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Bola to nesúrodá zmes ľudí, ktorí sa v jeden utorok začiatkom marca stretli v budove na bratislavských Palisádach. Najprv
skupinka študentov, ktorí si, ako to už študenti zvyknú, sadali do zadných radov, niekoľko jedincov už nepochybne v poškolskom veku, ale stále ešte v rozkvete kariérneho života a zopár matadorov vo veku, keď sa už na tvárach odrážajú prežité
životné skúsenosti. Spojila nás skutočnosť, že sme sa stali študentmi mediálnej školy .týždňa.
Čo motivuje ľudí, aby opäť zasadli aj keď len do symbolických školských lavíc? Mladí ľudia sa prišli niečo naučiť a dokázať,
mnohí budúci novinári. Niektorí s publikačnými skúsenosťami, dokonca aj vybudovaným televíznym štúdiom. Ďalší prišli
uskutočniť svoj sen z detstva, pragmaticky sa naučiť k majstrom pera remeslo, iní bojovať proti syndrómu vyhorenia a jeden,
ako povedal, lepšie spoznať nepriateľa. A hádam všetci z obdivu a úcty k najlepšiemu a žiaľ dnes už asi jedinému serióznemu
politickému časopisu na Slovensku. Medzi slepými býva aj jednooký kráľom, ale týždeň kraľuje stabilnou kvalitou a zbiera
uznania aj na medzinárodnom poli.
Rozostavením stoličiek do kruhu a navrhnutím tykania sa prvé bariéry stratili. Zo všetkých sa stali poslucháči. Čo lektor,
to iná lekcia. Dialo sa všeličo. Počiatočné nadšenie sa občas zmenilo na ľahostajnosť a rutinu, niektorí sa prejavili menej,
iní viac, niektorí viac ako viac. A niektorí sa nebadane potichučky vytratili. Čo človek, to silná individualita, ťažko vytvoriť
kolektív. A ako je na Slovensku zvykom, všetci sme tu odborníci na všetko. Hlavne kým sedíme v teplúčku. Niektorí priniesli
čaro osobnosti. Niektorí majú talent a dar od Boha, niektorí musia tvrdo zapracovať, aby si vydobyli svoj kúsok miesta na
slnku. Mimoriadny talent a ambície sa nie vždy pretavia do výsledkov. Reči sa hovoria a chlieb sa je. A ten chlebík, ten sa rodil
ťažko. Nevyhli sa nám hluché miesta, študentské choroby, výhovorky. Nie každý vie alebo môže vyjsť zo svojej ulity a obetovať
kusisko pohodlia. Ale ukázala sa zomknutosť a sila charakteru, keď šlo do tuhého. S .týždňom máme spoločné aj to, že náš
časopis bol z veľkej časti napísaný za posledný týždeň. Náš spoločný príbeh sa tu končí.
Študenti Mediálnej školy .týždňa predkladajú prvé a jediné číslo svojho časopisu. Dúfam, že pre Vás bude dobrým čítaním.
Tak ako pre nás ostane peknou pamiatkou.
Eva Gurská
šéfredaktorka
Redakcia ďakuje za podporu redaktorom .týždňa, osobitne Andrejovi Bánovi, a kolegom, ktorí sa na príprave časopisu
podieľali.
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CHUDOBA...
Jednoduchá odpoveď na to, čo je chudoba neexistuje. Subjektívne a najjednoduchšie vyjadrenie je, že sa jedná o hmotný
nedostatok. Chudoba je relatívna. To, čo jeden vníma ako núdzu a nedostatok, môže byť pre iného uspokojivý stav.
Chudoba je komplexná záležitosť a nedá sa len tak šupnúť do nejakej škatuľky. Integruje takú širokú škálu materiálnych i
nehmotných charakteristík, že nie je možné definovať jej jednoznačnú a definitívnu podobu. Skutočná chudoba je pre nás
stav, ktorý ohrozuje základnú existenciu a prežitie človeka. Nedostatok jedla, šatstva, neexistencia bývania alebo bývanie bez
základných hygienických podmienok. Takúto definíciu chudoby spĺňajú napríklad niektorí obyvatelia rómskych osád alebo
bezdomovci.
Ako chudoba vzniká a kto je za ňu zodpovedný? Do akej miery je za ňu zodpovedný jednotlivec, a do akej miery spoločnosť?
Aké miesto má sociálna pomoc a starostlivosť zo strany štátu? Je sociálny systém nastavený proaktívne, alebo len betónuje
stav na hranici znesiteľnosti? Ako sa môže jednotlivec i komunita vymaniť z područia chudoby? A kde je povinnosť spoločnosti, obce a štátu pomôcť a podporiť jeho snahu? Ako pomáhať alebo nepomáhať, ak nie je evidentná žiadna snaha?
Je predsa neprijateľné aby dnes u nás ľudia trpeli hladom a umierali od zimy. Nerodíme sa všetci do rovnakého prostredia.
Niekto má šťastia viac a niekto menej a s mnohými život nepekne pozametá.
V našich reportážach a článkoch sme nazreli do sveta rómskych osád, rómskeho sídliska aj do útulku bezdomovcov. Pozreli
sme sa na tých, ktorí sa z pasce dostali a sú úspešní, ale aj na „pracujúcu chudobu“ - ľudí, ktorí napriek tomu že pracujú,
nemajú možnosť plnohodnotne žiť, len prežívať.
Nedá sa nepozastaviť nad názorom a slovami premiéra Fica, ktorý oceňuje schopnosť našich ľudí žiť z nízkych príjmov,
postarať sa o svoje rodiny aj za cenu, že títo ľudia robia často v dvoch - troch zamestnaniach. Toto je podľa neho prednosť
Slovenska. „Nechcem porovnávať z inými krajinami, ale máme taký, ako keby náskok pred nimi. Keby taká situácia nastala
napríklad v Španielsku, že majú žiť z 300 – 400 EUR, tak asi zapália krajinu, ale naši ľudia žijú a idú ďalej...“ , hovorí predseda
strany čo má v názve sociálna. Toto je výsmech občanom od človeka, ktorý je za to, ako sa žije pracujúcim v tejto krajine, ako
dlhoročný premiér zodpovedný.

PRACUJÚCA CHUDOBA

KATARÍNA AUGUSTINIČ

Slovenskej ekonomike sa darí. Politici sa chvália rastom HDP, ale ľudia majú
naďalej nízke mzdy. Koláč tu je, nie je malý, len je nespravodlivo rozdelený. Je
nutné o tom začať hovoriť a 2 milióny zamestnancov na Slovensku by malo
začať žiadať zmenu. To je cieľom občianskeho združenia Pracujúca chudoba.
Portálu a tímu okolo neho, ktorý založil a vedie Milan Kuruc.

Kto je Milan Kuruc?

Prečo práve Pracujúca chudoba?

Momentálne som tiež zamestnanec, ak vás zaujíma, čo
som vyštudoval, tak ekonomickú univerzitu. V súčasnosti pracujem v IT oblasti, kde sú mzdy nastavené lepšie. Ale
nebolo tomu tak vždy, prešiel som si aj oblasťami, kde som
jasne cítil, že odmeňovanie nie je v poriadku. Vtedy som si
povedal, že musím platovú situáciu začať riešiť, ale prišlo mi
čudné riešiť to len pre seba, keď s rovnakým problémom sa
stretávajú takmer všetci zamestnanci.

Hranica chudoby sa určuje štatisticky ako 60 % mediánu.
U nás je to 347 €. Keď zarábate nad túto sumu, už akože nie
ste chudobný. Ale v skutočnosti je to nezmyselné číslo. Ja
vnímam rovinu chudoby úplne inak. Množstvo ľudí pracuje
40 hodín týždenne, no napriek tomu si zo svojho platu vedia
financovať iba základné životné potreby. Pracujú len na to,
aby prežili a mohli sa opäť vrátiť do roboty. Proste, ak vaša
práca ostáva už len aktom prežitia a nie je príležitosťou k
ekonomickému rozvoju, toto sa pravým menom nazýva
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otroctvo. Títo ľudia si nevedia nič odložiť, nič našetriť, položí
ich aj krátkodobý výpadok príjmu, už PN-ka je pohromou.
Výsledkom tohto všetkého je, že títo ľudia sa necítia ekonomicky v bezpečí, o nejakom sebarozvoji alebo vychutnávaní
si života nemôže byť ani reči. Preto Pracujúca chudoba, lebo
napriek tomu, že pracujú, snažia sa, cítia sa chudobní.
Čo bolo impulzom, že mladý človek v tvojom veku sa podujme riešiť tak zložitú tému?
Ono, tá téma ani nie je zložitá. Ľudia si jednoducho za
svoju prácu zaslúžia spravodlivú odmenu. Tá má vychádzať z
nejakých nákladov na život, produktivity práce, ekonomickej
kondície podniku, náročnosti zamestnania, zodpovednosti a
rizika. Čo ma primälo toto riešiť? Pred tým, než som sa zamestnal v IT firme, moja mzda nezodpovedala tomu, že som
robil od nevidím do nevidím, cez víkendy, s plným nasadením, zamestnávateľ sa mohol spoľahnúť na to, že o všetko
bude postarané. Napriek jeho vysokým ekonomickým možnostiam som nedostával primeranú odmenu za prácu. A to
som mal aj vtedy nadpriemerný príjem. Uvedomil som si, že
okolo mňa sú ľudia, ktorí sú na tom finančne ešte horšie než
ja. A nie je to ich chyba. Nezlyhali, nie sú to žiadni lúzri, pracujú, snažia sa, napriek tomu sa im nedostáva spravodlivej a
primeranej mzdy. Toto nie je len morálny, ale hlavne ekonomický problém. Vyššie mzdy sú totiž pre ekonomiku dôležité, pretože platí, že keď ľudia majú viac peňazí, podnikatelia
majú viac zákazníkov a najímajú ďalších zamestnancov.
V roku 2014 si založil fun-page na Facebooku. Dnes má
skoro 15 tis. fanúšikov. Jeden z tvojich článkov o mzdách
mal takmer 400 tis. čítanosť a o tvoje dáta a grafy sa
opierajú politici v diskusiách. Ohlas je veľký. Čo je cieľom?
Cieľom je urobiť neviditeľných ľudí viditeľnými. Prvou
aktivitou nášho združenia bola kampaň Koniec Nízkym
Mzdám. Nájdete ju na stránke www.KoniecNizkymMzdam.sk
A v tom je vystihnutý aj náš cieľ. Na začiatku som otravoval niekoľkých politikov s tým, že na Slovensku máme nízke
mzdy, ale nikoho to nezaujímalo. Tak som sa tým začal zaoberať sám. Začal som študovať, pátrať, porovnávať, dával si
dokopy čísla. Pochopil som, že to nie je len môj pocit, že je
to naozaj tak. Ľudia dostávajú vzhľadom na výkonnosť našej
ekonomiky málo. Bez toho, aby sa tu o tom začalo otvorene
hovoriť v médiách od rána do večera, sa s tým nedá pohnúť.
Chceme v celej spoločnosti vytvoriť pocit, že takýto stav nie
je v poriadku. Aj medzi zamestnancami, aj medzi zamestnávateľmi. Téma sa musí dostať do verejného priestoru. Chceme rozvíriť silnú, živú a serióznu debatu. Pretože u nás bolo
doteraz národným športom v mediálnom priestore nízke
mzdy obhajovať. Dva milióny pracujúcich ľudí akoby v tejto
krajine neexistovali. Títo ľudia sa snažia, pracujú, tvoria to
rastúce HDP, napriek tomu si 50 % domácností nevie mesačne ušetriť ani 1 euro. Chceme otočiť povedomie spoločnosti,
aby si aj ľudia uvedomili svoju hodnotu a začali si ceniť sami
seba a to, čo vyprodukujú pre túto krajinu.

