blanc. Jeho kolega Zoltán Pál 
tam sprevádzal ľudí.

Myšlienka sa postupne stávala realitou. Výprava 
získala sponzorov a tí chalanov požiadali, či by im po 
výstupe poskytli zopár fotografií a video. Prečo neo-
sloviť ďalšieho nadšenca do hôr? Známy filmár Rasťo 
Hatiar bol v prvom momente prekvapený. „Prinajhor-
šom sa im to nepodarí,“ povedal si však a šiel do toho. 
Vďaka nemu vznikol na Mont Blancu film Slepá dôvera.

V teréne musí Juraj dvíhať nohy ako bocian. Nevidí 
totiž, ako vysoko ich treba dvihnúť. V širších úsekoch 
drží parťáka za ruku, v užších pasážach nastupuje lano 
a sedák, naviaže sa na sprievodcu, ktorý mu detailne 
popisuje cestu. „V ruke mám paličku, aby som si mohol 
oťukať terén. Keď prídeme k lezeckým pasážam, pali-
ca ide do batoha a spolieham sa na hmat. Tam už nie 
je iná možnosť ako ruky. A potom preradím na prevod 
4x4: leziem po štyroch ako psík.“

Mont Blanc bola jeho prvá skúsenosť s ľadovcom a 
výstupom v mačkách. Štvorčlenná partia sa za pár dní 
úplne zohrala. „Nakoniec bol z toho pekný film. Aj keď 
Rasťo často nemohol točiť a radšej istil, ako držal ka-
meru,“ usmieva sa Juraj. Veď ten film nevidel, napa-
dlo mi. „Ale videli ho iní a hovoria, že sa podaril,“ od-
povedá. Na bežné Uvidíme sa!, ktoré ľudia používajú 

Nevidí, no vystúpil na Mont Blanc aj Elbrus, preteká na bicykli 
a v reštaurácii pripravoval kávičky. Juraj Práger sa naučil pozerať 

na svet očami svojich kamarátov.

Slepá dôvera
Jana Čavojská Rasťo Hatiar, archív J. P.

Nota bene

Téma

2 2019

15



Nota bene

Ľudia

2 2019

17

Nota bene

Téma

16

2 2019

Pri výrobe vône musí byť parfumér chemikom, technikom, remeselníkom, 
vedcom aj umelcom zároveň. Malá parfuméria v centre Košíc 

je neobyčajnou voňavou cestou okolo sveta.

Príbehy vo flakóne
Jana Čavojská Jana Čavojská, archív E. Š.

aj v komunikácii s ním, niekedy reaguje s humorom: 
„Na 50 percent. Ty mňa uvidíš, ja teba nie.“

MOJIMI OČAMI

Na malom horskom festivale u Rasťa Hatiara v de-
dine Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši prišli chalani 
rozprávať o výstupe na Mont Blanc. Juraja tam zaujal 
dokument o Elbruse. Prečo nie? Rok po Mont Blancu 
cestovala expedícia na Kaukaz. „Ten výstup som si na-
plno vychutnal. Neboli tam veľmi úzke pasáže a tech-
nicky náročné úseky ako na Mont Blancu. Takže som 
sa nemusel až tak báť o svoju bezpečnosť. Je to skôr 
nekonečne dlhý výstup po širokom svahu. Mimo civi-
lizácie sme boli osem dní.“

Na Elbrus sa dá vystúpiť aj pohodlnejšie. Časť turis-
tov sa nechá vyviezť ratrakom až do približne päťtisíc 
metrov a stúpajú ďalších necelých sedemsto metrov. 
Komercii sa však partia chcela vyhnúť. Zvolila výstup 
zo severnej strany na východný vrchol Elbrusu. Päť dní 
trval výstup na vrchol a tri dni zostup do základného 
tábora. Cestou nahor postupne odložili časť zásob je-

dla – našli ich potom načaté od svišťov – aj jeden zo sta-
nov a v poslednom bivaku pod vrcholom sa všetci šty-
ria tiesnili v jednom trojmiestnom stane. Ale podari-
lo sa a nakoniec stáli na vrchole vo výške 5 621 metrov.

Načo chodiť na hory, keď je to riskantné, nebezpeč-
né, namáhavé a na vrchole sa nemôžete ani pozrieť na 
vrchy okolo? „Čo si vyšliapem, cítim v nohách. Baví ma 
šport. Aj bez toho výhľadu,“ vysvetľuje Juraj. „Keď vyjde-
me na nejaký kopec a je hmla, že nič nevidieť, s humo-
rom hovorím ostatným: Vychutnajte si ten pohľad mo-
jimi očami.“

Jemný poprašok kvapiek tekutiny 
z rozprašovača je pozvánkou na rôzne 
miesta. Výletom do vzdialených desti-
nácií. Do spomienok. Na miesta vysní-
vané aj dávno zabudnuté. Horkosladká 
mandľa s amarettom a horkým kakaom. 
Kadidlo. Podmanivá sladká figa. Citrusy, 
bergamot a morský vánok. Vôňa mora, 
pušného prachu, kože a brandy. Vanil-
kový koláč práve vytiahnutý z rúry. Ko-
kosové mlieko na karibskej pláži. Po-
dlahy paláca, absint aj stará knižnica. 

Ale – chce vôbec niekto voňať ako 
kostol alebo knižnica? Tá vôňa je  
v skutočnosti iná. Evokuje spomien-
ku, miesto, situáciu, ale postupne sa 
rozvíja a odkrýva svoje tajomstvá. Pre-
chádza do srdca a napokon do zákla-
du. Objavuje sa jej podstata. Sila, dr-
zosť, neha, láska, sebaistota.

Niche vône sú umelecké parfu-
my, ktoré idú mimo zaužívaných 
noriem. Žiadne lacné módne tren-
dy. Charakterizuje ich exkluzivita, 
vzácne ingrediencie, odvaha a experi-
ment. Sú to príbehy zatvorené do fla-
kónov. Možno si tam nájdete aj ten 
svoj. Eva Škovranová je jediná Slo-
venka, ktorá takéto parfumy vyrá-
ba a predáva do sveta.

ÚPLNE PRVÝ ZMYSEL

Vône ovplyvňujú náš život 
viac-menej podvedome, ale o to 
silnejšie. Väčšinou si ani neuvedo-
mujeme, že vône sa viažu so spomien-
kami a dokážu ich vyvolať. Na základe 
vôní tiež cítime sympatie a často sa 
aj rozhodujeme. „Čuch je úplne prvý 
zmysel, ktorý začneme používať ešte  
v maternici,“ tvrdí Evin spolupracovník 
Štefan Kopeščanský. „Dieťa cíti vôňu 
plodovej vody. Aj na základne tejto vône 
nájde po narodení matkin prsník.“

Túžba po vôni sprevádza ľudstvo 
tisícky rokov. Prvé vône boli zrejme ka-

didlá. Používali ich ako obetu bohom  
v chrámoch. Okrem prevoňania 
priestoru mali aj ďalšiu dôležitú funk-
ciu: dezinfikovali. V starovekom Egyp-
te, Grécku a Ríme boli vône dôležitou 
súčasťou života hlavne vyšších vrstiev 
obyvateľstva. Podľa Biblie dostal aj Je-
žiško po narodení od troch mudrcov 
v tom čase tie najcennejšie dary: zla-
to a vonné látky – kadidlo a myrhu.

Európsky stredovek vôňam neprial. 
Všetko telesné, príjemné a zmyselné 
bolo potláčané. Až križiacke výpravy 
priniesli z arabského sveta nové vône. 
Európa vďaka nim zažívala renesanciu 
voňavých látok. Jeden z prvých parfu-
mov na našom kontinente namiešali  

v Maďarsku v 2. po-
lovici 14. storočia. 

Hovorili mu 
maďarská 

voda. Najstarší recept hovorí o des-
tilovaní rozmarínu a tymianu  
s brandy. Neskôr sa spomínajú ďalšie 
prísady: víno, levanduľa, mäta, šalvia, 
majorán, pomarančový kvet a citrón.

Francúzsku predstavila par-
fumy Katarina de Medici, keď sa  
v 16. storočí vydala za francúzske-
ho kráľa Henricha II. Z talianskej 
Florencie s ňou prišiel do Paríža aj 
jej parfumér Renato Bianco. Mek-
kou parfumérskeho priemyslu sa  
v Európe napokon stalo Francúzsko. 
Presnejšie malé pôvabné mestečko 
Grasse.

Výroba vôní sa postupne zdokona-
ľovala. Ľudia vymýšľali nové postupy. 
Voňavé oleje, destilácia, lúhovanie, 
lisovanie aj enfleurage, ktorý preslá-
vil hlavne film Parfum – príbeh vra-
ha a je zaužívaný hlavne vo Francúz-
sku. Samozrejme, nezabíjajú pri ňom 

ženu, ale vôňu extrahujú z lupe-
ňov kvetov do vrstvy tuku 

medzi dvomi sklene-
nými platňami, 

1 (str. 13) Juraj sa naučil pozerať na svet cez oči kamarátov.
2 (str. 14-15) Mont Blanc bola prvá skúsenosť s ľadovcom a výstu-
pom v mačkách.
3 V širších úsekoch drží Juraj parťáka za ruku, v užších sa na sprie-
vodcu naviaže.



tograf síce dokáže určiť zložky, no nie 
ich presné pomery. To je parfumérske 
tajomstvo. Okrem toho má každý par-
fumér svoju paletu surovín. Jednému 
sa páči vetiver z Indie a druhému veti-
ver z Haiti. Parfuméri cestujú po svete, 
vyhľadávajú kvalitu, niektorí si spracú-
vajú zložky sami. Ak sa už pohybujete 
v ich kruhoch, máte možnosť nakupo-
vať kvalitné suroviny od nich.“

No niektoré zložky sú príliš vzác-
ne. Pre veľký priemysel vôní ich jedno-
ducho nie je dosť. Vtedy nevyhnutne 
nastupuje syntetika, umelo vyrobená 
molekula, ktorou nahrádzajú zložku 
z prírody. „Najviac sa tají, ak niekto 
vytvorí vlastnú molekulu, ktorá v prí-
rode neexistuje. Na také molekuly sa 
udeľujú patenty,“ vysvetľuje Štefan 
Kopeščanský. „Môžete sa na ňu poze-
rať, môžete po nej túžiť, ale nedosta-
nete sa k nej.“

V niche parfumériách nerozlišujú 
jednoznačne dámske a pánske vône. 
Sú vône viac pre dámy a viac pre pá-
nov, no jednoznačne deliť sa to pod-
ľa umeleckých parfumérov nedá. Veľa 
žien obľubuje skôr pánske vône, lebo 

na dámskych im vadí sladkosť. „Je 
len marketing, že žena má voňať po 
kvetinkách. Prečo? Nech vonia po ta-
baku a koži, ak je to taký typ a uveríte 
jej, že je to ona,“ myslí si Eva. „A ruža? 
V celom arabskom svete je to pánska 
zložka. Tu ju považujeme za dámsku. 
A naopak, každý muž nemusí voňať 
ako zadymený barbar. Ak vie unosiť 
ovocný parfum, nech ho nosí.“

VOŇAJÚ, ČO SA DÁ

Keď Eva a Štefan cestujú na par-
fumérske veľtrhy, ani po celom dni 
ovoniavania nemajú dosť. „Hľadáme 
a voniame všetko, čo sa dá. Večer po 
veľtrhu ideme do parfumérií a vonia-
me ďalej. Hoci tu v obchode máme asi 
štyristo vôní, sú dni, keď naozaj ne-
máme čo na seba.“

Vôňu totiž menia podľa nálady, si-
tuácie, dňa, ktorý ich čaká. Je fajn 
mať podpisovú vôňu, teda vôňu, kto-
rú vaše okolie len zacíti a už vie, že 
ste to vy. „No je len veľmi málo vôní 
vhodných pre všetky situácie,“ vysvet-
ľuje Eva. „Inak chcete voňať na golfe 
a inak na plese.“ 

tuk potom zmiešajú s alkoholom, 
ktorý na seba naviaže vonné látky, a 
destiláciou získavajú vôňu.