Rozumiem, ale mnohí tvoji kritici, hlavne z radov zamestnávateľov, argumentujú tým, že sa nemôžeme porovnávať s Rakúskom alebo Nemeckom a žiadať platy
ako sú tam
Nikto nežiada platy ako sú tam. My len žiadame, aby sa
vyprodukovaný koláč rozdeľoval medzi zamestnancov a firmy tak, ako je to na západe. Tam ide zamestnancom z toho
čo vyprodukuje firma 60 % a 40 % si necháva firma. U nás je
to naopak. Veď neporovnávajme sa Rakúskom. Porovnávajme sa so Slovinskom. Máme o 2 % vyššiu produktivitu práce ako oni, len o 6 % nižšie DHP, ale oproti nim máme len
70 % mzdy. To som už započítal aj rozdielne ceny tovarov a
služieb. Bez tohto započítania to vychádza ešte horšie. U nás
je priemerná mzda 912 €, u nich 1600 €. Lenže oni sa delia
so svojimi zamestnancami presne naopak než my. Tam sa
vyprodukuje nejaký koláč, 57 % dostanú zamestnanci a 43
% si nechá firma. Inými slovami, u nás je problém v tom, že
naši zamestnávatelia sa nechcú spravodlivejšie deliť so svojimi zamestnancami. A to nehovorím o tom, že Slovinci majú
menej odpracovaných hodín, menej robia v nedeľu, menej
robia v noci, a majú vyššie daňovo-odvodové zaťaženie. Keď si
prepočítate mzdy cez paritu kúpnej sily, pred nami sú všetky
krajiny V4, ale aj Estónsko, spomínané Slovinsko a dokonca
Chorvátsko, ktoré vstúpilo do EÚ nedávno. A pritom všetci
majú nižšiu produktivitu práce.
Kde je teda problém?
Problém nízkych miezd nie je v nedostatku peňazí na ne.
Problém je v rozdelení medzi ziskovosť firiem a zamestnancov. Problém je v nespravodlivom rozdelení. Najzákladnejším
ukazovateľom spravodlivosti je podiel miezd na HDP. Na západe je podiel miezd na HDP 50%, vo Švajčiarsku 60% a u nás
je to len 39,1%. Predbehlo nás aj Bulharsko.
Ako sa však prepracovať k spravodlivejšiemu prerozdeleniu? Predsa je na samotných vedeniach firiem ako si
nastavia mzdovú politiku a samozrejme každý sa snaží
maximalizovať svoj zisk
Impulz musí v prvom rade vyjsť od samotných zamestnancov. Slováci sa musia naučiť novú poučku: „Zarábam tak,
že si pýtam. Len pracovať nestačí.“ Bežne sa stáva, že na rovnakej pozícii pracujú dvaja zamestnanci, majú porovnateľné
výsledky, ale rozdielne nastavený plat. Dôvod je jednoduchý.
Jeden z nich si dokázal na začiatku vyjednať vyššiu mzdu. V
našej spoločnosti akoby viac oceňujeme schopnosť vyjednať
si vyšší plat, než schopnosť dobre pracovať, a považujeme to
za normálne. Ok, môže byť, ale potom to tým ľuďom povedzme.
A s tým súvisí aj prvá téma, ktorú sme otvorili a osvojili si
ju poslanci na čele s Mirom Beblavým a tou je zverejňovanie
miezd v pracovných inzerátoch. Mnohí zamestnanci si totiž
veľakrát zo strachu, aby pracovné miesto dostali, pri úvodnom pohovore vypýtajú menej, ako by chceli alebo potrebovali, mnohokrát oveľa menej ako je firma ochotná na danú
pozíciu minúť.
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Je to téma, ktorá momentálne rezonuje, prečo práve
toto opatrenie? Ako vám napadlo?
Keď som robil porovnania a prieskum miezd v Rakúsku,
všimol som si, že pri každom inzeráte tam bolo vždy uvedený ponúkaný plat. Prekvapilo ma to, lebo naopak u nás na
pracovných portáloch plat bežne nenájdete. Dokonca, aj keď
zavoláte a spýtate sa, odpovede sa nedočkáte. Skôr vás takáto
otázka diskvalifikuje. V Rakúsku je totiž zverejňovanie miezd
povinné zo zákona. Podmienky sú jasnejšie a aj uchádzač si
vie urobiť predstavu. Ak musí vycestovať na pohovor, vie,
čo môže očakávať. Navyše ten priestor na vyjednávanie tam
naďalej zostáva. Týmto opatrením chceme presunúť konkurenciu zo strany zamestnancov – miesto dostane ten, kto
si vypýta menej, na stranu firiem – kvalitného uchádzača
získa firma, ktorá ponúkne viac.
Zamestnávatelia však nesúhlasia a odmietajú, aby sa im
štát staral do toho, ako ma vyzerať inzerát, ktorí si sami
platia a že na väčšinu pozícií nie je jednoduché vôbec
stanoviť a teda uviesť plat
To sú výhovorky. Toto opatrenie má dotlačiť zamestnávateľov k férovejšiemu správaniu. Nepáči sa to v prvom rade
zamestnávateľom, ktorí platia svojich ľudí napríklad minimálnou mzdou a ostatné im dávajú načierno. Nepáči sa to
zamestnávateľom, ktorí sa boja, že ich vlastní zamestnanci zistia, že ich práca je hodná viac a budú žiadať zvýšenie
platu. Lebo dnes je bežná prax, že na oddelení pracuje viac
zamestnancov, a aj v prípade, že odvádzajú prácu s porovnateľnými výsledkami, ich platy sú rôzne. Nepáči sa to tým,
ktorí sa obávajú konkurenčného boja, lebo možno budú musieť svojim ľuďom pridať, aby neodišli ku konkurencii. Lebo
zamestnávatelia majú radi konkurenciu, ale iba vtedy, keď
sa ich netýka. Toto opatrenie určite prinesie väčšiu informovanosť uchádzačov o zamestnanie, sprehľadní trh práce
a hlavne aj vďaka tomuto návrhu už nikdy nebude diskusia
o mzdách rovnaká ako pred tým.

Mnohí zamestnanci však nemajú možnosť vyjednávať o
svojich platoch, pretože tie sa riadia kolektívnou zmluvou, kde iniciatívu o jej vyjednávaní preberajú odbory.
Ako sa ich dotkne vaše opatrenie?
Úplne rovnako. Aj tieto podniky budú musieť zverejňovať
v inzerátoch nástupný plat. Inak, čo sa odborov týka, musím
žiaľ konštatovať, že sú u nás značne zdecimované. A pritom
sú to práve odbory, ktoré v histórii stoja za zlepšením pracovných podmienok zamestnancov. U nás sú odbory vnímané ako relikt socializmu. Ale je to naopak. Odbory sú kapitalistický výmysel. Na západe je preto tým zamestnancom
lepšie, pretože tam je v spoločnosti cítiť konštantný tlak na
vyrovnávanie pozície zamestnancov voči kapitálu. My sme v
stave, že ľudia sa budú musieť znovu naučiť, že zamestnanci
sú odbory a odbory sú zamestnanci, a čo to znamená kolektívne vyjednávať. Štatistiky jasne ukazujú, že v podnikoch,
kde majú zamestnanci vyjednanú kolektívnu zmluvu, sú
mzdy priemerne o 18 % vyššie.
Čo plánujete ďalej?
Plánujeme ľuďom naďalej vysvetľovať, že majú svoju hodnotu a svoju cenu. Máme ďalšie nápady a opatrenia ako bojovať proti nízkym mzdám. Plánujeme ich ponúkať politikom, a je nám úplne jedno, či sú z opozície, alebo koalície.
My proste potrebujeme nízke mzdy vyriešiť, pretože nízke
mzdy narúšajú celú spoločnosť. Ľudia nemajú dosť peňazí a
malí slovenskí podnikatelia tým pádom nemajú dosť zákazníkov. Nízke mzdy v súčasnosti znamenajú nízke dôchodky
v budúcnosti. Čiže okrem chudobných pracujúcich máme
a budeme mať chudobných dôchodcov. Nehovoriac o tom,
že takéto mzdy nám trhajú rodiny, vyháňajú manželov od
manželiek, matky od detí a o tom, že nám mladí húfne odchádzajú so zahraničia ani netreba hovoriť.