VZNIKAJÚ V HLAVE

„V Grasse sa všetko začalo vďaka 
kožiarskemu priemyslu. Proces čis-
tenia koží veľmi smrdí. Obyvatelia 
mestečka začali využívať vône preto, 
aby necítili ten pach,“ vysvetľuje Eva 
Škovranová. Vône sa nakoniec stali 
budúcnosťou francúzskeho mesteč-
ka. „Dodnes tu sídlia staré parfumér-
ske rody a v jeho okolí sa pestuje veľa 
rastlín pre parfumérsky priemysel.“

Nosy parfumérskych majstrov sú 
vraj rovnaké ako naše. „Len sú tréno-
vané. A majster parfumér rozmýšľa  
o vôni inak. Parfumy nevznikajú 
spôsobom, že tu dokvapnem, tam 
dokvapnem. Do zmesi nedokvapne-
te nič. Metóda pokus – omyl je krutá. 
Lebo buď sa podarí, alebo to musíte 
celé vyliať a začať od nuly.

Preto parfumy v skutočnosti vzni-
kajú v hlave. Vymýšľanie parfumu čas-
to trvá celé roky. „Až keď majster par-

fumér presne vie, akú vôňu chce vy-
tvoriť, namieša ju. Je to podobné ako s 
kuchárskym receptom: tak ako kuchár 
vie, aké prísady pre ktoré jedlo použiť, 
majster parfumér vie, ako urobiť vôňu, 
ktorú vymyslel. Dokonale pozná, ako 
ktorá substancia v akej koncentrácii 
vonia. Musí byť vedec, technik, reme-
selník, chemik, umelec.“

Eva Škovranová začala s vôňami 
pred desiatimi rokmi. Najprv vyrába-
la mydlá. Tento príbeh sa však začal 
ešte oveľa skôr. Jej babička kedysi vy-
rábala mydlo a voňavé vodičky. Jej re-
cept na fialkovo-ľaliovú kolínsku má 
Eva Škovranová odložený dodnes. Keď 
bola dieťa, babičkine fialkové a ľalio-
vé vodičky boli pre ňu zázrak. „Mojím 
snom bolo robiť mydlo. Tým som za-
čala. Postupne sa pridala kozmetika.  
A pred piatimi rokmi aj parfumy. Pri-
šlo to prirodzene. Ale hovorila som si, 
že fľaštičiek sú na svete milióny. Ak 
vyrábať parfumy, tak umelecké. Teda 
z kvalitných surovín a v limitovaných 
objemoch.“

Eva hovorí, že to bola kombinácia 
dobrého rozhodnutia a správnej chví-

le, vďaka čomu sa jej parfumy dostali 
na pulty svetových niche parfumérií. 
Prvý parfum tvorila v hlave tri roky. 
Keď bol 1907 na svete – nazvaný tak na 
počesť babičky – ponúkla ho dvom pa-
rížskym parfumériám, ktoré uvádzajú 
nové niche parfumy, a jedna ho akcep-
tovala a začala predávať. Malý zázrak. 
Eva sa tak stala jedinou parfumérkou 
z východu Európy, ktorá sa presadila 
vo svete niche parfumov.

VOŇAVÉ TAJOMSTVÁ

Konkrétnu predstavu vône skladá 
parfumér aj zo samotných molekúl.  
V jednom flakóne ich môže byť niekoľko 
stovák. A musia spolu fungovať. Nielen 
ako vôňa. Ale aj pri prechodoch z hlavy 
do srdca a zo srdca do základu musí byť 
harmonická. Krivku odparovania musí 
mať pravidelnú. Nesmie chvíľu voňať 
šialene a chvíľu vôbec. „Je to umenie. 
Preto sa mu venujú majstri,“ hovorí Eva. 

„Chce to aj talent, aj skúsenosti.“ Ona 
sama sa stále u majstra parfuméra učí.

Samozrejme, receptúry sa taja. 
„Konkurencia môže vytvoriť kópiu, ale 
nikdy nebude voňať tak isto. Chroma-

Tých, čo majú veľa navoňané, už 
máločo ohromí. Revolúciu naposledy 
spôsobil oud, vôňa z arabských kra-
jín získavaná parovodnou destiláciou  
z dreva stromu aquilaria malaccen-
sis, ktoré bolo napadnuté plesňou a 
začalo vylučovať silice na svoju ob-
ranu. Pri vysokej koncentrácii vonia 
ako zmes všetkých výlučkov ľudského 
tela. Je to skôr hrozný pach než vôňa. 
Ale v nízkej koncentrácii a hlavne 
v horúcom podnebí je to výnimoč-
ná vôňa.

Aj jedna a tá istá vôňa vonia inak 
v teplom, vlhkom prímorskom pod-
nebí, inak na rozpálenej púšti a 
úplne inak v našich zemepisných 
šírkach. Aj na každom tele sa líši.  
A to, ako bude voňať na vás, zále-
ží aj od toho, či ste zdravý, chorý, 
či cítite nadšenie, smútok, únavu 
alebo stres.

1 (str. 17) Niche parfém s názvom 1907 sa v hlave 
parfumérky rodil tri roky.
2 Eva Škovranová je jediná Slovenka, ktorá 
vyrába a predáva niche parfumy do sveta.
3 Na synteticky vyrobené molekuly vône sa 
udeľujú patenty, vysvetľuje Štefan Kopeščanský. 
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„Mimi je zázračná. Dokáže veci, ktoré my, vidiaci, nedokážeme,“ hovorí 
o svojej hrdinke KATARÍNA KEREKESOVÁ, autorka populárnych 

animovaných seriálov Mimi a Líza či Websterovci. „Ak naučíme deti 
vnímať hodnotu odlišnosti, pomôžeme tým aj budúcim generáciám.“

Hendykep môže byť 
neobyčajným zmyslom

Zuzana Límová
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Je ťažké vás zastihnúť. Na čom 
všetkom pracujete?

V tejto chvíli produkuje naša spo-
ločnosť Fool Moon 3D seriál Webste-
rovci, pracujeme na ďalších častiach 
z prvých trinástich. Posledné dva 
roky boli náročné, dokončili sme aj 
TV špeciál Mimi a Líza, Záhada via-
nočného svetla. Okrem toho pracu-
jem pre Asociáciu producentov ani-
movaného filmu. Snažíme sa, aby 
oblasť animovanej tvorby na Sloven-
sku rástla a profesionalizovala sa.  
A ešte raz za týždeň učím na Vysokej 
škole múzických umení v Bratislave. 

Prvých šesť dielov večerníčka  
o trojgeneračnej pavúčej rodine Web-

sterovci vznikalo tri roky. Vyzerá to, 
že animácia je zamestnanie pre tr-
pezlivých.

To je pravda, animátor trpezli-
vosť potrebuje. No aj keď sa to mož-
no nezdá, Websterovcov sme vyrobili 
rýchlo. V číslach je to šesťdesiatšesť 
minút 3D animácie v približne de-
saťčlennom tíme. To je neuveriteľné.

Prečo?
Je to bežný čas výroby aj pre veľ-

ké a profesionálne tímy. Pri celove-
černých animovaných filmoch vo 
veľkých štúdiách sa oveľa dlhšie ve-
nujú vývoju projektu, keď sa príbeh 
iba tvorí, a zároveň sa pripravuje 
celá výrobná stránka filmu. Samot-

ná výroba už nesmie viaznuť, je to-
tiž oveľa drahšia ako vývoj filmu. Se-
riálová výroba je často sa opakujúci 
proces, ale napríklad u Websterov-
cov je každý diel iný. Príbeh sa mení, 
každá epizóda má nové prostredie, 
no celkovo musíme zachovať rovna-
ký štýl rozprávania aj vzhľad. Všet-
ko musí na seba nadväzovať, inak 
sa celý proces výroby zrúti. Vznik-
ne časový sklz, ktorý sa veľmi ťažko 
doháňa. Veľa vecí sme sa museli na-
učiť sami aj preto, že podobný tím 
na Slovensku predtým neexistoval.

Navonok to vyzerá, že sa celé 
dni hráte. Ako viete, že výsledok 
bude baviť aj deti?

Nevieme, robíme to intuitívne. 
Pri Websterovcoch som si hovorila, 
že niektoré parametre tohto projek-
tu musíme nastaviť lepšie ako pri 
Mimi a Líze, kde vlastne stále pra-
cujeme s rovnakým motívom. Chceli 
sme, aby generoval viac príbehov, 
konfliktov a tém, aby zaujal aj väč-
šie deti. Lenže je to totálna alchýmia, 
ako sme zistili práve pri úspechu 
Mimi a Lízy.

Neuveriteľné dobrodružstvá 
dvoch kamarátok si získali obrov-
skú popularitu.

Mimi a Líza boli príbehy, ktoré 
som rozprávala svojim deťom. Bavi-
lo ma predstavovať si ich svet a ho-
vorila som si, že by mohol fungovať 
aj v animácii. Myslela som si, že to 
bude seriál pre pár divákov. Nikdy 
v živote by mi nenapadlo, že vyvolá 
taký záujem.

Možno deti cítia, že ste ho napí-
sali od srdca.

Mimi a Líza sú detské hrdinky, a 
tak trochu Pipi Dlhé Pančuchy. Od-
ráža sa v nich to, aké som bola die-
ťa a aká som dnes. A tiež všetko, čo 
som chcela odovzdať svojim dcéram 
ako mama. Vymýšľať nové príbehy 
ma stále baví a navyše na nich pra-
cujem so svojimi priateľmi a priateľ-
kami. Čo viac by som mohla chcieť?

Mimi a Líza bol po rokoch jeden 
z prvých pôvodných večerníčkov.

Pred siedmimi rokmi, v čase ich 
zrodu, u nás podobný detský seriál 
chýbal. Nech sa na národnú identi-
tu pozeráme s akýmkoľvek odstu-
pom, je prítomná v našom jazyku, 
v zažitých archetypoch pôvodnej 
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Katarína Kerekesová (1974)
je producentka a režisérka. príbehy 
dvoch kamarátok mimi a Lízy, ktoré 
napísala s katarínou molákovou, boli 
distribuované v mnohých  jazykoch, 
vrátane čínštiny. Na fotografii (str. 
20-21) s Lili, hrdinkou 3d večerníčka 
Websterovci o trojgeneračnej pavú-
čej rodine. s manželom, dokumenta-
ristom petrom kerekesom, má dve 
dcéry – ester a Veru.

rozprávkovej tvorby, dokonca vo vi-
zuálnom vyjadrení. Seriál Mimi a 
Líza nadväzuje na tradíciu pôvod-
nej československej večerníčkovej 
tvorby, ale verím, že zostáva aktuál-
ny. Pracuje totiž s témami, ktoré sú 
stále dôležité – priateľstvo, empatia, 
ale aj fantázia a dobrodružstvo. Hoci 
by možno niekto očakával, že to ak-
tuálne bude oveľa dravšie. No uka-
zuje sa, že ľudia potrebujú pre život 
aj stíšenie a spomalenie.

Na rozdiel od americkej produk-
cie neponúkate veľa akčných scén.

Keď sme s mladšou dcérou ešte 
chodievali do kina na niektoré det-
ské disneyovky, často som odchádza-
la doslova zničená. Nespochybňujem 
potrebu hrdinstva ani dobrodruž-
stva, skôr mi prekáža, že sa dnes 
príbeh často nahrádza dokonalý-
mi vizuálnymi efektmi a hlukom. 
Samozrejme, je aj veľa amerických 
filmov, ktoré obsah a spracovanie 
vynikajúco spájajú.

No aj v Mimi a Líze sú časti, pri 
ktorých sa menšie deti boja. Naprí-
klad tá o šašovi, ktorý zamkne diev-
čatá v strašidelnom zámku.

To je pravda, niektorým televíziám 
seriál pripadá strašidelný, a to môže 
byť dôvodom, prečo ho nekúpia. Súvi-
sí to aj s našou mierou prijatia straši-
delných scén v rozprávkach, s ktorými 
sme vyrastali my ako tvorcovia. Ľudo-
vé rozprávky zo stredoeurópskeho re-
giónu boli vždy plné strašidiel a hrôzy. 

Nevidiaca Mimi spoznáva svet 
inými zmyslami, najmä rukami a 
ušami. Ukazuje Líze, že tmy sa ne-
musí báť. Ako ste dokázali vykresliť, 
čo vníma?

Snažili sme sa, aby dievčatá ne-
vystupovali v Miminom svete so 
stresom alebo hrôzou, ale zažívali  
v ňom dobrodružstvá. Chceli sme jej 
hendikep podať ako niečo bežné, ale  
v istom zmysle aj neobyčajné. Hovorí-
me, že Mimi je zázračná. Dokáže veci, 
ktoré my, vidiaci, nedokážeme. Ak na-
učíme deti vnímať hodnotu odlišnosti, 
pomôžeme tým aj budúcim generáciám. 
Archetypy, ktoré si odnesú z rozprá-
vok zo svojho detstva, ich budú spre-
vádzať celý život. Preto sú rozprávky 
také dôležité.

Prostredníctvom televíznych ve-
černíčkov sa deti zoznámia s rôzny-

mi výtvarnými technikami aj hu-
dobnými nástrojmi. Aký zmysel má 
ponúkať im kvalitné umenie?

Pripadá nám prirodzené ponúkať de-
ťom čo najviac nových podnetov. To je 
ambícia nášho tímu. Veď aj ako rodičia 
chcete deťom ponúknuť čo najrozma-
nitejšie poznatky, pretože ich posúvajú.

No keď si človek pustí televízor 
alebo vojde do hračkárstva, veľa 
umenia tam nevidí.

Aj keď sa snažíme vyberať deťom 
obsahy a produkty, ktoré samy pova-
žujeme za správne a motivujúce, je to 
len naša predstava. Svoj svet si v ko-
nečnom dôsledku vytvárajú samy, my 
im len môžeme rozšíriť obzory. Tiež 
som musela popustiť zo svojich am-
bicióznych predsavzatí. Materstvo je 
výzva. Nesie v sebe veľa objavov, krás-
nych momentov a zážitkov, ale samo-
zrejme aj konflikty. Učíme a vychová-
vame deti, ale aj oni učia a vychovávajú 
nás. Je to veľmi dobrodružné poslanie.

Ako reagovali vaše dcéry na to, 
že vyrastajú s dvomi cudzími diev-
čatami?

Keď sa Mimi a Líza zrodili, Ester 
už bola staršia, najmä Veruška ich 
mala na začiatku veľmi rada. Pôvod-
ne sa volali Ela a Lea, no z pragmatic-
kých dôvodov – aby sa nemýlili – sme 
ich premenovali. Postupne, ako prá-
ca na projektoch narastala a ja som  
s dcérami stále preberala nové príbehy, 
niekedy som si dokonca požičiavala 
ich vety a zážitky, z nadšenia ubudlo. 
Asi by aj ony ocenili mať menej anga-
žovanú mamu.

Líza žije iba s mamou a Mimi s ot-
com. Dajú sa niekedy dokopy?

Myslím, že sa zatiaľ nedajú doko-
py. Veď ich nechajme tak, dobrý sused 
sa vždy zíde. (smiech)

Nie je veľa rozprávok, ktoré by 
odzrkadľovali, že čoraz viac detí vy-
rastá v neúplných rodinách.

Samozrejme, na besedách sa na 
to deti pýtajú. A ak nie deti, tak pani 
učiteľky. Zažívame aj situácie, kedy 
sa niektoré dieťa prihlási a povie, že 
tamto dieťa býva iba s ockom, alebo aj 
rodičia tohto dieťaťa sa nedávno roz-
viedli. Je ťažké zareagovať tak, aby ste 
nezranili dievča alebo chlapca, kto-
rý také niečo zažíva, a povzbudili ho. 
Mimi a Líza im ukazujú, že rodina sa 
dá vytvoriť.

šie a aktuálnejšie, riešime konzum, 
viacgeneračné spolužitie, rešpekto-
vanie sa navzájom v rodinnom kruhu. 
Lili sa učí konať a robí pri tom chyby. 
Ale nielen ona, všetky pavúky v našom 
seriáli majú svoje muchy.

A pavúčia mama Alma má sta-
rostí vyše hlavohrude.

Áno, mama je unavená z domá-
cich prác a udržania mieru v rodine. 
A to ešte nemá zamestnanie. Ale zdá 
sa, že po nejakom by predsa túžila.

To vaše umožňuje najmä podpo-
ra Audiovizuálneho fondu a RTVS. 
Ani v okolitých krajinách nie je bež-
né, aby štátne inštitúcie takto spo-
lupracovali.

Spolupráca fondu a televízie umož-
nila rast produkcie animovaného filmu. 
V rokoch 2011 až 2012, keď sme začínali 
s Mimi a Lízou, neboli na Slovensku ka-
pacity tvoriť celovečerné filmy. Animá-
tori sa nemali kde naučiť remeslo, jedi-
ne na vlastných krátkych filmoch. Seri-
álová tvorba prostredie profesionalizu-
je. Zároveň so vznikom seriálov, vzni-
ká aj väčší dopyt po tvorivých profesi-
ách. Len v posledných rokoch vznik-
li okrem Mimi a Lízy či Websterovcov 
aj animované seriály Drobci, Tresky 
Plesky, Chochmesy. Na takú malú kra-
jinu je to slušný počet. Určite tu po-

stupne vznikne aj celovečerný film, aj 
keď treba povedať, že v žiadnej európ-
skej krajine to nie je možné bez kopro-
dukcie so zahraničím. Aj Websterovci 
sú koprodukčným seriálom, navyše  
s podporou európskej grantovej sché-
my MEDIA.

Vďaka koprodukciám môžu tvorivé 
tímy čerpať aj z celoeurópskych gran-
tov, bez ktorých by mnohé diela vôbec 
nevznikli. Aké trendy ešte vnímate?

Veľa projektov pre deti je nasta-
vených multimediálne. Fungujú aj 
ako aplikácie, knihy, komiksy ale-
bo audioknihy. Môžu tak vzniknúť aj 
vzdelávacie materiály, napríklad vo 
Francúzsku vytvorili k nášmu seriá-
lu Mimi a Líza metodiky o zmysloch,  
s ktorými chodia po školách. Ak sa na 
príbeh podarí nabaliť aj iné produkty, 
môže to byť veľmi prínosné. Príjmy  
z týchto produktov umožňujú tvor-
com pracovať ďalej a vyvíjať nové die-
la. Na druhej strane, veľa projektov 
pre deti je vytvorených len preto, aby 
na ne nadväzovala aplikácia. Vytrá-
ca sa príbeh, stáva sa z neho sled do-
siahnutých levelov, a to je škoda.

Na televízne večerníčky nadväzu-
jú aj rozhlasové rozprávky a knižky, 
plné košatých viet a nových výrazov. 
Ako vznikajú?

Posledný filmový príbeh Záha-
da vianočného svetla sme s Katkou 
Molákovou a Ivou Šebestovou písa-
li dosť dlho. Obávali sme sa, či deti 
pochopia, že Mimi s Lízou cestujú 
v čase, tam zmenia minulosť a na 
konci rozprávky sú už v zmenenej 
prítomnosti. Prešli sme si nároč-
nou cestou, od maximálneho kom-
plikovania po absolútne zjednodu-
šenie. Hovorili sme si, že aj kniha 
musí byť napísaná jednoduchým 
jazykom, keď je samotný príbeh 
zložitý. Navyše aj pri predošlých 
knihách nám rodičia hovorili, že 
sa ťažšie čítajú. Ale aj to je súčas-
ťou našej ambície – ponúkať deťom 
i rodičom viac.

Pre niektoré ženy je zmyslom ži-
vota tvorba, pre iné rodina. Ako sa 
vám ich podarilo skĺbiť?

Tiež by som si svoj život predsta-
vovala menej vyčerpávajúci. No zá-
roveň si dlhý čas strávený prácou 
ospravedlňujem tým, že aj naše dcé-
ry budú jedného dňa vedieť, že obzor 
sa nekončí iba pri starostlivosti o do-
mácnosť. Že popri čase strávenom  
s deťmi – hoci je krásny a inšpiratív-
ny – sú tu stále veci, ktoré môžeme a 
musíme robiť práve ako ženy a mat-
ky, aby sme tomuto svetu priniesli 
aj náš pohľad.

Ak máte dobrých priateľov.
Mimi a Líza vystupujú v podstate 

ako sestry, ale zároveň sú súčasťou kaž-
dého z nás. Líza je ten odvážny, dob-
rodružný element, stále v pohybe, púš-
ťa sa do vecí po hlave. Je protipólom  
k tomu statickému, pripútanému  
k zemi, k tomu, čo musí najprv zvá-
žiť svoje schopnosti, zorientovať sa a 
siahať iba po tom, čo si môže dovoliť. 
Ako Mimi.

Ich príbehy píšete so svojou ka-
marátkou, scenáristkou Katarínou 
Molákovou. Všimla som si, že sa na 
vaše hrdinky podobáte.

To sa nám stalo nechtiac a postup-
ne. Na začiatku práce sme si to vôbec 
nevšimli. (smiech)

Pri práci na Websterovcoch by 
som si na podobnú premenu radšej 
dávala pozor.

Možno mi začnú rašiť ďalšie nohy 
a ruky, určite by sa mi zišli. Aj hlava 
so štyrmi očami!

Aj v tomto večerníčku je hlavnou 
postavou malá Lili. Vo vašich príbe-
hoch však dievčatá neriešia, ktorý 
princ ich zachráni, majú iné problémy.

Všetko sú to témy, ktorými 
samy žijeme a ktoré nás trápia.  
U Websterovcov je to ešte výraznej-
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Nerozlišuje národnosti a nepozná hranice. 
Každý človek má svoje vlastné tango, 

ktoré je jeho vlastným príbehom.

TANGO
je spojenie aj nevinnosť

Petra Nagyová Vlado Benko

Vyskúšala som si svoju prvú ho-
dinu tanga. Spočiatku ma od neho 
odrádzala strata vlastnej intimity. 
Možno prílišná blízkosť neznámeho 
partnera. No stačila hodina, aby som 
zistila, že tango je oveľa viac. Jediná 
lekcia mi odkryla dôležité poznanie  
o tom, koľko bariér medzi seba doká-
žu postaviť dvaja ľudia. Akonáhle ich 
dajú preč, sú bližšie k dotyku. Vníma-
jú sa, sú voči sebe citlivejší a navzájom 
komunikujú. Aj o tom je tango.

Ako malé dievča som často tanco-
vala. Pamätám si na hodiny waltzu, pa-
sodoble, čače či rumby a foxtrotu. Na pr-
vého tanečného partnera, na občasné 
nedorozumenia a hádky, ale aj na ra-
dosť, keď sa nám podarilo odtancovať 
celú tanečnú zostavu. Tomu, kto presta-
ne s tancom, už bude navždy chýbať. No 
málokedy som hľadala možnosti, ako sa 
k nemu vrátiť. Po mnohých rokoch som 
sa konečne odhodlala.

PRÍBEH TANGA

Vchádzam do starej historickej bu-
dovy Starého Mesta v Bratislave. Obja-
vujem schody do podzemia. Aha, tak 
tu sa tango tancuje v pivnici, prebie-
ha mi hlavou. Na moje prekvapenie 
sa ocitám v malebných klenbových 
priestoroch s barom a s tanečným 
parketom tanečnej školy TangoVida.

Je pondelok večer a pri bare vyzvá-
ňa neustále zvonček. Jej majiteľ De-
niz Hazir každému trpezlivo s úsme-
vom otvára, kým jeho manželka Lu-
cia rozmiestňuje po parkete stoličky. 
Rozmýšľam, na čo tak asi môžu na ho-
dinách tanga slúžiť. Vzápätí sa to do-
zviem. Hodina tanga sa začína krok-
mi okolo malej stoličky.