NÁDEJ PRE LUNÍK IX
Na Luník IX sme došli taxíkom. Májové sobotné predpoludnie prehriate slnkom, nádherná zeleň a zopár bytoviek. Pri vstupe nič nenaznačovalo, že sme na
povestnom „neslávne slávnom“ rómskom sídlisku.

EVA GURSKÁ
Pochádzam z Košíc a vyrástla som na Luníku IV. Nie je to
ďaleko. Luník IX. , posledný z košických luníkov, bol postavený ako každé iné socialistické sídlisko. Prvé dva panelové
domy z 80. rokov sú takmer také ako kdekoľvek na Slovensku, v pozadí neveľká trojpodlažná novostavba, ako z úplne
iného príbehu. Zdesenie prišlo až za zákrutou. Očmudené
polozrúcané osemposchodové paneláky bez okien, boriace
sa v niekoľkometrových vrstvách odpadkov. A na konci, za
„kukuricami“ z konca deväťdesiatych rokov, ktoré sú dnes
v podobnom stave ako väčšina tridsaťročných poloruín, sa
začína osada. Nelegálna.

MNOHÉ SVETY V JEDNOM
Svojpomocne poskladané papundeklové chatrče schované
v romantickej májovej zeleni vyzerajú takmer idylicky. Kým
neprídete bližšie a nezistíte, že tam bývajú ľudia. Mnohopočetné rodiny, celoročne. Bez vody, toalety a oficiálne aj bez
elektriny. Zo sídliska, ktoré si pamätám, ostalo torzo. Paneláky pražského typu, pre niekoho králikáreň, pre väčšinu
vytúžené bývanie. Onehdy som tu bola navštíviť priateľku.
Celá šťastná, práve tu, aj s čerstvo rozrastenou rodinkou, dostali novučičký byt. Nie je Rómka.

STR. 6 – 7

Dom ešte stojí, ale ona tu už dávno nebýva. Keď sa sídlisko začalo zaľudňovať rómskymi osadníkmi a neskôr sa postupne stával domovom neplatičov a Rómov, sústredených
z celého mesta, život sa stal neznesiteľným. Odišli. Podobne
ako mnohí, ktorí chceli vychovávať deti v dôstojnejších podmienkach.
Clivo sa pozerám na preriedené ulice. Od roku 2008 mesto
zbúralo sedem panelových domov s narušenou statikou. Búracie práce budú pokračovať, Košice vyčlenili prostriedky z
mestského rozpočtu. Právne a technicky je to v poriadku.
„Tým, ktorí sa v budovách určených na asanáciu zdržujú, už
dávno neplatia nájomné zmluvy, alebo sa nasťahovali nelegálne“, uvádza hovorkyňa mesta Košice Martina Urik Viktorínová. Bývanie v týchto budovách je životu nebezpečné.
Demolácia nič nevyrieši, Rómovia sa zariadili po svojom. Postavili si chatrče na lúke a v kríkoch za sídliskom.
Na Luníku IX sa býva na etnickom princípe, ale sociálne vrstvy jeho obyvateľstva sú rôzne. Najviac sa píše o zdevastovaných bytoch, nešťastiach a kriminalite, ale tu žijú aj ľudia,
ktorí riadne pracujú, starajú sa o svoje príbytky, rodiny, deti,
vedia hospodáriť. Ostali v zajatí sídliska, z ktorého pre nich
niet úniku. Väčšinou kvôli nízkym príjmom a vysokým cenám bývania. Mnohí obyvatelia odišli do zahraničia. Niektorí za prácou, niektorí, prečo nepriznať, za štedrejšími sociálnymi dávkami.

KAM KRÁČATE?
Luník IX má mladého a osvieteného starostu. Bc. Marcel
Šaňa tu vyrástol a naďalej býva s manželkou a dvoma deťmi. Obyvatelia ho poznajú a on pozná ich. Viac ako desať
rokov predtým pracoval v U.S. Steel Košice, pracovný pomer
vlastne ešte trvá. Starosta je charizmatický človek, vzdelaný,
hovorí premyslene a rozvážne. Po nástupe do funkcie najprv
rozbehol program Bezpečnosť. Osvetlil celé sídlisko a vybudoval kamerový systém. Podľa policajných štatistík pouličná
kriminalita výrazne klesla.
Ďalšou úlohou, pred ktorou stojí, je bývanie. Prichádza s
myšlienkou prestupného bývania. Pre tých najmenej prispôsobených chce zriadiť útulok v priestoroch nepoužívanej
kotolne. „Pokiaľ by táto skupina bola sústredená na jednom
mieste, bolo by možné s nimi pracovať dennodenne. Napríklad ich zapojiť do inštitútu osobitného príjemcu. Aby nevzniklo to, že si nezaplatia nájom. Naučiť ich hospodáriť, aby
sa nezaplietli do úžery. Keď sa naučia, že sa dá žiť aj inak,
vedia sa aj osamostatniť“, hovorí Šaňa.
Súčasťou projektu Prestupné bývanie je aj nová výstavba.
Pozemky prenajalo mesto za symbolickú sumu na 30 rokov.
Bytové domy majú byť maximálne dvojpodlažné, každý byt
so samostatným vstupom, žiadna pavlač, žiadne spoločné
priestory. V prvej etape plánuje starosta postaviť 50 bytov,
dvojizbových, s rozlohou maximálne 55 m². Hrdo nám ukazuje prvé náčrty v mobile. Na financovanie hľadajú eurofondy, ak to nepôjde, bude sa stavať cez štátnu dotáciu v spojení
so Štátnym fondom rozvoja bývania. Do nového pôjdu „lepšie“ rodiny z doterajších bytov. Tie, ktoré sú na to pripravené.
Riadne platia, buď sú zamestnaní, alebo vedia vyjsť z toho,
čo majú. A sú slušní. Do ich bytov pôjdu integrované rodiny
z útulku alebo Mašličkova. O tom je prestupné bývanie, mať
možnosť vypracovať sa a prestúpiť do lepšieho.

Starosta Šaňa rozbieha aj projekt v spolupráci s mimovládkou ETP Slovensko. Organizácia má skúsenosti so svojpomocnou výstavbou z desiatok obcí na Slovensku. Zapojila už
aj niektoré rodiny zo sídliska. „To by mohol byť najvyšší stupeň bývania. Alebo nie“, opraví sa starosta, „najvyšší stupeň
by mal byť , ak sa podarí v spolupráci s mestom ísť bývať
vonku, mimo Luníka IX. To by mala byť motivácia.“
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Vstup na sídlisko Luník IX. je ... ako z úplne iného príbehu.
Nový dom strážený kamerovým systémom.

ABY ŽILI NORMÁLNE
Otec Marián, salezián don Bosca, je na sídlisku Luník IX už
osem rokov. Na začiatku boli pre obyvateľov ako kamienok
v topánke, omínali. Otočilo sa to nebadane. Začalo sa pracovať s deťmi aktivity, stretka, katechéza, výlety, tábory. Deti,
keď zažijú niečo pekné, tak doma o tom rozprávajú, a rodičia
počúvajú pozitívne veci. Pomaličky. Nie skokom. Úlohou bolo
to, čo je úlohou kňazov. Pomôcť tým ľuďom, aby žili tak...
normálne.
„My nemáme úlohu z nich robiť Slovákov. Pomôcť im, to
chceme, nech ich evanjelium zušľachťuje. Ich vlastnú kultúru,“ uvádza otec Marián. Popoludní, keď deti prídu zo školy,
organizujú saleziáni pre nich takzvané stretká. „Sú zamerané
pre deti, aby sa zahrali, rozvíjali sa komunikačné schopnosti,
aby sa naučili správať, lebo tá ich kultúra je taká divoká,
taká, že kto chce, čo chce si môže robiť, a vtesnať ich do nejakých pravidiel správania, strašne sa bránia, aj keď napokon
im je dobre, potom sú spokojní, lebo hranice nás chránia. Ale
kým tie hranice príjmu, je to náročné, hovorí brat Marián.
Pôsobí tu chlapčenský zbor, organizujú sa hudobné, výtvarné, športové aktivity, deti recitujú, učia sa hrať. Dievčatá
skáču cez švihadlo. „Švihadlo je najúžasnejšia vec, aká sa dala
vymyslieť“, usmieva sa brat Marián, „lebo to je stanovisko,
ktoré sa nikdy nezastavilo.“ Saleziáni organizujú aj letný tábor na Borde. Do tábora chcú ísť všetci. Keď sa chcú dostať
na tábor - je treba splniť 3 podmienky: nefajčiť, chodiť na
stretká a neprepadnúť. To sa dodržiava. Nekompromisne. Aj
keď niekedy srdce puká. Pretože odmenu je potrebné zaslúžiť.
Smutne sa obzerám. Deti na uliciach sa usmievajú, oslovujú
nás a chcú sa fotiť. Aká ich asi tak čaká budúcnosť?

TÉMA CHUDOBA

ŠTYRI SVETY
Luník IX poznáme všetci. Videli sme ho veľakrát v správach. Nechvalne známe rómske geto, skanzen a úplne iný
svet. Ale človek tam musí prísť, aby pochopil. Je to silný zážitok a je o to silnejší, že všetci v tejto krajine nad jeho
obyvateľmi už zlomili palicu.