Dôležité je držanie tela, to mi vždy 
prízvukoval tréner. No a teraz krok 
sem, otočka, ďalší krok dozadu. Moja 
hlava začína myslieť až príliš. Ako si 
to všetko zapamätať? Namiesto do-
prava sa točím doľava a naopak. Kori-
gujem to. Zrazu sa prichytím pritom, 
že si to užívam a dokonca sa pritom 
smejem.

Manželia Lucia a Deniz pôsobia 
ako zladený pár. On je Turek, ona 
Slovenka. Tango spolu začali tanco-
vať ešte v roku 2009. „Doslova nás 
pohltilo a teraz ním žijeme,“ usmie-
vajú sa. Aký je príbeh ich tanga? Ako 
príbeh ich lásky. „Kedysi som tanco-
vala spoločenské tance. Po dlhej pa-
uze mi začali veľmi chýbať. Hľadala 
som niečo, kde by som mohla tanco-
vať sólo. Vedela som, že pri tancoch 
je vždy problém nájsť si tanečného 
partnera a ešte s ním aj vychádzať,“ 
spomína si.

Do internetového vyhľadávača za-
dala argentínske tango a bolo to. „Od-
kedy tango poznám, je celý môj život. 
Aj preto máme v našom názve okrem 
slova tango aj slovo vida, lebo tango 
je život a život je tango,“ usmieva sa 
Lucia. V tangu človek môže nájsť veľa 
životných paralel. „Je ako zrkadlo ži-
vota. Veľa som sa vďaka nemu naučila. 
Najmä akceptovať mnohé veci inak, 
byť viac tolerantná, viac počúvať, ako 
hovoriť.“

PRÍBEH LÁSKY

Deniz stretol Luciu na svojej prvej 
tango hodine. „Nikdy predtým som 
netancoval, okrem tureckých svadieb,“ 
smeje sa nahlas. Spomína si, ako jeho 
otec kedysi počúval staré skladby tu-

kou, ale začali sme sa hádať, a tak 
som to rýchlo vzdal.“

To všetko je v tangu možné. 
„Niektoré páry sa dokonca môžu rozísť. 
Tango im ukazuje pravú tvár. O sa-
mých sebe aj o druhých. Niektoré páry 
môžu zistiť, že spolu nemôžu fungo-
vať, lebo zrazu odhodia všetky masky,“ 
hovorí Lucia. „Na to, aby človek mo-
hol tancovať tango, sa musí otvoriť. Je 
to predovšetkým tanec plný úprim-
nosti voči sebe i partnerovi, s ktorý-
mi tancuje.“

NOVÝ A NOVÝ PARTNER

Zisťujem to aj sama na sebe. Po 
každej skladbe striedam partnera,  
v tangu je to úplne prirodzené. Mojím 
prvým partnerom je zrelší muž, odha-

dujem ho na manažéra firmy. Nemá-
me veľa času sa rozprávať, sústredím 
sa na tanec a na jeho tričko s anglic-
kým nápisom Pomáham ti k úspechu. 
Snaží sa ma viesť, vysvetľuje mi isté 
princípy tanga, ale ja sa až príliš usi-
lujem a rozmýšľam. Držím sa rukami 
jeho ramien, otáčam sa okolo neho, 
sústreďujem sa na kroky a pozerám 
dolu. Uniká mi partnerova blízkosť, 
nehľadám srdcom, ale hlavou. Chyba.

„V tangu je striedanie partnerov 
bežné. V našej kultúre na to nie sme 
zvyknutí, hneď za tým niečo hľadá-
me. V južanských kultúrach je úplne 
normálne, že sa ľudia dotýkajú, objí-
majú, dajú si pusu alebo spolu tancu-
jú aj samotné ženy. Napokon mnohí 
rýchlo zistia, že za tým vôbec nič nie 
je,“ vysvetľuje Deniz. Možno to prirov-

nať k neopakovateľnému rozhovoru 
s iným človekom. Ak je komunikácia 
otvorená, je vždy obohacujúca. Ako ži-
vot. Nájdeme v ňom veľa príťažlivos-
ti, spojenia a vo všetkej nevinnosti je 
to rovnaké aj pre tango. Tango je kul-
túra, vždy nová skúsenosť. Nikdy ho 
nezažijete také isté.

Môj druhý tanečný partner je skôr 
introvert, na tango ho nahovorila pria-
teľka. Tancujeme, no niečo nám spolu 
nevychádza. Nevieme identifikovať čo. 
Namiesto toho, aby ma viedol, ho slepo 
vediem ja. Často sa mi ospravedlňuje, 
až mi je to ľúto. Aj za neho, lebo jeho 
tango nie je také, aké by chcel. Moje je 
také nevinné, kostrbaté. Spomeniem 
si na Luciine slová, že to, ako tancuje-
me, je aj o našej osobnosti. Že tango je 
naším zrkadlom.

reckého tanga. „Až oveľa neskôr som 
zistil, že je to aj tanec.“

Na Slovensko pricestoval kvôli roč-
nému pracovnému projektu. Keď roz-
mýšľal, čo bude robiť vo voľnom čase, 
prihlásil sa na kurz tanga. „Začali sme 
spolu tancovať a tango zrazu bolo viac 
ako len tango,“ usmieva sa. Zo spoloč-
ného tanga bola láska, z nej bábätko 
a napokon Deniz žije v Bratislave už 
viac ako deväť rokov.

Vysvetľuje, že tango nie je len o Ar-
gentíne. V Denizovej krajine je tiež 
veľmi populárne. V tureckom Istan-
bule sa každý mesiac koná veľký fes-
tival. Tango tam tancuje až milión 
ľudí. „Zaujímavé je, že doma som 
ho nikdy netancoval. Teda, skúsil 
som to párkrát s bývalou priateľ-
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1 (25-26) Lucia a Deniz. Príbeh ich tanga je aj 
príbehom ich lásky.
2 Janka a Zuzka. Tanec dvoch žien nie je v tangu 
ničím výnimočným. Čo človek, to iná skúsenosť.

BYŤ SAMA SEBOU

„Tango síce vzniklo v Argentíne, ale 
v zmesi ľudí z rôznych krajín sveta. Je 
to tanec imigrantov. Aj z toho dôvodu 
nerozlišuje národnosti a nepozná hra-
nice. Každý človek má svoje vlastné tan-
go,“ vysvetľuje Lucia. Preto sa Hazirov-
ci snažia najprv naučiť páry nebáť sa 
partnerovej blízko a naladiť sa naňho. 

„Tango nie je o tom, že partner ho-
vorí, čo bude partnerka robiť a ona ho 
len slepo nasleduje. Obaja sú si rov-
nocennými partnermi, kde si aj part-
nerka môže povedať, ako chce hudbu 
a pohyb prejaviť. Partner ju rešpek-
tuje a cíti, čo sa prejavuje napríklad  
v tom, že spomalí alebo zrýchli. Nikdy 
to nie je o nejakej vopred naučenej 
choreografii. Je to ladné kráčanie  
v sprievode hudby. Učíme ľudí, aby 
vedeli spolu komunikovať.“

Je dobré, ak taneční partneri po-
znajú kroky a isté zákonitosti tan-
ga, ale predovšetkým musia pevne 
stáť na vlastných nohách. Každý  
z nich má vlastnú os a identitu, kto-
rú nenaruší na úkor ničoho. A po-
tom je tu objatie, pre spoločný tanec 
a komunikáciu najdôležitejšie. „Naj-
prv musím byť sama sebou, stáť si za 
tým, nepustiť to, a až takáto môžem 

komunikovať s partnerom na zdravej 
úrovni,“ zdôrazňuje Lucia.

OTVORENÉ SRDCE

Čo partner, to iné tango a vedenie. 
Zisťujem to pri svojom treťom part-
nerovi, ktorý sa už pár rokov tangu 
venuje. Vedie ma po parkete a patrí 
nám celý svet. Nie je potrebná žiad-
na choreografia. Žiadne kroky, ktoré 
musím opakovať. Je to zaujímavé, no 
po chvíli sa mi zamotajú nohy. Strá-
cam spojenie, potkýnam sa. Už zasa 
tá hlava. Dokonca som si vyskúša-
la, aké je tancovať so ženou. Čo člo-
vek, to iná skúsenosť. Predovšetkým 
sa nebrať tak vážne a mať otvore-
né srdce.

Po hodine a pol sa lekcia končí, 
ale pokračuje sa milongou, tango tan-
čiarňou. Je ideálna pre tých, ktorí 
už tango tancujú alebo ktorí sa chcú 
zdokonaľovať v tom, čo sa naučili. 
Lucia s Denizom učia ľudí tak, aby 
si človek mohol zatancovať s kýmkoľ-
vek. Nielen na hodine, ale kdekoľvek. 

„Ak sa učíme len s jedným partnerom, 
zvyčajne tancujeme aj s našimi zau-
žívanými chybami. Striedanie taneč-
ných partnerov ľudí obohacuje. Tan-
go nemožno porovnávať s inými tan-
cami. Je skôr ako jazyk, ktorý nám 

slúži na vzájomné dorozumievanie.“ 
Ľudia tancujú tango po celom sve-

te, milongy nájdete v rôznych mes-
tách. Nevadí, že nepoznáte jazyk da-
nej krajiny, nemusíte ním hovoriť 
vôbec, tango je univerzálnym dialó-
gom. Lucia a Deniz kvôli tangu pre-
cestovali mnoho krajín. „Cestovali 
sme na milongy a festivaly takmer 
každý víkend. Existujú aj tango ma-
ratóny, ktoré trvajú tri dni. Rozhodli 
sme sa ich organizovať aj tu v Brati-
slave,“ hovorí Deniz, ktorému tanec 
nerobí problém. „U mojich bývalých 
kolegov som bol povestný tým, že po-
čas služobných ciest, kým oni išli po 
večeri do baru, ja som si išiel zatan-
covať,“ smeje sa. 

„V tangu si píše každý pár svoj ne-
opakovateľný príbeh. Je to dlhá ces-
ta. Môžeš zostať na základnom leve-
li alebo ísť ďalej procesom učenia sa, 
ako keď sa učíš cudzí jazyk. Stále ho 
môžeš zdokonaľovať, a to môže trvať 
aj tridsať rokov,“ dodáva Deniz. Lebo 
tancovaním tanga človek zdokonaľu-
je aj sám seba, učí sa objať seba sa-
mého, a aj druhého.

V slávnom románe Patricka Süskinda Parfum sa hlav-
ný hrdina snažil vyrobiť akúsi univerzálnu zázračnú vôňu, 
ktorá by dokázala očariť všetkých ľudí. Podarilo sa mu to, 
i keď výsledok sa mu dosť vymkol z rúk. Pohľadom mo-
dernej vedy je to však celé márna snaha – neexistuje nič 
také ako univerzálna vôňa, ktorá by priťahovala každého. 
Práve naopak. Zatiaľ čo v teles-
nej kráse existuje istý diktát sy-
metrického ideálu, medzi teles-
nými pachmi neexistuje žiadna 
Marylin Monroe či Robert Red-
ford. Každá vôňa, aj tá najne-
možnejšia, má svojich poten-
ciálnych obdivovateľov.

Vedci, ktorí nechávajú dob-
rovoľníčky a dobrovoľníkov, 
aby sa bez sprchy a antiperspi-
rantov potili do tričiek, a kto-
rí potom nútia druhú skupinu 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek 
tie veci očuchávať, síce stále ne-
zistili, ako presne naše feromó-
ny spúšťajú správanie súvisiace  
s párením, ale dnes pomerne 
s vysokou pravdepodobnos-
ťou potvrdzujú to, čo tvrdili už 
naše babičky – že protiklady sa 
priťahujú. Samozrejme, nema-
jú na mysli tie povahové.

Najviac nás priťahujú pri-
rodzené pachy tých ľudí, kto-
rí majú od nás čo najodliš-
nejší imunitný systém. Teles-
ný pach je odrazom zložitého 
systému HLA (Human Leuko-
cyte Antigen), ktorý je akým-
si programátorom v centre 
nášho imunitného systému. 
Čím rôznorodejší HLA máme, 
a žiadni dvaja ľudia na svete, okrem jednovaječných dvoj-
čiat, nemajú rovnaké sady HLA, tým lepšie si navzájom 
voniame. To preto, že vďaka rôznorodým kombináciám 
sa naši budúci potomkovia budú vedieť ubrániť väčšiemu 
množstvu patogénov, teda rôznym ochoreniam. Na prvý 

pohľad by sa mohlo zdať, že najlepšie je hľadať si genetic-
ky odlišných partnerov v exotických destináciách čo naj-
ďalej od svojho rodiska. To však nie je dobrý nápad, pre-
tože oni majú vytvorenú imunitu aj na nákazy, ktoré sa 
u nás vôbec nevyskytujú, a naopak, sú celkom bezbranní 
pri našich bežných chorobách.

Okrem toho, že nesedí-
me celý život doma na zadku 
a pokojne si založíme rodinu 
na opačnom konci zemegule  
v semeništi cudzích patogénov, 
celú túto tisícročiami vyladenú 
jemnú čuchovú chémiu pre vý-
ber partnera dosť výrazne na-
rúšajú aj ďalšie dve veci. Jednak 
prehnaná hygiena spojená s vý-
raznou umelou parfumáciou, 
ktorá dokáže takmer úplne pre-
kryť pachové signály vo chvíli, 
keď sa podľa nich potrebujeme 
riadiť najviac – teda pri zozna-
movaní. Našťastie, najneskôr pri 
prvom bozku bezpečne zistíme, 
či je to vzťah nádejný. Druhá ču-
chová zrada sa volá hormonálna 
antikoncepcia. Tá bola už dlhšie 
v podozrení a viacero štúdií to 
aj potvrdilo, že obracia ženský 
čuchový vkus naruby. Pod vply-
vom tabletky nám voňajú muži, 
ktorí by nemali, teda tí, čo majú 
podobnú HLA.

Možno si vravíte, že pri 
dnešnej rozvinutej farmakológii 
vám môže byť jedno, akú imu-
nitu má váš partner, zvlášť, ak 
s ním možno ani nechcete mať 
deti. Nuž nie je to jedno, lebo  
z posledných štúdií z roku 2016 

vyplýva, že rozdielne HLA majú výrazný vplyv aj na našu 
spokojnosť so vzťahom ako takým a sexuálnym životom  
v ňom obzvlášť. Nos jednoducho neoklameme.

 Autorka je redaktorka .týždňa. 

Na každý smrad 
sa nájde nos

Hoci to nerobíme na ulici tak okato ako psy, aj pre nás, civilizovaných ľudí,
 je veľmi dôležité poriadne si oňuchať partnera, ktorý by mohol byť 

potenciálnym rodičom našich budúcich detí.



Zhruba štyria ľudia z tisíc vidia čísla, písmená alebo tóny v rôznych 
farbách. Jednotka žltá, dvojka zelená, vysoké tóny sú svetlé a nízke 

tmavé... Tento fenomén sa nazýva synestézia.

Dvojka je materská, 
štvorka priateľská

Klaus lempelman

„Zastihlo ma to úplne nepriprave-
ného. Videl som, ako mu dávajú ma-
sáž srdca... Zrazu akoby sa mi vypli 
zmysly...“ Takto opisuje smrť neuro-
lóg Joel Salinas (35), ktorý od detstva 
vníma čísla v spojitosti s farbami a 
cíti bolesť iných. Túto schopnosť zva-
nú synestézia považuje Joel Salinas za 
dar aj prekliatie, ale vzdať by sa jej ne-
chcel. „Neviem si predstaviť svoj život 
bez synestézie. Bez nej by som nebol 
tým, kým som.“

Zrkadlový dotyk alebo zrkadlo-
vá bolesť, ako ju môže cítiť Joel Sali-
nas, je len nedávno objavený typ sy-
nestézie a do nejakej miery ju môže 
poznať až 1,6 percenta ľudí. Bežnej-
šie sa synestézia prejavuje prepoje-

ním farieb a zvukov. Zhruba štyria 
ľudia z tisíc vidia čísla, písmená ale-
bo tóny v rôznych farbách. Pre nie-
koho je napríklad jednotka žltá a 
dvojka zelená, vysoké tóny sú svet-
lé a nízke tmavé...

Nie je to porucha, ale neurologic-
ký fenomén, ktorý sa prejavuje reak-
ciou viacerých zmyslov súčasne na 
jeden podnet a mali ho aj niekto-
rí známi umelci. Vincent van Gogh 
vo svojich listoch bratovi Theovi pí-
sal, že zvuky majú pre neho farby a 
dokonca sa preto prihlásil na hodi-
ny klavíra. Ale keď sa o svoje fareb-
né vnemy tónov podelil s učiteľom, 
považoval ho za blázna a zo školy 
ho vyhodil.

Aj maliar Vasilij Vasilievič Kandin-
skij mal podobné vnímanie – naprí-
klad červenú farbu počul ako trúbku 
a koncepciu svojej abstraktnej maľ-
by vypracoval aj na základe svojej sy-
nestézie. A francúzsky básnik Arthur 
Rimbaud napísal báseň Samohlásky, 
ktorým v nej na základe vlastnej skú-
senosti priradil rôzne farby a vnemy.

SALINASOV PRÍBEH

Salinas svoj príbeh pred rokom vy-
rozprával pre BBC takto: „Matemati-
ka mi veľmi nedávala zmysel. Dvojka 
bola pre mňa červená a materská a 
štvorka modrá a priateľská. Ako teda 
mohli dávať dve a dve dokopy štyri?“ 
Vďaka svojej schopnosti vnímať vlast-

né aj cudzie dotyky sa veľmi rád objí-
mal, ale ostatné deti to považovali za 
čudné a začali sa mu vyhýbať. Preto 
sa jeho spoločníkom stala televízia.

„Keď Vták Uličník vyplazil jazyk, 
cítil som sa, ako by som sám mal ja-
zyk vonku. A keď Kojota Williho zra-
zilo nákladné auto, cítil som to tiež,“ 
popísal sledovanie televíznej rozpráv-
ky. Aj vďaka tomu, že cítil, čo prežíva-
jú ostatní, Joel Salinas už v puberte 
vnímal, že najšťastnejší je, keď robí 
šťastných a spokojných iných ľudí a 
rozhodol sa stať lekárom.

No až na vysokej škole, keď bol so 
svojimi spolužiakmi na výlete v Indii, 
pochopil, že to, ako vníma svet, sa ne-
zhoduje s tým, ako ho vnímajú ostat-
ní. Keď tam jeden z kamarátov roz-
prával o synestézii a o ľuďoch, ktorí 
vidia písmená vo farbách, Salinas po-
znamenal, že to nie je nič objavné, že 
takto predsa vnímajú svet všetci. No 
kamarát mu oponoval, že takto urči-
te svet všetci nevnímajú.

Až počas praxe v nemocnici však 
Joel spoznal negatívnu stránku svo-
jej synestézie. Keď musel sledovať 
operáciu brucha mladého chlapca, 
cítil, ako by sa chirurgický skalpel 
zaboril do jeho vlastného brucha a 
pozorovanie pacientových orgánov 

popísal ako „drsnú a agonickú“ skú-
senosť. „Zrkadlová bolesť bola počas 
moje praxe takmer skutočná a za-
čínal som pociťovať extrémy fyzic-
kej traumy.“

SOM TO JA, KTO ZOMREL?

Vedci len nedávno skúmali 
takzvanú dotykovú synestéziu a zis-
tili, že ľuďom ako Joel sa v mozgu 
pri pozorovaní človeka, ktorého sa 
niekto dotýka, aktivujú tie isté čas-
ti, ako keby sa niekto dotýkal ich.  
V roku 2008 Joel už ako lekár pr-
výkrát videl umierať človeka v dô-
sledku srdečnej zástavy.

„Zastihlo ma to úplne nepripra-
veného. Videl som, ako mu dávajú 
masáž srdca, a cítil som ten tlak na 
vlastnom hrudníku. Keď ho intubova-
li, cítil som tú trubicu v krku,“ hovorí.  
O pol hodiny neskôr, keď pacient 
zomrel, Salinas zažil niečo, čo ho 
vystrašilo. „Zrazu akoby sa mi vyp-
li zmysly. Ako keď ste v miestnosti 
s pusteným ventilátorom a zrazu sa 
vypne. Bolo to strašidelné.“

Došuchtal sa do kúpeľne, kde sa 
vyvracal a potom dlho civel do zrka-
dla, aby sa presvedčil, že to nie je on, 
kto zomrel. Vtedy si tiež uvedomil, že 
už nesmie dovoliť, aby sa jeho mozog 

takto „odpísal“. Osvojil si preto techni-
ky, ktorými dokáže svoje pocity mier-
niť. „Snažím sa napríklad dívať iba na 
pacientov rukáv alebo sústredím po-
zornosť na svoje vlastné telo.“

Schopnosť vnímať cudziu bolesť 
má však preňho aj svetlé stránky.  

„O svojich pacientov sa dôsledne sta-
rám, pretože keď sa cítia dobre, cítim 
sa tak aj ja.“ Joel rovnako dokáže cítiť, 
keď sú pacienti smädní alebo ich bolí 
čo i len mierny pohyb. Dnes pôsobí 
ako neurológ v nemocnici v Bostone 
a od roku 2007 spolupracuje s neuro-
vedcom Vilayanurom Ramachandra-
nom, ktorý je vedúcou osobnosťou vo 
výskume synestézie.

Podľa poslednej hypotézy sa so sy-
nestéziou rodíme všetci. Pri jednej 
štúdii vedci zistili, že novorodenci si 
prirovnávajú rôzne tvary k rôznym 
farbám, ale s pribúdajúcim vekom 
toto „spojenie zmyslov“ mozog od-
straňuje. Tomuto procesu zbavovania 
sa „zbytočných“ prepojení sa hovorí 
prestrihávanie. U ľudí so synestéziou 
môže byť z rôznych dôvodov naru-
šené.

Spracované zo zdrojov: BBC News, 
Nature.

Autorka je redaktorka Eurotelevízie.

Galina Lišháková
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Ak by som mala vybrať jediný z vnemov, ktorým je ľudstvo posadnuté, 
bola by to krása. Najmä tá v neviditeľnom a nehmatateľnom svete.

Nezmyselná honba za krásou
Dorota Nvotová

Sme takí premotivovaní, keď ide o možný dotyk ne-
beského závoja krásy s naším pozemským bytím, že sme 
schopní aj... vraždiť. Pre krásu. Nie, nie pre peniaze či 
moc. Moc je len cesta k peniazom, a tie sú len úbohým 
pozemským prostriedkom na ceste ku kráse. Kupujeme 
si za ne krásu. Krásny dom, krásne auto, dovolenky na 
krásne miesta, pláže, palmy, krásne dievčatá, drogy,  
s ktorými krásny je svet... 

Naše zmysly majú rôzne senzory, ktorými sú 
schopné zachytávať rôzne podnety. Krásne vône, 
odporné smrady, krásne zvuky hudby aj otrasné 
drnčanie cirkulárky.

Krása je vsiakutá do všetkých našich zmyslov, naše 
senzory sú nastavené na jej okamžité detekovanie, a po-
tom už len pošlú signál do mozgu, a je to tu... Konáme. 
Ideme, bežíme, lietame, blížime blížnemu, prenášame 
múry, dokážeme nemožné v honbe za krásou. Muži si 
kupujú krásne autá, aby sa im ľahšie zohnali krásne 
baby, ktoré potom zoberú do krásneho domu. Ženy do 
seba pichajú ihly s botulotoxínom, epilujú si bolestivo 
chlpy, bielia zuby, trpia v tesných handrách a vysokých 
topánkach, riskujú rakovinu kože na slnku, a to všetko 
pre KRÁSU.

Prečo práve krása opantáva naše zmysly? Prečo 
je dôležitá? Prečo len čo naše detektory zaevidujú jej 
príznaky, všetko sa zrazu zblbne a nastáva hon na 
ňu? Neviem. Ale ako iní smrteľníci, aj ja mám túto 
chorobu. Som priam posadnutá krásnymi miestami 

– majestátne Himaláje, žiarivo tyrkysové lagúny na 

Maldivách... A nielen miestami. Nádherná japonská 
keramika na čaj, veterány, vydizajnovaná technika, 
indické čačky-mačky... Neviem, či je to vždy len zrak, 
ktorý sníma krásu, či tam nehrá rolu aj hmat a čuch 
či sluch, skrátka zmysly ako senzory na detekovanie a 
zaznamenanie vnemov, čo nám robia dobre.