KATARÍNA AUGUSTINIČ
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KAŽDÝ PIATY
Prichádzame do Košíc vlakom a máme štastie na taxikára,
ktorý je ochotný nás odviezť až priamo do stredu Luníka IX.
Viac sme už také šťastie nemali. Našimi hostiteľmi sú saleziáni. Fara je priamo v centre sídliska. Obohnaná vysokým
múrom. Všade okolo rozbité paneláky bez okien, rozpadávajúce, začmudené domy, páchnuce odpadky. A za plotom
zrazu iný svet, dokonca trávnik a absolútny poriadok. Pocit
ako keď prídete na ambasádu vo vojnou zničenej krajine.
Pri prechode cez bránu musíme dávať pozor, aby nikto nevbehol dnu. Všetko navodzuje dojem, akoby sme boli na nepriateľskom území a je nutné sa báť o vlastný život. Nedá mi
to, pozdravím dvoch chlapcov idúcich okolo, usmejú sa na
mňa a odzdravia. Cítim, že to nebude také zlé.
Saleziáni sú svetielko nádeje v tomto marazme. Pracujú najmä s deťmi. Ale reálne zhodnotia svoju úspešnosť na dvdsať
percent. Učia deti základné veci, čo je vďačnost, dodržiavanie
pravidiel, učia ich ako sa hrať, snažia sa im dať zmysel života a hlavne nádej.

EVA A JEJ JEDENÁSŤ DETÍ
Našim sprievodcom je dobrovoľník Jano. Prišiel na rok
pomáhať. Je programátor, odišiel z dobre platenej práce. Prečo? Lebo je introvert, nemal kamarátov a cítil sa sám. „Som
veriaci, tak som sa rozhodol ísť pomáhať, tu sa cítim potrebný,“ vraví nám a berie nás do prvej rodiny.
Pani Eva má tridsaťpäť rokov, ale vyzerá na päťdesiat. Má
jedenásť detí. Byt je v katastrofálnom stave. Pár kusov obité-

ho nábytku, telka, všade staré matrace. Muž odišiel do Bruselu, peniaze neposiela. Najmladšia Laura má dva roky. Má
vši a je špinavá. Bývajú v dvojizbovom byte, ale kedže neplatia pravidelne, bytový podnik im chce do jednej izby ešte
niekoho nasťahovať. Eva je na rodičovskej dovolenke, dokopy dostáva 400 eur, po odrátaní nájomného, elektriny, ktorú
si musia dopredu predplácať, jej opstáva 160 eur na stravu a
oblečenie pre celú rodinu. Na káblovku však vystačí vždy.
Kúrenie si vyriešila rovnako ako väčšina ostatných na Luníku, prebúrala do panelu komín a kúri si drevom. Deti chodia do školy a šestnásťročná ročná Nikola pomáha v škôlke,
baví ju to a chcela by ísť študovať. Ďalším obyvateľom bytu
je malé mača, jediná hračka detí. V konzumnom svete až
nepochopiteľná realita. Ale napriek všetkému mám pocit,
že sú šťastné. Je pravda, že nepoznajú nič iné, ale v tomto
prípade asi našťastie.

PANI ANKA A JEJ INÝ SVET
Kráčame na druhú návštevu, stúpame po schodoch. Na
nich stojí sused s hadicou, informuje nás, že za chvíľu pustia vodu. Keďže bolo veľa neplatičov, vodárenská spoločnosť
zaviedla opatrenie, kedy púšťa vodu dve hodiny denne, ráno
a večer dole z hydrantu vo vchode. Na chodbe je smrad a
špina.
Otvára nám 82-ročná upravená pani a za ňou je úplne iný
svet. Ten špinavý Luník ostal za dverami. Tu svietia a voňajú sviečky, všade sú umelé kvety, suveníry, domáce háčkované dečky a bábiky, kotré jej posiela rodina zo zahraničia.
Niekto by povedal, že gýč, ale pre nás zrazu oáza v džungli.
Anka spomína. Spomína na Luník, kde boli kvety a lavičky.

STR. 8 – 9

Kde nežili len rómovia, ale aj nerómovia - vojaci a lekári.
Na sídlisko, kde sa dobre žilo, neboli tam hádky a bitky na
dennom poriadku. Vidím v jej očiach smútok a rezignáciu.
S nikým sa nestretáva, chodí len do kostola a za sestrou do
Košíc. A ešte lieta do Bruselu, Nemecka a Anglicka za svojimi
deťmi. Pozriem sa z okna a vidím balkón celý obsratý holubami a vtedy sa Anka strašne zahanbí. Vysvetľuje, že spolu so
synom to pravidelne čistia, ale vzhľadom na kopy odpadkov
pod oknami si s tým nevie poradiť. Chcela by sa odsťahovať,
ale nechcú vyhovieť jej žiadosti.

DETI NA ULICI

Ruky má vo vreckách, kde pravdepodobne žmolí vreckovku,
ku ktorej si pravidelne čuchne. Gabika nás volá na koniec
osady, býva v poslednej chatrči. Volajú sa Mašličkovci, boli
tam prví a podľa nich sa volá celá osada. Tesne za ich príbytkom je rýchlostná cesta z Košíc do Rožňavy. Vchádzme
dnu a aj tu horia sviečky, ale za Danielku. Najstaršiu dcéru,
ktorú kvôli feťáčke Natálii zabilo auto. Išli spolu kupovať toulén a prebiehali cez rýchlostnú cestu. Dušujú sa, že Daniela
nefetovala. Na stene je jej diplom a hneď máme v rukách jej
vysvedčenia, kde sú prevažne jednotky a dvojky. Dodnes netušia presne, čo sa stalo, boli vypovedať a odvetdy ich nikto
nekontaktoval.

Luník sa ešte niečím výrazne líši od bežných sídlisk. Všetci
sú na ulici, okolo nás sa hrajú deti, posedávajú ľudia, máte
pocit, že tu je život. Niekde hrá hlasná hudba, dievčatá vidím
skákať gumu, chlapci sa vozia na kolieskových korčuliach.
Keďže korčulí je málo a detí veľa, každý má len jednu a odrážajú sa na nich ako na kolobežke.
Pristaví nás Armando má dve kože z fretiek okolo krku, ževraj
sám ulovil a stiahol z kože. Podozrievame ho skôr, že to bol
pôvodný invetnár nejakého školského kabinetu. Hneď sme
kamaráti. Jeho parťák Michal nám tiež chce niečo predviesť
a tak začne liezť po ruinách paneláku, ktorý je tiež určený na
asanáciu. Ani sa nenazdáme a je v okne prvého poschodia.
Kde sú rodičia, ktorí by takýto hazard zakázali, nevedno. Deti
sa k nám pridávajú spontánne a robia nám sprievodcov. Už
5 ročné nám ukazujú ako sa fetuje toulén. Začínajú s tým
preto, lebo sú hladné. Vychovávajú sa vlastne samé. A ešte
trochu saleziáni, ktorí im stanovili pravidlá a za splnené úlohy aj odmeny. Napriek tomu je toulén jeden z najvačších
nepriateľov týchto detí. Mnohé z nich sú bosé a špinavé.

MAŠLIČKOVO
Chceme ísť ďalej do osady Mašličkovo. Je to osada, hneď
vedľa Luníka. Vytvorili ju obyvatelia zbúraných bytoviek,
ktoré mali narušenú statiku. Tu nás naši malí sprievodcovia
opúšťajú, nepôjdu do osady, lebo sú tam zlé psy. Pravda je
však taká, že obyvatelia sídliska a osady sa nenávidia. Lebo
jední platia nájom a druhí majú chatrče zadarmo.
Prichádzame k prvej, má veľké číslo 54. Označili ich kvôli
pošte. Vyzerá celkom dobre, dokonca má záhradku a v nej
domáci pestujú zeleninu. Sú na ňu patrične hrdí a my si ju
musíme odfotiť. Pozývajú nás dnu. Počúvajú hudbu, elektriku majú natiahnutú zo sestrinho bytu z paneláku. Vnútri je
napodiv útulne a relatívne čisto. Bývajú tam ôsmi. Na rozdiel od Luníka, kde je priemerný počet obyvateľov na jeden
byt pätnásť. Najmladšia Deniska má 8 mesiacov a modré oči.
Mama jej strčí do úst lízatko, ktoré sme doniesli pre strašie
deti. Na moje zdesenie odpovedá, že ona už jedáva všetko.
Nikto z ich nepracuje, hlava rodiny by robiť šla, ale nikde ho
nechcú. Aktivačné práce sú pre neho ponižujúce, on nebude
zbierať odpadky po druhých pod balkónmi na sídlisku, on tu
má poriadok. Nemotivuje ho ani tých šesťdesiat eur navyše.
Prechádzame ďalej do osady a nemôžeme si nevšimnúť
zhorenisko, kde kedysi stála chatrč. Jano nám pripomenie
informáciu zo správ, kedy tam cez zimu zhorelo malé dieťa. Zimomriavky prehluší sfetovaná Natália, ktorá sa nám
postavila do cesty a snaží sa nám niečo povedať. Na bicykli
sa pristaví nádherná rómka, pätnásťročná Gabika. Sú sesternice, ale zjavne Natáliu považujú za stratený prípad, feťáčku.
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Neviem sa ubrániť pocitu, že detský život tu nemá takú hodnotu ako inde na Slovensku. Počúvajú jej obľúbené piesne,
ktoré im po nej ostali v mp3 prehrávači. Elektriku majú z
batérií, ktoré si dobíjajú. Nikto z nich nepracuje, ale hlava
rodiny separuje odpad. Ostali im dve dcéry, šetria im však
na knižku, aby mali lepší život. Jano nám však hneď vysvetlí,
prečo šetria na deti, lebo inak by im všetko vzal exekútor.
Takmer každá rodina je postihnutá exekúciou.

NIČ NEMÁ BYŤ ZADARMO
Unavení sa vraciame späť na Luník. Podarí sa nám dostať
na miestnu svadbu, svadobčania sú trošku sklamaní, že sme
len z Bratislavy, čakali niekoho z Anglicka. Parket je plný a
hýri farbami. Svadba je udalosť a hlavne móda posledných
rokov. Dovtedy žili spolu Rómovia bez oficialít. Pýtame sa saleziánov, prečo sa to zmenilo, vraj netušia, ale predpokladajú,
že v tom bude nejaká výhoda zo štátu. Lebo najvačšie zlo pre
tunajších Rómov je náš sociálny systém – učí ich dostávať
všetko zadarmo.