A pritom je tam stále ten jeden hlavný senzor, 
na ktorý tak často zabúdame. Senzor, ktorý nepatrí 
medzi oficiálne vymenovateľné zmysly a zazname-
náva vnem, ktorý sa tiež neradí k tým, za ktoré by 
sa oplatilo posúvať si hranice komfortu. Je to srdce, 
je to cit, a sníma dobro a lásku. V neviditeľnom a 
nehmatateľnom svete dokáže zacítiť krivdu a vydať 
signál na konanie dobra, dokáže zacítiť lásku a 
opätovať ju, dokáže vnímať bolesť a zahojiť rany... 
Žiaľ, moc dobre sa nepredáva.

Cit nie je zmysel, na ktorý by sa veda spoliehala, 
a láska nie je protihodnota, za ktorou by davy šaleli. 
A predsa sa nájde pár tých, čo si kúpia tento časopis 
od pouličných predajcov, a okrem obsahu je im snáď 
väčšou protihodnotou dobrý pocit, že pomohli. Nájde 
sa pár ľudí, ktorí pošlú peniaze na štúdium mojich 
nepálskych detí, ľudí, čo pomáhajú Rómom v osadách 
či bezmocným v hospicoch. 

Vďaka Bohu za tých, ktorých vnútorná krása je 
čarovnejšia, ako tá viditeľná očami. Je to krása, na 
ktorú mám veľmi dobre vyvinuté svoje senzory. Nejakým 
zázrakom som týmito ľuďmi obklopená. A keď budem 
na sebe makať, možno raz budem jednou z nich.

Slovo love – láska je dobre známe, 
void možno preložiť ako prázdno. Lásko-
prázdno alebo Bezláskovo skladateľa Ma-
riána Lejavu vzniká na základe fragmen-
tov troch známych diel – stredovekého 
ľúbostného eposu Tristan a Izolda, ako ho  
v roku 1859 zhudobnil nemecký skla-
dateľ Richard Wagner, opery Rusalka 
(1900) od Antonína Dvořáka, inšpi-
rovanej starou slovanskou povesťou,  
a románu slávneho francúzskeho spi-
sovateľa Michela Houellebecqa Platfor-
ma (2001).

Krach rodiny, medziľudských 
vzťahov a nedostatok komuniká-
cie – tieto fenomény dnešnej civi-
lizácie vníma Marián Lejava ako 
najznepokojujúcejšie. „Mnohí ľudia 
dnes síce ochutnávajú zo všetkého, čo 
je navôkol, ale pôsobia stratene, ako-
si bezcieľne plávajú životom,“ hovo-
rí skladateľ. „Nechávajú sa doslova 
ostreľovať produktami moderného 
sveta, náhražkami reality, posilňo-
vačmi sebavedomia. Pritom stačí 
obrátiť sa späť: privinúť si dieťa a da-
rovať mu spoločný čas, chytiť ženu za 
ruku a darovať jej úsmev... Alebo len  
v zápche pustiť auto pred seba či uvoľ-
niť miesto v emhádečke tomu, kto to 
viac potrebuje. Ako hovorieval John 

Lennon, keď si všetci predstavíme 
dobré veci, budú tu medzi nami.“

Jeho opera sa začína veľmi známou 
scénou, keď ranený Tristan očakáva Izo-
ldu. „Po hudobnej stránke melódiu vy-
jadrujúcu prívaly šťastia strieda pocit 
sklamania, keď Tristan zisťuje, že Izo-
ldina loď neprichádza. V ich následnej 
smrti nachádzam iniciačný bod záni-
ku konceptu lásky západnej civilizácie. 
Ibaže dnes nám k nemu napomáha in-
dividualizmus a moderné technológie.“

K druhej časti opery ho inšpiroval 
koncept Petra Kofroňa, českého sklada-
teľa a dirigenta. „Kofroň z Rusalky vystri-
hol všetky rozprávkové elementy a by-
tosti – vodníka, ježibabu, víly, Rusalku aj 
prírodu, v ktorej tieto bytosti vystupujú. 
Z reálneho sveta mu tým pádom ostali 
len kňažná, ktorá odíde, a postava prin-
ca blúdiaceho ako v námesačnom stave, 
pretože absolútne nevie, čo chce – po-
dobne ako mnohí dnešní ľudia. Aj hudba, 
ktorá na základe tohto konceptu vzniká, 
je veľmi neurotická, rýchla, má hlboké 
vnútorné napätie, ktoré nevytryskne do 
hudobného vrcholu.“

Najradostnejšia časť opery Lovevo-
id je tretia, inšpirovaná Houellebecqo-

vou Platformou – jej hlavný hrdina Mi-
chel nečakane nachádza zmysel v láske. 

„Hudba predstavujúca toto obdobie šťas-
tia bude veľmi energická a žiarivá, ale na 
konci príde zlom. Predsa len, ani na na-
dobudnuté šťastie sa nemožno spoľah-
núť, vo svojej podstate je veľmi krehké. 
Môže pretrvať, ale môže sa aj zničiť, či 
už vlastným, alebo cudzím zavinením.“

Môže sa zdať, že Lovevoid končí pe-
simisticky, veď autor sa pýta, či je vôbec 
možné v podmienkach dnešného sveta 
lásku uskutočniť. No možno sa na ňu 
pozrieť aj z iného uhla. O láske netre-
ba mať ilúzie, ale stále ostáva tým, čo 
môže dať životu zmysel. Len sa nesmie-
me zľaknúť toho, že k jej nálezu patrí aj 
možnosť straty.

Autorka je redaktorka Eurotelevízie.

Hudba z Láskoprázdna
Zabudli sme hľadať zmysel života v láske? Hudobný skladateľ Marián 

Lejava komponuje operu o priestore bez lásky, nazval ju Lovevoid.

Galina Lišháková Alan Hyža

Marián Lejava (1976)
dirigent a skladateľ premiéroval vyše 100 diel 
komornej, orchestrálnej a scénickej hudby, 
bol dirigentom súboru melos a súboru VeNi, 
založil VeNi academY. učí orchestrálne diri-
govanie a skladbu na VŠmu, hosťuje ako di-
rigent v sNd a spolupracuje so Štátnou fil-
harmóniou košice. V roku 2016 uviedol svoju 
prvú operu bohom milovaný (Gottgefällig)  
na objednávku Štátneho divadla košice.



Stan alebo slum
Členovia komunít Sapera a Singhi migrujú zo svojho 
slumu v Naí Dillí, aby žobrali v iných častiach Indie. 

V kastovom systéme nevidia iné možnosti.

Magdaléna Rojo Noel Rojo

Sediac pred svojím domom si Gee- 
ta potiahne z fajky a tvár sa jej na-
chvíľu stratí vo vydýchnutom dyme. 
Za Balbira sa vydala, keď mala 14 ro-
kov, hoci nevie presne, koľko má 
dnes, lebo nemá doklady, odhaduje 
to na 45. Dni členov komunity Sapera  
v indickom slume Dharampura sa podo-
bajú ako vajce vajcu, ťažko počítať roky.

Ráno je treba zájsť po vodu s rik-
šou a kanistrami k verejnému zdro-
ju vzdialenému dva kilometre. Táto 
úloha padá na synov či otcov rodiny. 
Počas dňa odchádzajú muži vykoná-
vať tradičné povolania a ženy obyčaj-
ne zostávajú doma – perú v rukách, 
varia indické placky čapati, upratujú 
alebo – pofajčievajú tabak.

Na dvore je rušno, v dome s tromi 
miestnosťami žije Geeta s Balbirom a 
štyrmi deťmi, z ktorých dvaja synovia 
už majú svoje deti. Ďalej sú tu dve ses-
try s rodinami a svokor, ktorý väčši-
nu dňa leží na posteli bez matraca, a 
tiež si poťahuje z fajky. Miestni tvrdia, 
že tabak je dobrý na trávenie.

POSVÄTNÉ OPICE

Na začiatku 80. rokov 19. storočia 
prišli britskí kolonizátori so zákonom 
Criminal Tribes Act (zákon trestných 
kmeňov), ktorého pôsobenie sa dotý-
kalo komunít závislých od vybraných 
druhov činností a povolaní, čo Bri-
ti považovali za trestné. Spadali sem 
napríklad zlodeji, ale aj komunity ako 
Sapera či Singhi.

Podľa tohto zákona existovala po-
vinnosť členov komunít ohlasovať sa 
pravidelne na polícii, z čoho vyplý-
valo obmedzenie pohybu a iné dis-
kriminujúce praktiky. Hoci indická 
vláda zákon s odchodom Britov zru-
šila a tieto kmene sa odvtedy označu-
jú ako „oslobodené“, stigma s mnohý-
mi z nich zostala.

Správy o tom, že sme v slume, sa 
rozšíria rýchlosťou blesku, a ešte sa 
nestíhame ani usadiť na zem vo dvo-
re, už sa pri nás predvádza miestny 
mladík s opicou na pleci. Členovia 
komunity Sapera boli kedysi liečite-
lia, čo liečili uštipnutia hadom. Cho-
dili do domovov ľudí a vábili z nich 
hady. Neskôr sa z ich povolania stala 
skôr turistická atrakcia, k hadom sa 
časom pridali aj opice.

Muži z komunity chodia so svo-
jimi zvieratami od dverí k dverám 
a od ľudí žiadajú príspevok, najmä  
v utorky a soboty, čo sú dni venova-
né božstvu Hanuman. „Hinduisti uc-
tievajú opice ako inkarnáciu Hanu-
mana. Niekedy im ľudia dajú peniaze, 
inokedy oblečenie alebo jedlo,“ vraví 
Khushboo Mishra z indickej neziskov-
ky Apne Aap Women Worldwide, kto-
rá pracuje v slume najmä so ženami 
a dievčatami.

NEKONEČNÝ CYKLUS DLHOV

Podľa zákona o ochrane prírody 
je dnes v celej Indii zakázané mať  
v domácom držaní hady a opice alebo 
ich využívať na účely turistických ak-
tivít. Hlavný zdroj príjmov komunity 
Sapera sa stal nelegálnou činnosťou, 
to však neznamená, že sa neprakti-
zuje. „Čo iné by sme robili? Nemáme 
iné možnosti,“ vraví Geeta.

„Ak ich polícia chytí s opicami ale-
bo s hadmi, musia zaplatiť pokutu, na 
ktorú si obyčajne požičiavajú peniaze,“ 
popisuje Mishra, ako sa miestne ro-
diny dostávajú do nekonečného cyk-
lu dlhov. „V komunite je staršia žena 
Aandhi z kmeňa Jati, ktorá požičiava 
peniaze. Jej pôžičky sú však s desaťper-
centným úrokom a neraz žiada splát-
ky od rodín aj vtedy, keď už svoj dlh 
splatili, lebo vie, že si to nevedia spo-
čítať vinou nízkeho vzdelania. Komu-
nita však na nej závisí, lebo je jediná, 
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ktorá požičiava peniaze,“ dodáva Mi- 
shra. Aandhi dokonca niekedy posie-
la členov svojej rodiny, aby neplatičov 
zbili, či sama rodiny vyhľadáva a slov-
ne napáda na ich vlastnom dvore.

Muži si časom začali privyrábať 
vyhrávaním na bubnoch na svadbách, 
avšak tie sú v Indii, kde dátumy svad-
by určuje numerológia, sezónnou zá-
ležitosťou. „Môžu ísť pracovať naprí-
klad ako šoféri tuk-tukov, ale ak idú 
mimo komunitu, ľudia ich tam ne-
prijmú. Komunita Sapera a ďalšie  
v slume sú veľmi uzatvorené, často aj 
preto, že majú negatívne skúsenosti 
s ľuďmi zvonku,“ vraví Khusboo o po-
hybe napríklad aj Geetinej rodiny za 
pomyselnými múrmi ulíc, kde žijú.

MIGRUJÚ, ABY ŽOBRALI

So stúpajúcim slnkom na oblohe 
si členovia rodiny i susedia hľadajú 
na dvore svoje miesto, kde by sa vykú-
pali. Väčšina rodín v slume nemá kú-
peľňu ani v zmysle betónovej miest-
nosti, kde by sa zavreli a mali na tých 
pár minút súkromie. Ženy aj muži bez 
rozdielu sa kúpu oblečení pred očami 
okoloidúcich. S toaletami je to podob-
ne, stoja iba pri domoch malej čas-
ti rodín, ostatní vykonávajú potrebu 
tam, kde to na nich príde.

Varsha, nevesta Geetinho syna, už 
hodnú chvíľu miesi vo veľkej mise ces-
to na čapati. Je v očakávaní ďalšie-
ho potomka – do slumu, a teda pres-
ne predurčeného životného scenára, 
sa narodí čoskoro. Ďalšia žena z ro-
diny zakladá oheň. Kuchynský život 
sa odohráva na tých istých miestach, 
kde aj kúpeľňový a spoločenský – na 
dvore. Väčšina rodín si nemôže do-
voliť viac ako dve jedlá denne. Geeta 
nám o chvíľu ponúkne čapati s olejom 
a pár kockami nakrájaných paradajok. 
Podvýživa trápi v slume obyvateľov 
bez rozdielu veku.

Spopod nôh Khushboo, ktorá sedí 
pri prekladaní rozhovoru na malom 
drevenom stolčeku, vybehne myš, ďal-
ší obyvateľ domu. Nie je nič neobvyk-
lé, ak sa ona alebo jej kamošky zahrabú 
do múky, z ktorej práve Varsha vyrába 
obed. Nedostatočná hygiena spôsobuje 
rôzne choroby od zažívacích po zápaly 
uší, očí a kadečoho iného, a je len jednou 
z výziev, s ktorými viac ako miestni bo-
jujú neziskovky, čo pôsobia v slumoch.

Z najvzdialenejšej izby sa ozý-
va silný štekot dvoch psov, ktoré zo-
stávajú strážiť dom, keď si Geeta a 
celá jej rodina zbalia čierne plasto-
vé plachty na postavenie stanu a pár 
riadov na varenie, a vydajú sa auto-
busom do štátu Haryana, kde neraz 
trávia aj väčšiu časť z roka. Sapera 
bol pôvodne nomádsky kmeň, dnes 
je skôr polonomádsky a presúva sa  
s jasným cieľom. „Žobreme,“ so 
zahanbením povie Geeta. „Mô-
žeme žobrať aj v Dillí, ale je to 
komplikovanejšie, lebo ľudia nám 
tu skoro nič nedávajú. V dedinách 
tiež ľudia nemajú peniaze, ale dáva-
jú nám olej, staré oblečenie, pšeni-
cu – a tie potom predávame.“

ŠTÚDIUM JE NEEFEKTÍVNE

Vo vedľajšej ulici žije komunita 
Singhi v podobných podmienkach 
a zápachu. Ich pôvodným povola-
ním je čistenie uší v prípade mužov, 
ženy zase predávajú umelohmot-
né hračky. „Kedysi sme predáva-
li hračky, ktoré sme sami vyrobili 
z hliny, ale dnes chcú všetci skôr 
umelé,“ vraví 35-ročná Asha, mat-
ka šiestich detí. Jej rodina niekedy 
putuje z miesta na miesto aj osem 
mesiacov v roku, majú odsledova-
né, že v Haryane musia mať rodiny 
viac detí, a tak tam nakupujú viac 
hračiek. Pre Ashinu rodinu to zna-
mená aj trikrát vyšší zárobok ako  
v Dillí, približne 4 eurá denne.

Stany si stavajú v dedinách ale-
bo pri ceste v mestách, neraz ich 
policajti vyhodia, alebo si domá-
ci obyvatelia na ich stany sťažujú. 
Vtedy sa presúvajú ďalej, celá rodi-
na, vrátane všetkých detí – čím viac 
prosebných či predávajúcich rúk, 
tým lepšie. Je poludnie a ulice slu-
mu sú plné detí, rodičia ich nepo-
sielajú do škôl, lebo pomocná ruka 
je viac ako vzdelanie.

„Minulý rok sme zapísali do zá-
kladky trinásť detí z komunity, a 
na konci školského roka tam cho-
dili len dve. Rodičia preferujú, keď 
idú deti na ulicu a žobrú, než aby 
boli v škole,“ vysvetľuje Khusboo Mi- 
shra, a dodáva tiež, že chodiť do 
školy, ale vracať sa do komunity, 
kde deti aj po škole namiesto do-
mácich úloh čaká pomoc v domác-
nosti alebo popoludňajšie žobranie, 
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nie je efektívne. „Ak chcú deti štu-
dovať, musia odísť z komunity na 
internátnu školu.“

SOCIÁLNE PODNIKY

„Najťažšie je migrovať v období daž-
ďov,“ zhodujú sa nezávisle v rozhovo-
roch Geeta i Asha. A hoci indické mon-
zúny, ktoré často zmetú so sebou všet-
ko, čo im stojí v ceste, nie sú med lízať, 
Khusboo jedným dychom s prekladom 
dodáva: „Stránia sa hovoriť o skutoč-
ných problémoch.“

Apne Aap sa venuje téme sexuálne-
ho zneužívania dievčat z komunít, kto-
rému sú vystavené, keď prespávajú pod 
stanmi. „Sú vtedy úplne nechránené 
a ani ich rodičia ich nedokážu ochrá-
niť,“ hovorí Mishra, ktorá so svojím tí-
mom robila v slume kampaň o tom, že 
migrujúce dievčatá a ženy sú vystave-
né zneužívaniu, či dokonca sa s nimi 
obchoduje. „Otvorene sa o tejto skú-
senosti rodiny v komunite boja hovo-
riť, aby dievča nebolo stigmatizované.“ 
Apne Aap poskytuje dievčatám, ktoré 
majú v dôsledku sexuálneho zneuží-
vania nejakú traumu, psychologické 
poradenstvo.

Jedným z preventívnych opatre-
ní pred ohrozením dievčat je, že sa 
organizácia snaží priviesť ekonomic-
ké aktivity priamo do komunity s tým, 
že s výrobkami budú obchodovať spo-
lupracovníci, ktorí do komunity ne-
patria. „Sú tu skupiny, ktoré vytvárajú 
sociálne podniky. Ženy napríklad vyrá-
bajú šatky, ktoré samy farbia,“ hovorí 
Khusboo. V pozadí za ňou sa úzkou 
rozkopanou uličkou promenáduje bie-
ly vyparádený kôň.

„S koňmi chodí komunita Sapera na 
svadby, posadia na ne nevestu pre sva-
dobné fotky,“ vraví Khusboo. O chvíľu 
nás už vyvádza z prostredia horiacich 
smetí, mužov pracujúcich na preráb-
ke cestičky, čo vedie pomedzi domy, a 
akejsi zvláštnej hanby za vlastný osud, 
ktorá sa tu dedí a ťažko z nej zdvih-
núť hlavu.

1 (str. 32-33) Muži z komunity Sapera chodia 
v utorky a soboty od domu k domu s opicami 
na pleciach a prosia o peniaze pre podobu 
božstva Hanuman.
2 Varsha so svojím manželom v spálni.
3 Geeta raz emigrovala spolu s manželom do 
Nepálu. Deti vtedy zostali v slume.
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rí rozhorčená Magda, ktorá automaticky ostala na péenke 
a stala sa opatrovateľkou vlastnej dcéry, do januára minu-
lého roka úplne zdravej. 

Tamarke urobili aj denzitometriu a výsledok šokoval – 
vtedy 12-ročnému dievčatku zistili silnú osteoporózu a na-
sadili sa ťažké lieky, ktoré detský žalúdok nevedel spraco-
vať. „Z nášho života sa stal úplný blázinec. Ide mi v prvom 
rade o zdravie dcérky, ale je toľko PREČO, že musím žiadať 
vysvetlenie od kompetentných.“

Tamarka si od Nového roka sadá, ale počas pobytu v Ko-
váčovej vyskočil nový problém – päta. Noha tŕpne, bolí a ďal-
šia rezonancia ukázala takmer päťcentimetrový cievny ná-
lez, veľký opuch. „Takže začíname sériu ďalších vyšetrení a 
liečby. Neviem, či to má súvis s mnohomesačným pobytom 
na lôžku, ale z jedného neodhrnutého chodníka sa jednodu-
cho nedokážeme vymotať. Komplikácie len a len pribúdajú.“

A mama Magda má obavy, lebo na péenke mohla byť rok 
a ten práve vypršal. „Do práce sa vrátiť nemôžem, Tamarka 
je nesamostatná, môj polovičný invalidný ide takmer celý 
na lieky.“ Magda trpí bolesťami trojklanného nervu. „Som 
na tekutej strave, nič nepožujem a plánovanú februárovú 
operáciu musím presunúť, veď kto by bol s dcérou? Naozaj 
nemám nikoho, sme len my dve.“ Otec sa okrem občasné-
ho poslania výživného o Tamarku nezaujíma. 

„Za prenájom platím 220, nemocenskú som mala 400. 
Teraz mi ju zoberú, neostane mi ani na prenájom. Už te-
raz sme vďačné, keď nám niekto prinesie ovocie, jogurty. 
Strašné. Choroba u nás ide ruka v ruke s chudobou,“ smut-
no konštatuje Magda na záver nášho stretnutia.
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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, v ktorej sa ocitli nie vlastnou vinou. Možno sa nájde 
niekto, koho príbeh Tamarkinho osudu zaujal. Aj váš príspe-
vok sa použije na urgentnú pomoc s nájmom, na úhradu od-
borných vyšetrení a možno aj na kúpu notebooku pre Tamar-
ku, ktorý potrebuje k učeniu. 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 – Tamarka.

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

Magdaléna má tridsaťpäť, dcéra Tamarka trinásť. 
V takomto tandeme to spolu ťahajú prakticky od začiatku. 

Až donedávna to nemalo chybu.

Pád na ľade trvá dodnes
Lucia Bucheňová Alan Hyža

Nikdy si nepotrpeli na luxus, zvykli si aj na fakt, že  
k vlastnému bývaniu sa zrejme nemajú šancu dopraco-
vať. Striedajú podnájmy a sú šťastné, keď pár rokov vydr-
žia v jednom. Naučili sa počítať každý cent, aby z jedného 
platu najskôr uhradili nájom, potom šeky do školy, telefón, 
potraviny, drogériu. Celkom pohodový život, kým zrazu...

Mama Magda si to pamätá presne. 17. januára o 7.42 mala 
telefonát od učiteľky zo školy, že Tamarka spadla, nech prí-
de. Bol sneh a pod ním ľad, chodník pred školou nebol vyčis-
tený. „Od tohto momentu sa nám obrátil život naruby,“ so 
slzami spomína útla Magda. Dcéru našla sedieť na stoličke, 
čo ju hneď zarazilo. Dievča spadlo dozadu na chrbát, malo 
bolesti a oni s ňou hýbali, postavili ju na nohy, posadili...

Lekár na röntgene videl len „niečo“ medzi lopatkami 
a Tamarku poslali na sledovanie domov, že nič vážne sa 
nedeje a treba len „kľudový režim“. Na druhý deň prišli 
opäť, lebo školáčke tŕplo telo, ale ani cétečko vraj nič ne-
ukázalo. Po magnetickej rezonancii sa prednosta vyjad-
ril, že pacientka môže ísť do školy. Ubolená sa naňho len 
vyľakane pozrela.

„Chcela som vedieť, čo sa deje, čo ukázala rezonancia, 
bola som zdesená, že dcéru zohýnajú. No dosiahli sme 
len to, že keď sa vraj Tamarke nechce do školy, tak nech 
ostane týždeň doma. V prepúšťacej správe diagnóza zne-
la – pomliaždeniny stavcov.“ Nešťastná mama na vlast-
nú päsť zháňala ďalších doktorov a na detskej chirurgii 
v Bratislave to dostali čierne na bielom: šesť zlomených 
stavcov a štyri prasknuté! Okamžite korzet a žiadne hý-
banie s chrbticou.