TÉMA CHUDOBA

PESTRÝ SPIŠ
Bez práce nie sú koláče. Kto nepracuje, nech neje. Babky a matky nám servírovali tieto pravdy spolu s kakaom a
maslovými rožkami v teple domovov. Nie všetky deti na Slovensku sa však narodili pod šťastnou hviezdou.

ANNA VARGOVÁ
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V dospelosti sme potom počúvali negatívne správy o ľuďoch, ktorí nepracujú. Žijú zle, biedne, hladujú. Sú odkázaní na sociálne dávky, čiže žijú aj z našich peňazí. Majú
veľa detí, ktoré behajú otrhané a bosé aj v zime. Väčšinou
sú informácie tohto typu na Slovensku spájané so životom
Rómov. K tomu si primiešame ešte emócie vyvolané činmi
niektorých Rómov za hranicou zákonov a náš názor na nich
je spečatený. Mala som, neprávom, iba negatívny názor na
túto komunitu a napokon sa mi v priebehu dvoch dní po
osobnej skúsenosti podarilo niektoré súvislosti pochopiť.

VZDELANÝ RÓM
Našu cestu za Rómami sme začali stretnutím s odborníkom. Peter Pollák, bývalý splnomocnenec vlády pre rómske
komunity, si našiel na nás čas aj v sobotu.
Začali sme históriou Rómov – od ich sťahovania v 10. storočí z Indie, o prístupe Márie Terézie, tzv. Slovenského štátu,
komunistov až po súčasnosť. Spozornela som – veď áno, Rómovia sa podobajú na Indov. Rovnaké tipy ľudí žijú v Anglicku i v USA, zastávajú zodpovedné pracovné pozície často aj
ako štátni zamestnanci. Sú všeobecne akceptovaní a prístup
spoločnosti k nim je bez predsudkov. Peter nám vysvetlil,
aké je dôležité, aby sa rómske deti naučili slovenčinu a že
základom je navštevovanie materskej škôlky. Po vyučovaní
nasleduje povinne družina, kde sa deti ďalej vzdelávajú. V
osadách nevedia posúdiť význam vzdelania a školáci doma
nemajú ani stôl ani elektrinu.
Ale moje ego sa ešte nevzdalo, tak som zaútočila: „A to rómske matky nemajú materinský cit, keď dovolia, aby ich deti

trpeli?“ Peter bez zaváhania odpovedal: „ Rómske matky
svoje deti milujú a dávajú im maximum, čo môžu“. To bola
zároveň aj striktná odpoveď na moje úvahy o odobratí detí
na internátnu výchovu. Zovšeobecňovať by sa ale nemalo.

NIE JE OSADA AKO OSADA
Obraz rómskych osád je vždy rovnaký: nezamestnanosť,
špina, chatrče a ako bonus úžera. Na vlastné oči som videla
čosi iné, to, ako bývajú Rómovia v Spišskom Hrhove – radová výstavba drevených domov aj dobre vyzerajúce bytovky.
Okolie čisté, inžinierske siete pripojené oficiálne, k dispozícii
sú nádoby na odpadky aj zatrávnené plochy. Na prvý pohľad
odlišný ráz „osady“.
Zvoníme spolu so starostom obce Vladimírom Ledeckým
v jednej z radoviek – otvára mladá rómska matka, jej dve
deti sledujú v obývačke televíziu. Domček má predsieň, kúpeľňu a WC, obývačku s kuchyňou a veľkú spálňu. Domáca
pani vyrástla v neďalekej „ozajstnej“ rómskej osade Roškovce
a pri spomienke ako žila, sa jej zaslzia oči. Na otázku, ako
sa jej býva, iba šťastne pokýva hlavou. Byt im bol pridelený
obcou ako sociálny byt po splnení bodových kritérií, ktoré
má Spišský Hrhov zverejnené. Jednou z podmienok je trvalý
pracovný pomer živiteľa rodiny, pre Rómov určite neľahká
úloha. Obec Spišský Hrhov nie je však hocijaká dedina, je to
pokroková obec na čele s rozhľadeným starostom. A Ledecký
je vo svojom živle: „ Máme obecné firmy a zamestnávame v
nich našich obyvateľov. Robíme stavebné aj stolárske práce,
prevádzkujeme kúpalisko aj posilňovňu, vyrábame brikety,
štiepku, atypické výrobky. A robotníci potrebujú aj manažérov.“ Win-win. Víťazi na všetkých stranách.

STR. 10 – 11

V priebehu dvadsiatich rokov narástol počet obyvateľov v
dedine zo 700 na 1700, z pôvodných 300 Rómov je dnes 350.
Ale pozor, do dediny sa sťahujú z okolia Nerómovia, kupujú
si tu stavebné pozemky. Pracujúci Rómovia majú aj ďalšie
výhody: môžu dostať zálohu na mzdu alebo mikropôžičku,
pomôžu im s vysporiadaním pozemku, majú zľavy na drevo
atď. Podmienkou je splácanie pôžičiek, úhrada nájomného
za sociálne byty, riadna dochádzka detí do školy, udržiavanie
bytu v nepoškodenom stave. Toto všetko vymyslel starosta,
ktorý je v dedine obľúbený.

„ANGLICKÍ“ RÓMOVIA
V dedine obývanej výlučne nerómskym obyvateľstvom
pod Spišským hradom hľadám rodinu Rómov, ktorá pracuje
v Anglicku a postavila si tu veľký dom. Meno neviem, ale
miestni ma nasmerujú presne. Spolu so sprievodom zvoníme na rozľahlej nehnuteľnosti, ktorá ešte potrebuje dokončiť exteriér. Zjaví sa krásna žena, má havranie vlasy, modré
oči, upravené nechty a usmieva sa. Pôvodom Rómka z neďalekej osady poznačená dvadsaťročným pobytom v Anglicku.

vážne a úplne nereálne, že by sme na oslavu išli. A napokon
sme zažili aj pravý cigánsky bašavel. Stoly plné jedla, ktoré
nanosila rodina – bonboniéry, zákusky, šunky, klobásky, alkohol. V reštaurácii mali hostia objednaných niekoľko chodov a hostina mi pripomínala svadbu. Začali hneď poobede
a vraj sa zdržia do rána. Veď hovorím, že svadba. Do tanca
im hrala 9-členná hudobná skupina so štyrmi spevákmi. Na
terasu nás prišla okrem starého otca privítať aj babka, vyparádená, milá a obaja nás pozývali dnu. Trochu sme sa okúňali, ale napokon sme išli. Hostí bolo štrnásť dvojíc plus deti.
Najmladší dvojročný chlapec spal v kočíku s motýlikom pod
bradou. Ženy zdobili dlhé spoločenské šaty, najlepšie šperky
a krásne účesy. Nikomu neprekážalo, že sme tam. Dedko celý
život pracuje na stavbách v Prahe, odchádza z domu aj na
viac týždňov.
Edo niekoľkokrát zopakoval: „Pre svoje deti a vnukov chcem
len to najlepšie!. A evidentne sa mu to podarilo.

Kali nás usádza v rozľahlej obývačke zariadenej do posledného detailu. Hneď skypuje mužovi, aby pozdravil návštevu.
Pridajú sa aj dve zo 7 detí, ale tie už nehovoria po slovensky.
Na čo aj, nechcú sa vrátiť. 17-ročný syn nás príde pozdraviť
osobne, je to veľký fešák a moderný mladý muž. Študuje filmové umenie, ale nie na Slovensku.
Reč sa zvrtne aj na smutné okolnosti odchodu manželov do
Anglicka. Hlava rodiny Cyril bol krivo obvinený z úžery. Napokon dokázal svoju nevinu, ale rodina sa bála ďalšej krivdy.
V cudzine začali z nuly, ale svojou pracovitosťou sa presadili.

NÁDHERNÁ NEDEĽA
V nedeľu sa v Levoči v chráme Sv. Jakuba koná prvé sväté
prijímanie, prvoprijímajúce deti boli rómske aj nerómske.
Za takýto prístup som miestnej rímsko-katolíckej farnosti v
duchu pridelila uznanie. Deti boli k sebe veľmi milé, v sprievode pomiešané a všetky skutočne krásne. Žiadne vyčlenenie
rómskych detí niekam do zadných radov. Medzi rodičmi už
takáto priateľská nálada nevládla, bieli bočili od tmavších
a asi aj naopak. Po obrade mi 56-ročná rómska babka Ruženka na moje zvedavé otázky odpovedala priamo: „Šaty pre
vnučku sú z Popradu, objednali sme ich cez počítač, poslali
sme miery a vidíte, sedia. Stáli 180 evri“. Pochválila som účes,
mladá slečna sedela od ôsmej rána u kaderníčky. Slávnostný
obed budú mať doma, všetko už majú navarené. Najlepšou
pochúťkou bude guláš. A darček? Babka sa popýši: „ Dvetisíc
evri jej dám“. Fúha, láska starých rodičov k vnúčatám je rovnaká na celom Slovensku.
Na námestí pútal pozornosť rómsky chlapec v svetlomodrom
trblietavom obleku. Žiarila aj jeho mama, pyšná na syna aj
na svoje šaty. A do tretice bol nepriehľadnuteľný útly rómsky chlapček v bielom obleku a v bielych topánkach, vyparádený ako z módneho časopisu.
Náš sprievodca Andrej sa dáva na lavičke do reči so starším
Rómom, volá sa Edo. Pán má na prvom svätom prijímaní
vnuka a je patrične pyšný. Neviem, či pod vplyvom emócií
z udalostí dňa alebo dôsledkom záujmu nášho sprievodcu
Andreja o jeho život, pozýva nás tento dobrý muž na slávnosť
do svojej rodiny. Zdá sa mi to nepravdepodobné, že to myslí
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PRÁCA ŠĽACHTÍ ČLOVEKA
Na Spiši sme videli celé spektrum Rómov, od najbiednejších až po dobre situovaných. Kontrast medzi životom v
rómskych osadách a príbehmi Petra, Ruženky, Kali a Eda je
obrovský. Aj títo štyria Rómovia vyšli z bezútešného prostredia chudoby a beznádeje. Na začiatku ich lepšieho života bol
skutočný záujem niekoho z ich okolia. Rodiča, učiteľa, kňaza, spolužiaka, kolegu, sociálneho pracovníka, dobrovoľníka,
politika. Byť pozitívnym príkladom, vybudovať a udržiavať
vzťahy, naučiť Rómov pracovať a presvedčiť ich, že zarábať
je výhodnejšie ako poberať sociálne dávky. Keď pomôžeme
Rómom, pomôžeme aj sebe.