Tamarku bolelo všetko, tŕpli jej nohy a len opatrne s ma-
minou pomocou sa doma dokázala po vlastných presunúť 
z postele na toaletu. V posteli jedla, učila sa, čítala. Mama 
si na noc hodila na zem matrac a začala spávať pri dcére. 
Bola nahnevaná na lekárov v regionálnej nemocnici, ktorí 
podcenili počiatočný stav a „akoby kryli jeden druhého. To 
je môj pocit, ktorý mi nik nevezme,“ hovorí. 

Napokon sa dopracovala aj k rezonancii, ktorá v prepúš-
ťacej správe nebola priložená. Zlomeniny boli na nej zre-
teľné. „Správali sa k nám ako k simulantom, každá moja 
otázka ich obťažovala. Veď ohýbať chrbát pri zlomených 
stavcoch... Keby si aspoň priznali chybu, ľudsky sa osprave-
dlnili a vysvetlili veci... Je mi z toho zle. Podala som podnet 
na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ hovo-



Keby Vladimír (60) nemal na klobúku mikulášsku čiapku 
a na novom tvídovom kabáte, ktorý našiel prehodený cez kontajner, 

reflexnú vestu predajcu, pôsobil by ako z francúzskeho filmu. 
Aj jeho životný príbeh by bol vhodný na sfilmovanie.

Príbeh ako z filmu

Podporte Nota bene
zriaďte si trvalý príkaz na náš účet: 

sk21 1100 0000 0026 6347 5014, 
darujte pravidelne online na  

www.notabene.sk.
Ďakujeme!

kontrolovateľne myká doľava, zlomili 
mu nos aj pravú ruku, ktorú má preto 
vážne oslabenú, a vybili dolné zuby... 

„Počas rabovania našli v špajze desať-
litrový demižón vína a opili sa do ne-
moty. Keď o štvrť na šesť ráno posled-
ný z nich zaspal, rozbehol som sa do 
potravín a vedúca zavolala policajtov. 
Tí nemali veľa roboty, lebo zlodeji le-
žali opití na stole, takže im hneď na-
sadili putá.“

No kým sa liečil, praskol mu v dome 
kotol, a keď nastala zima, nedalo sa  
v ňom vydržať. Aj tak sa v ňom vraj od 
prepadu bál. Preto sa vrátil do Brati-
slavy. „Tu som sa potuloval, sem-tam 
som prespal u príbuzných, a napokon, 
keď som začal predávať Nota bene, 
prenajal som si izbu na ubytovni.  
O dom som prišiel pre nesplácanie 
úveru. Dnes žijem vďaka jednej dob-
rej panej v prenajatej garsónke, čo 
je oveľa lepšie.“ Nota bene predáva 
na bratislavskej Autobusovej stanici 
Mlynské nivy.

Vladimír vraví, že predierať živo-
tom sa naučil v detstve a mladosti, 
takže nedostatok ho nezaskočil. „Hor-
šie sú zdravotné problémy, veď do päť-
desiatky som bol zdravý ako ryba. No 
túto prácu som si obľúbil. Väčšinou sú 
ľudia vľúdni, pristavia sa, porozpráva-
jú. A to si cením.“

 
Autorka je redaktorka Eurotelevízie.

Narodil sa v Bratislave vysoko-
školsky vzdelaným rodičom. Mama, 
úspešná kajakárka – dvojnásobná 
majsterka Československa – a peda-
gogička pre druhý stupeň základnej 
školy, vyštudovala popri zamestna-
ní ešte fyziku a chémiu a neskôr aj 
psychológiu a sociológiu. „Bola drob-
ná a útla,“ ukazuje mi Vladimír v pe-
ňaženke fotografiu jemnej blondínky, 

„ale koľkokrát som sa zobudil o štvrtej  
v noci a ona ešte študovala.“ 

Otec, doktor filozofie, prekladateľ 
ruskej a bulharskej literatúry a diva-
delných hier bol vraj mäkký ako mas-
lo. Ale v piatky a soboty si zvykol vy-
piť dva, tri litre vína a zmenil sa na 
agresora. „Keď mamička namietala, 
že pije veľa, zbil ju. Ako každého, kto 
sa mu postavil na odpor. Babičke raz 
takú struhol, že spadla na zem. A mňa 
zmlátil remeňom do krvava, takže keď 
to zbadala učiteľka na telocviku, išla 
ho upozorniť, že ešte raz a... Bol aj 
fešák, podobný americkému herco-
vi Deanovi Martinovi, takže keď mal 
vypité, nebránil sa ani ženám. To bol 
napokon dôvod, pre ktorý sa s ním 
mamička v mojich desiatich rokoch 
rozviedla.“

Atmosféra v domácnosti sa odcho-
dom otca síce upokojila, ale neplatil 
alimenty, takže ubudli peniaze. „Od 
štrnástich som zbieral jahody a čierne 
ríbezle, vykladal vagóny, a pretože na 
moje štúdium nebolo, vyučil som za 
automechanika a potom ešte za elek-
tromontéra. No napokon ma najviac 
bavilo robiť čašníka. Na škole zo mňa 
nevedeli učitelia dostať slovo, ale pri 
tejto profesii som sa rozhovoril. Naj-
radšej som obsluhoval na tanečných 
zábavách a plesoch. Aby som ľudí za-

bavil, naučil som sa tancovať s pohár-
mi na tácke.“ 

Vladimír sa venoval aj kajakárstvu 
a rád fotil kostoly a kláštory. Keď sa 
oženil a narodila sa mu dcérka, mal 
dve zamestnania súčasne, aby rodi-
na nestrádala. „A to sa mi vypomsti-
lo. Raz som prišiel neočakávane do-
mov a nachytal som manželku s iným 
mužom.“

Rozhodol sa emigrovať. „19. ja-
nuára 1986 som ilegálne prekročil 
hranice a dostal som sa do Nemecka. 
Nežiadal som o azyl, ale o uznanie 
občianstva, pretože po mamičkinom 
otcovi, Nemcovi, som na to mal nárok. 
Po šiestich rokoch som sa vrátil na 
Slovensko.“ V cudzine sa popri prá-
ci cibril v jazyku. „Doma som vycho-
dil základnú školu s nemeckým ja-
zykom a v Nemecku som, aj napriek 
tomu, že som katolík, čítal v originá-
li všetky knihy od Martina Luthera, 
ku ktorým som sa dostal. Aj Bibliu  
v nemčine,“ povie a po nemecky mi 
ako dôkaz odrecituje Otčenáš.

Prečo sa však ocitol na ulici? „Zľu-
toval som sa nad jednou ženou s piati-
mi deťmi. Kúpil som dom pri Leviciach, 
aby mali kde bývať, a formálne sme žili 
ako druh a družka. Vďaka tomu jej vrá-
tili dve deti, ktoré jej úrady odobrali pre 
agresívneho exmanžela. Všetky úspory, 
pol milióna korún, som do nich inves-
toval a ešte som si pre nich zobral úver 
300 000 korún. A potom ma v jeden 
večer v dome prepadol jej exmanžel  
s kumpánmi.“

Pajserom mu dolámali rebrá, dva 
krčné stavce mu vykopli tak, že sa ne-
dajú napraviť a hlavu mu preto ne-
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Galina Lišháková Alan Hyža



Tento raz to nebude kniha papierová, ale audio. Volá sa Neznámí hrdinové 
mluvili i německy, vydala ju Česká televize (2018) a načítal ju Ondřej Novák.

Ešte predtým ju napísal historik, publicista a populari-
zátor dejín Martin Krsek. Vyštudoval odbor Stavebnej his-
tórie na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem a pracuje v tamojšom mestskom 
múzeu ako kurátor zbierky techniky a fľašiek.

Jeho Neznámí hrdinové zasa raz na celej čiare dokazu-
jú, že život je najdramatickejší spisovateľ zo všetkých. Je 
to čistá literatúra faktu bez štylistických ozdôbok či esejis-
tických odbočiek, len do príbehu zosnovaných osem osu-
dov príslušníkov nemeckej národnosti žijúcich v čase hit-
lerovskej rozpínavosti v sudetských krajoch českej zeme.

Protinacisticky zmýšľajúci – a najmä konajúci – Nemci, 
z ktorých väčšina bola ochotná za svoju vlasť – Českoslo-
venskú republiku – položiť život. Žiaľ, koncom vojny a po-
rážkou Hitlera ich príbehy zväčša nekončia, prichádza su-
detský divoký aj umiernenejší odsun a vzápätí iná totalit-
ná priepasť, tá pofebruárová.

Otec Alexandra Stefanescua (príbeh s názvom Esesmanem 
proti své vůli) bol Rumun, matka Nemka, bývali v Šumperku. 
Nemal ani dvadsať rokov, keď ho chceli naverbovať do SS. A ne-
bolo to po prvý raz. Jeho vyhýbanie sa ponuke, ktorú v tom čase 
nebolo radno odmietnuť, je z rodu neuveriteľných a odvážnych.

Josef Patz (Neučebnicový hrdina) ako mladý muž s úža-
som pozoroval stavbu ústeckého Mosta Dr. Edvarda Beneša 
ponad rieku Labe. Naprojektoval ho známy architekt Josef 
Melan. Sudetský Nemec Patz síce narukoval do Wehrmach-
tu, ale keď mal za obeť vojne padnúť jeho milovaný most...

Lili Hornich (Plutoniová dáma) tiež pochádzala z Ústí nad 
Labem, zo židovskej rodiny, v roku 1933 pred nacizmom ušli do 
Spojených štátov. Po boku svojho manžela Donalda, tiež che-
mika, patrila počas vojny do tímu vyrábajúceho jadrové zbrane.

Rudolf Rudy Sieber (Pobočník kapitána Marlene), tiež 
ústecký rodák, bol celé desaťročia manželom divy filmové-
ho plátna Marlene Dietrichovej a mal leví podiel na formo-
vaní jej výrazne protihitlerovského postoja.

Fritz Bedřich Dědek (Mladý elektrikář) mal len jedenásť 
rokov, keď nemecká armáda zamínovala plavebnú komoru 
vodnej elektrárne v Ústí. Jeho otec tam pracoval ako hlav-
ný technik a veľmi dobre vedel, aké škody by narobila valia-
ca sa voda... Ďalší príbeh (Švédský uprchlík) rozpráva osud 
Otta Seidla, ktorý sa na protinacistickom odboji podieľal 
ako člen sociálnodemokratickej strany.

V rozprávaní o Herte Sedláčkovej (Zrádkyně říše), kto-
rá sa – aj s rodinou – podieľala na pomáhaní vojnovým za-
jatcom, sú kilá prostého, nesmierne silného hrdinstva, na 
ktoré už v týchto našich napapaných mierových časoch za-
búdame. A napokon nasleduje najfrontovejší príbeh Eliza-
beth Morscheovej (Matka pluku) a jej odvážnych synov – voj-
na ich rozprášila od Ruska až po Dunkirk.

Lokálpatriot Martin Krsek priniesol vo svojej audiokni-
he Neznámí hrdinové mluvili i německy osem silných príbehov, 
malé dejiny, ktoré sa stretli s tými veľkými. Odhodlanie po-
staviť sa zlu a ochota položiť svoj život za vlasť... Klobúk 
dolu, dámy a páni. Vďaka.

Skutoční sudetskí hrdinovia
Zuzana Mojžišová
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Vylúštenie krížovky z minulého čísla: 
„Láska je [bezvýhradné rozhodnutie] sa pre určitý typ nedokonalosti.“

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.

Priateľstvo, ktoré nie je zviazané s múdrosťou, [...]. William Shakespeare
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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.

Hlavní podporovatelia projektu NOTA BENE

Toto vydanie Nota bene podporili

Nefinanční podporovatelia projektu

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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www.pomahatjelahke.skVďaka vám sa na dobrú vec podarilo vyzbierať cieľovú sumu vyše 40 000 €. 

Dokázali ste, že POMÁHAŤ JE ĽAHKÉ.  