TÉMA CHUDOBA

KOMUNITA RESOTY
Môžeš rozprávať, čo chceš, akokoľvek sväto a pekne. Ak za tým nestoja skutky, sú to len prázdne reči. Jedno gesto znamená viac ako celé litánie, vravieval často don António spolupracovníkom i svojim chlapom, ako nazýval komunitu
ľudí bez domova v bratislavských Podunajských Biskupiciach. V tejto typickej slovensko-maďarskej mestskej časti
Bratislavy založil nedávno zosnulý kňaz Anton Srholec prvý útulok pre ľudí bez domova na našom území.

Príbeh Vila, ktorého osobné údaje sme zmenili, je plastickým obrazom toho, čomu v RESOTY hovoríme komunitný
duch. Atmosféra dôvery, rodinného spoločenstva a úprimnosti buduje komunitu ľudí po mnohých životných kotrmelcoch viac, ako rozsiahle sociálne služby a štedré dotácie.
Naším základným princípom je sloboda, služba, rešpektovanie ľudí a láska. Láskou si naši chlapi liečia rany a vytvárajú
dom pokoja. Každý môže žiť svoju slobodu, pri prijatí dostane kľúče ako prvý krok k slobode. Niektorých chlapov to
dojme natoľko, že sa neubránia slzám.

STRETNUTIE S ČLOVEKOM BEZ DOMOVA

PROF. MICHAL OLÁH

ŽIVOT V KOMUNITE
Vilo bol dnes od rána smutný, na otázku „Ako sa máš?“
iba niečo zamrmlal a vypýtal si cigaretu. Zavolal som ho
do kancelárie, dal cigaretu a opýtal sa ho ešte raz, čo mu
je. „Som úplne sám,“ odpovedal, „nemám nikoho, všetci mi
zomreli. Rodičia aj obe sestry.“ Vilo má 58 rokov a býva u nás
už niekoľko týždňov.
Pokračoval som v rozhovore. „Nemáš deti ani nikoho iného z rodiny?“ Vilo s nechuťou reagoval: „Pán Oláh, rozviedli
sme sa, našla si iného a vyhodila ma z domu. Už má teraz
aj dieťa.“ Vzhľadom na Vilov vyšší vek ma táto informácia
trocha zaskočila, tak som sa ho opýtal na vek exmanželky.
„Je 77-čka, bola o 18 rokov mladšia. Našla si iného a vyhodila ma z domu. Potom som dostal dva infarkty a teraz som
odpísaný. Mám plný invalidný dôchodok a po bajpasoch už
nevládzem nič robiť.“ Vilo už na prvý pohľad pôsobí depresívne, oblieka sa celý do čierneho, má dlhé rozpustené vlasy
a zvesené kútiky úst. Po chvíľke som sa ho opýtal, či nemá
deti. Smutne odpovedal: „Mám, z prvého manželstva dvoch
synov. Nemám s nimi kontakt, bolo to už dávno. Prvá žena si
tiež našla iného a podala žiadosť o rozvod. Možno keby som
si teraz niekoho našiel, tak by mi bolo dobre. Len normálna
partnerka sa ťažko hľadá.“ Mrzelo ma, čím si Vilo v živote prešiel. Nevedel som, čo mu na to povedať, tak sme len
chvíľu spolu mlčali a na konci som ho povzbudil slovami
„Som rád, že si u nás, dobre si sa zžil s komunitou a si pre nás
prínosom.“. Tieto slová ho trochu potešili a s lepšou náladou
si šiel zapáliť do fajčiarne.

Stretnutie s človekom bez domova sprevádzajú predsudky,
nepríjemný zápach a obava, že si zasa vypýta nejaké drobné. Pri pohľade na nich je ľahké prepadnúť „expertnému
názoru“, že si za to aj tak môžu sami a keby chceli, tak pracujú. Občas príde ku nám do útulku solventný človek, napríklad advokát alebo podnikateľ s chuťou podporiť ľudí bez
domova. Jeho prvá ofenzívna otázka so skrytou výčitkou v
pozadí po vzájomnom predstavení sa znie: „Dúfam, že títo
ľudia pracujú!?“. V duchu sa vždy pousmejem a predstavím
si ochabnuté telesné schránky našich klientov, ktorí sú
často po kľukatej životnej ceste radi, že vládzu ráno vstať a
prežiť deň bez toho, aby sme museli volať rýchlu zdravotnú
pomoc. Samozrejme vždy donora ubezpečím, že každý, kto
vládze, pracuje ako vie a môže.
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Útulok RESOTY v Podunajských Biskupiciach
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PASCA POMOCI
Niekedy sa pascou pomoci stávajú niektoré sociálne služby,
prípadne ich poskytovatelia, ktorí fixujú týchto ľudí v sociálnom systéme profesionálnych konzumentov sociálnych
služieb. V posledných desaťročiach stretávame na ulici sociálnych turistov, ktorí putujú od jedného sociálneho centra do druhého, z mesta do mesta, od jedného sociálneho
pracovníka ku druhému. Celkom dobre sa im darí žiť bez
toho, aby vynaložili akékoľvek úsilie odstrihnúť pupočnú
šnúru od, na ich pomery, štedrých sociálnych služieb. Môžu
si vďaka nemu žiť svoj pohodlný život bez kontroly a pravidiel. Extrémnym príkladom je odmietnutie pridelenia bytu
s minimálnym nájomným, následkom čoho by skončil ich
sociálny turizmus a herecká kariéra obete.

čas štvrťstoročia úspešne otestoval. Ešte niekoľko mesiacov
pred odchodom do večnosti vizionársky predpovedal potrebu založenia takýchto komunít chudobných ľudí. Potrebu
priestoru ochrany pre život, v ktorom by sa ľudia na okraji
spoločnosti zamýšľali nad životom a usilovali sa znova uveriť
v človeka. Komunita poskytuje priestor, v ktorom napriek
prežitým sklamaniam, zraneniam a zostávajúcej trpkosti,
získajú znova sebaúctu, sebaprijatie prostredníctvom vnímania svojich postupných úspechov. Spoločenstvo dáva
priestor na spoločné premýšľanie nad základnými ľudskými
otázkami a úsilie nachádzať perspektívu. Podporuje v tom
druhom zbieranie odvahy žiť ďalej – nachádzať „zmysel“.
Chudoba pri tom nie je rozhodujúca. Len vedomie, že každý
človek má svoju jedinečnú cestu a poslanie, každý má svoj
príbeh. Ľudia bez domova majú v komunite možnosť znovu
získať priateľov, budovať otvorenosť, zbierať odvahu.
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POMOC KOMUNITY
Milovať ľudí, to neznamená len rozdávať, usmievať sa, byť
sladký a milý. Láska je aj tvrdá ruka. Je aj prísnosť, náročnosť a pozornosť. Ak vyhodíš zlodeja, je ti protivný, lebo ti
ukradol malú vec, tým skôr vyhodíš opitého, ktorý ťa ide
okrádať o čas.
Ľútosť spojená s materinskou opaterou a rovnako ani ponechanie len samého na seba nie je správnym prístupom k
človeku bez domova. Nikto z týchto ľudí si takto svoju budúcnosť nenaplánoval. Mnohí z nich mali určité obdobie
života fungujúce manželstvá a rodiny, zamestnanie, Medzi
bezdomovcami máme bývalých vysokoškolských učiteľov,
architektov, lekárov, doktorov rôznych vied, ale samozrejme
zväčša ľudí bez ukončeného základného vzdelania, prípadne
absolventov špeciálnych škôl.
Zosnulý kňaz Anton Srholec si prial, aby vznikali rodinné
komunity chudobných ľudí podľa vzoru, ktorý založil a po-

Anton Srholec v útulku RESOTY

Z našej praxe si dovolíme tvrdiť, že neexistuje spôsob, ako objektívne posúdiť, prečo sa niekto stal bezdomovcom. Špekulácie o tom, že si za to „môžu sami“ a rovnako sami sa majú z
ulice dostať, považujeme za zavádzajúce. Nikto z ľudí na ulici
si takto svoj život nenaplánoval. Rovnako, ako žiaden Róm
na Slovensku si nevybral extrémnu chudobu, chorý svoje postihnutie alebo utečenec bombardovanie svojej rodnej krajiny, kvôli ktorému hľadá bezpečie v Európe.
Ak dokážeme efektívne pomôcť našim najchudobnejším
spoluobčanom, bude to významný signál, že sa spiaca slovenská spoločnosť konečne prebúdza.
autor je sociálny pracovník a riaditeľ Resocializačnej komunity Antona Srholca – RESOTY a vedúci Katedry sociálnej práce Jána Havlíka v Skalici na VŠZaSP sv. Alžbety

TÉMA CHUDOBA

ANTON SRHOLEC ∞∞
Dvanásteho júna by oslávil už svoje 88. narodeniny politický väzeň jáchymovských lágrov, dlhoročný predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska a zakladateľ prvého útulku pre ľudí bez domova v Bratislave, Anton Srholec.

PROF. MICHAL OLÁH
Po veľmi nežnej revolúcii v ´89 sme sa nevysporiadali s
našimi temnotami v spoločnosti ani v cirkvi. António právom očakával rehabilitáciu, po desiatich rokoch strávených
vo väzení právom čakal viac ako cirkevný dôchodok. Volanie ľudu i vplyvných predstaviteľov spoločenského života po
jeho plnom návrate do pastorácie, vyššom svätení, jednoducho vplyvu na vývoj v spoločnosti a Cirkvi nebol len pokrik
zlých liberálov, ako sa to chce niekedy prezentovať. Bola to
túžba ľudí po očiste, ktorú don António symbolizoval. Jeho
systematická marginalizácia odôvodnená intelektuálnym
kotrmelcom: „veď čo také veľké spravil, veď máme veľa kňazov, čo trpeli za bývalého režimu a nikto ich neglorifikuje a o
bezdomovcov sa predsa stará charita“ sa mi zo začiatku zdala skôr trápna, kým som si neuvedomil, ako vysoko siaha.
Nehodí sa jatriť staré rany a začínať mediálne boje, z ktorých obe strany vyjdú porazené. Je preto smutné, že ani po
smrti si mnohí neváhajú do Antónia kopnúť obvineniami
zo spolupráce s ŠTB a inou špinou, ktorou ho chcú znevážiť.

Z LÁSKY A NUTNOSTI
Keď som pred pár rokmi prišiel za otcom Antóniom prvýkrát do RESOTY, mnohým z jeho myšlienok som nerozumel
a väčšine nerozumiem doteraz. V čom bol vlastne otec António iný? Zaslúži si zabudnutie alebo svätorečenie? Pre mňa
bol iný vo svetle pravdy, ktoré šíril. Niekedy tá pravda bola
neznesiteľná. Pokiaľ mnoho dobrých kňazov, rybárov ľudí,
chytá na udice, António chytal húfy rýb veľkými sieťami.
Bol jedným z najväčších rybárov ľudí na Slovensku.
Obrazom toho, kto bol Anton Srholec, bol jeho pohreb v
Blumentáli. Zúčastnili sa ho prezident Andrej Kiska, bratislavský biskup Jozef Haľko, rektor Vysokej školy sv. Alžbety Vladimír Krčméry (ktorému otec Srholec odovzdal svoje
sociálne dielo) na jednej strane a na druhej desiatky politických väzňov a bezdomovcov, ktorým počas svojho života
pomohol.

BEZDOMOVEC Z POVOLANIA
Ale vráťme sa späť k jeho „povolaniu bezdomovca“. V živote
robíme veci z lásky alebo z nutnosti, vravieval don António.
Určite z lásky a možno trocha z nutnosti sa rozhodol vysporiadať so svojím vysunutím na okraj spoločnosti ako človek,
ktorý sa nevzdáva. Vnímal, že spoločenské zmeny po revolúcii neprinášajú len blahobyt, ale aj prehlbujú chudobu. Založil preto prvú komunitu pre ľudí bez domova na Slovensku,
ktorej resocializačným procesom prešlo do dnešného dňa už
tisíc ľudí.

Zaujímalo ma, ako dona Antónia vnímal obyvateľ jeho útulku, ktorý tam žije najdlhšie a mal s ním najviac skúseností. Oslovil som preto Romana, 64 ročného chlapa žijúceho v
RESOTY od roku 2003 s troma otázkami:
Kto bol pre teba Anton Srholec? Čo pre teba znamenal?
„Jeden vynikajúci človek, ktorého si vážim doteraz, nakoľko
pomáhal ľuďom ako mohol. Bol pre mňa ako vlastný otec, aj
si ho tak vážim a mal som ho rád. Sršal humorom a povedal
vždy prívetivé slovo. Ako kňaz bol vynikajúci človek. Vedel
nám vždy povedať rovno do duše.“
António vedel byť aj tvrdý a prísny, ako si vnímal jeho
tvrdosť?
„Bolo to dobre, aspoň som si to osvojil. Vyžarovala z neho
charizma. Stačilo sa na neho pozrieť a človek vedel, že má
dobré srdce. Bolo to vidieť vo všetkom, všetkým ľudom pomáhal, s každým sa vedel podeliť o svoje zážitky, čo všetko
v živote prežil. Často nám hovoril o uránových baniach, ako
tam tvrdo pracoval, za komunistov ho nemali radi.“
Čo by si spravil inak, ak by si mohol?
Táto otázka ho zaskočila. Vychrlil zo seba rýchlo: „Nič.“ Potom sa zamyslel a povedal: „Chcel by som mať 20 rokov. Bol
by som zdravý, našiel by som si dobré zamestnanie, založil
rodinu a pomáhal by som ľuďom tak, ako pán Srholec pomáhal druhým.“
Anton Srholec bol kňaz známy svojou slobodou, ktorú si
ťažko vybojoval. Známy bol aj tým, že svojich chlapov nazýval „moja zvláštna rehoľa“. Nesnažil sa nikoho nasilu obracať na vieru, súčasne vedel byť vo veciach viery jasný a
ostrý ako britva. Zvlčilí chlapi z ulice sa pri ňom menili na
baránkov. Vyznie to možno nasilu nábožne, ale neviem to
vyjadriť inak. Často stačil jeden pohľad na pána farára a
každý vedel, že stretol muža živej viery a bezhraničnej lásky neuväzneného v predsudkoch, stereotypoch a prázdnych
formách kresťanstva.
S odstupom času po viac ako roku od jeho smrti rozmýšľame, ako nezabudnúť na jeho život a dielo. António nám
pred smrťou zanechal odkaz: „nenoste mi kvety a nestavajte
veľké náhrobky, ale pokračujte v mojom diele pamäti na
zločiny komunizmu a pomoci najchudobnejším z chudobných, ktorých denne stretávate v uliciach“.
autor je sociálny pracovník a štatutárny zástupca útulku
RESOTY Antona Srholca
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António rád spieval a červené vínko pil
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TÉMA CHUDOBA

CHUDOBA NIE JE POVINNÁ
ŠTEFAN KEMENYÍK

Veľké mestá prosperujú prirodzene. Koncentrujú priemysel, obchod a služby. Fungujú aj keby nechceli. Malé túto
výhodu nemajú. Zdrojom ich bohatstva môže byť komunita. Komunita je rozhodujúca, neexistuje nič také ako
self-made man.

George Friedman v knihe „Nasledujúcich 100 rokov“ tlačí na pílu. Tvrdí, že zákonitostiam geopolitiky sa vyhnúť nedá. Málo
ovplyvniteľné geografické parametre dosť natvrdo určujú potenciál krajín, národov a štátov. Definujú ich politické, bezpečnostné aj hospodárske možnosti a tiež zlomové línie, kde dochádza ku konfliktom. Prejavuje sa geoekonomika aj na lokálnej
úrovni miest a regiónov? Áno.

FOTO: ŠTEFAN KEMENYÍK

VYLIEZŤ Z BUBLINY
Aby si to človek všimol, musí pohnúť zadkom. Tým mojim
pohol Boeing 737 a priblížil ho k malému Belgickému mestečku Nivelles. Sedí si na polceste medzi letiskom v Charleroi a Bruselom, má zhruba 30 tisíc obyvateľov a je veľké asi
ako naše okresné mesto. Rozloha a populácia je asi to jediné
čo ich spája. Nivelles je mini, ale prosperujúce. Žiadne veľké
fabriky, nijaký extra turizmus a predsa na každom kroku
vidieť, že sa tu ľuďom darí.
Veľké mestá ako Praha, Viedeň alebo Bratislava sú iný príbeh. Geoekonomika im nedovolí nič iné ako úspech. Križovatky obchodných ciest, pospájané diaľnicami, železnicou a
letiskami so svetom fungujú na autopilota. Vhodná lokácia
priťahuje a koncentruje ekonomiku, obchod, priemysel i
služby. Prosperita je takmer zadarmo, no má aj svoje tienisté stránky. Aj keď býva vo veľkých mestách najnižšia nezamestnanosť, sú tam aj nízkopríjmové skupiny, najmä ak je
ekonomika viac montážna ako vzdelanostná. Malé mestá v

regiónoch tento vstupný bonus nemajú. Ak by sme brali do
úvahy len geoekonomiku, mali by byť odsúdené na chudobu
a prežívanie na periférii. Vidím to denne. Taký Lučenec, má
rozlohu aj populáciu zhruba ako Nivelles. Nemá stredoveký
kláštor ale známu a raritnú synagógu. Napriek tomu by ste
tam nechceli žiť. Pár úspešných podnikateľov, živnostníci
prežívajúci z miniatúrnych obchodov, zamestnanci štátu
a nezamestnaní. Zvyšok tvoria zamestnanci spútaní v okovách ekonomického otroctva, čo drú za mizerný groš. Aký
je rozdiel medzi Nivelles a Lučencom? Časový posun, o pol
jedenástej večer je tam stále vidno. A ešte fungujúca komunita.

PROSPERITA MIESTU NAVZDORY
Nivelles má mnoho tvárí. Z piatka na sobotu je centrum v
tesnom okolí stredovekého Le Collegiale Saint Gertrude plné
života. Bratislavská záverečná by tu neprešla. Pivo, uvoľnení

STR. 16 – 17

ľudia a pohoda. Známka, že som na dobrej adrese. Cigaretu
mi tam dá ktokoľvek, a pivo najlepšie chutí v kruhu krásnych študentiek. Kto sa pozerá, vidí, kto sa pýta, dozvie sa.
Som od prírody zvedavý, no pár hodín pred brieždením si
dávam pauzu. V sobotu sa totiž v Nivelles koná miestny trh.
Čoskoro zistím, že užiť si ho bude vyžadovať nejaké tie kávy
navyše.

Ak je široká komunita vo veľkomeste luxus, v malom je pre
prosperitu dôležitá životne. Komunita ako mentálny konštrukt sa však nedá v človeku len tak zapnúť a hotovo –
máme komunitu. Dá sa to len naučiť a trvá to generácie. Je
to učenie sa príkladom toho, ako veci fungujú. Oheň, ktorého
udržiavanie sa dedí z otcov na synov. Komunita je živý organizmus a jej piliermi sú otvorenosť a dôvera. Všetko, čo u nás
doma ešte len hľadáme. Nečudujem sa. Som dieťa socializmu, čo dostalo dar slobody. Desaťročia bašálesu centrálneho
hospodárstva, keď sme všetci mali všetko a nikto nemal nič,
sa podpísali na sebavedomí a aktivite našich otcov, a aj nás.
Ďalšie utešené neduhy ako lenivosť, závisť a nenávisť sa u
nás tiež vyvinuli v národné športy. Keď k tomu pripočítam
aj hokej, mám chuť skočiť z mosta. Dá sa s tým niečo robiť?
Dá, ale nebude to zadarmo.

MY
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Premena centra mesta sa z večera do rána udiala v štýle scény v národnom divadle. Aj priľahlé uličky sú plné ľudí, obchodníci aj s tovarom úradujú na chodníkoch. Ako u nás na
jarmoku. Môj sprievodca Christian nejde do mesta s presne
stanoveným plánom. Tu sa to nedá. Zastávky A, B, C, mäso,
zelenina, pečivo a hajde domov. To tu nedáte. Každú chvíľu
stretnete známych, všetci sa objímajú a bozkávajú. Je to môj
obľúbený miestny zvyk. Ľudia sa tu poznajú a vedia o sebe.
Tu s niekým dáte kus reči, tam vás zavolajú na ustrice a
vínko, inde zasa chutí pivko a vyvoniava lokálna špecialita – zelený syrový koláč Tarte Al´Djote s bielym korením a
maslom. Domorodci využívajú trh nielen na stretávky, ale aj
na mikrobiznis. Jeden pečie koláče, iný stavia domy. Počas
nákupov vybavíte priateľské stretnutia, aj opravu strechy, a
niekto iný zavolá vás kvôli tomu, čo robíte. Dojmov mám
toľko, že potrebujem ubrať plyn a defragmentovať obsah lokálneho disku. Pozorujúc drozdy, na perfektne zastrihnutom
trávniku, z terasy miestneho golfového klubu mi docvaklo.
Darí sa im preto, lebo sa starajú o vzájomné vzťahy a robia
veci spolu.

KĽÚČOM K ÚSPECHU JE KOMUNITA
Aj v Nivelles majú problémy. Spoliehať sa na štát je niečo ako nepodarený vtip. Asi nenájdete v Európe väčší guláš
ako Belgicko. Jediné, na čo sa tu dá vo vzťahu k štátu naozaj spoľahnúť, sú daňoví úradníci. Ak tu chcete prosperovať,
musíte sa riadne obracať a ešte niečo navyše. Ako to v máji
tohto roku študentom Houstonskej Univerzity povedal Mr.
Terminátor, Arnold Schwarzenegger, úspešný herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie: „Komunita je rozhodujúca
a neexistuje nič také ako self-made man ... tento koncept je
mýtus.“ Keď to povie muž, ktorý dosiahol vo svojom novom
domove všetko, čo sa len dalo, zamyslím sa nad tým. Keď sa
poobzerám po mestečku Nivelles a porovnám ho s Lučencom konštatujem, že na tom niečo bude.

Každý niečo vie a niečo robí. Kedysi fungovali mestá a spádové dediny ako prirodzené ekonomické celky. Už z ich názvov bolo jasné, kde robili kolesá, kde sa dolovala ruda a pásli
ovce. Keby sme skúsili na lokálnej úrovni fungovať a robiť
veci spolu s dôrazom na vlastné i spoločné dobro súčasne,
mohli by sme byť bohatší napriek tomu, že budeme míňať
stále viac peňazí. Ak sa vaši susedia budú mať dobre, aj vám
sa bude lepšie dariť. Už len preto, lebo si kúpia váš tovar, alebo službu. Neznamená to presun celej ekonomiky na lokálnu
úroveň, ale presun jej ideového ťažiska. Vzájomná výmena
peňazí na lokálnej úrovni sa môže stať motorom rastu. Viete
čo a od koho dostávate a on vie, že aj on niečo dostáva od
vás. Rozhodujúce je prekonať víziu individuálneho prospechu, ktorý je síce možný, ale výsledkom bude boháč medzi
chudákmi, čo mu budú závidieť a nebudú ho mať radi. Blahobyt si v Lučenci neužijete tak ako v Nivelles, a je fuk, či
ste si ho poctivo odmakali. Na jednom koláči Tarte má pani
Fabienne zisk jedno euro. Pritom jeho výroba je strašná a
celkom „voňavá“ babračka. No ona je lokálnou šampiónkou,
je na svoju zručnosť hrdá, a každý chce koláč od nej. Kvalita
je najlepšia reklama a ak si ľudia uvedomujú svoju vzájomnú
prepojenosť, tak odolajú aj lacnejším napodobeninám zo supermarketu. No dobre, a ako s tým začať? Ako dostať tento
koncept do praxe?
Môžem povedať len za seba. Mám svoje obľúbené kamenné
predajne, kam chodím často a rád. Kníhkupectvá, kaviarne
a obchodíky. Majú o pár centov, a občas aj nejaké to euro
drahší tovar, ale viem, že keď nebudem príliš šetriť nákupmi
cez internet, predajne budú žiť. Ich majitelia a zamestnanci
si možno nekúpia službu priamo odo mňa, ale od niekoho,
kto zasa robí biznis so mnou. Takto zosieťovaný ekosystém
má šancu byť úspešný, aj keď mesto nemá v rodokmeni strategickú polohu. Vnímam, ako rôznym spolkom, komunitám,
krúžkom, klubom, združeniam a hnutiam vyrastajú drobné
lístky z rozvalín socialistického myslenia. Občianska spoločnosť sa na Slovensku prebúdza. Nie je to nič iné ako ďalšia
z tvárí komunity. Čokoľvek nás baví, čo máme radi, prináša
nám potešenie a úžitok, čokoľvek na čom sa vieme zhodnúť
a urobiť to s prvoradým dôrazom na spoločné blaho, to je to,
čo z jednotlivých JA, robí spoločné MY. Keď sa tieto princípy naučíme aplikovať v malom, možno zistíme, že chudoba
nemusí byť povinná a prosperovať možno aj navzdory štátu.
Ekonomická prosperita nie je definitívne predurčená, ale je
otázkou našej vlastnej voľby.

POLITIKA

HLAS PUTINOV
Vladimír Putin je ako ruský prezident veľmi významným tvorcom verejnej mienky doma aj v zahraničí. Jeho výroky
rezonujú v médiách a rôznych diskusiách politológov, rusistov, lingvistov a hlavne širokej verejnosti. Modelovanie
obrazu nepriateľa je pozoruhodným prvkom siahodlhých verejných prejavov Putina, ktorý zatiaľ zatajuje, či bude
kandidovať v prezidentských voľbách na jar 2018.

INGRIDA VAŇOVÁ
PUTIN HĽADÁ NEPRIATEĽA LEN
VTEDY, AK SA MU TO PRÁVE
HODÍ. INAK HO NEPOTREBUJE
Vytváranie obrazu nepriateľa má
osobité miesto aj v rétorike tohto
politika. Tento fenomén je však skutočným rébusom, ktorý nám zamotá
hlavy, pretože v konečnom dôsledku
ani nie je jasné, či Putin, resp. Rusko
má nejakého nepriateľa alebo či ho
vôbec potrebuje. V roku 2015 sa jasne
FOTO: MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK, KREMLIN POOL PHOTO VIA AP
vyjadril počas televízneho programu
Priama linka, ktorá sa každoročne
Ruský prezident Vladimír Putin
vysiela a prezident v nej odpovedá na
rôzne otázky obyvateľov krajiny: „My
nikoho nepovažujeme za nepriateľa
a
ani
nikomu
neodporúčame,
aby nás považoval za svojVladimír Putin sa drží vo vysokej politike už viac ako
ho
nepriateľa.“
Pritom
existencia
nepriateľa ako takého je
sedemnásť rokov. Za tú dobu si vybudoval imidž silného
dôležitá, pretože vďaka nemu dokážeme seba označovať za
a sebaistého rétora. Jeho verbálny prejav je veľmi špecifický
toho lepšieho. Práve vtedy, keď Putin potrebuje tento fakt
aj v tom, aké argumenty používa, ako hovorí o Rusoch, o
dokazovať, ani on sa nevyhýba kreovaniu záporného subsvojich sympatizantoch aj odporcoch. Je to niečo, čo je vždy
jektu stojaceho v opozícii.
zaujímavou témou pri prejave akéhokoľvek významného
verejného činiteľa, pretože tak určitým spôsobom vyjadruje
Najväčším skupinovým subjektom často označovaným Pupostoj voči „druhému“ a opisuje charakter, identitu aj pozítinom za nepriateľa je Západ. V rámci tejto skupiny vidíciu národa alebo inej skupiny, ktorú zastupuje.
me konkrétnejšie subjekty a to USA, Európu (resp. EÚ). Už
od roku 2007, kedy vystupoval na Mníchovskej konferencii,
Stojí za to všímať si, akým spôsobom je artikulované dekritizuje USA za to, že sa stavia do úlohy činiteľa, ktorý si
lenie sveta na „my a oni“ o to viac, ak sa táto téma vyskydovoľuje intervenovať do záležitostí iných štátov, prekratuje v rétorike politikov či masmédií. Modelovanie obrazu
čovať hranice v rôznych sférach a štylizovať sa do pozície,
„druhého“ a stanovovanie hraníc medzi „ním a nami“ je
v ktorej akoby mali zvrchovanú moc nad všetkými. Tento
potrebné na to, aby sme dokázali vymedziť samých seba,
názor zatiaľ najtvrdšie zastával v roku 2014, či už vo svojom
identifikovať sa. To je primárna a zjavne celkom nevinná
významnom Krymskom prejave, vystúpení na zasadnutí
funkcia takéhoto postupu. Avšak, vedľajšia funkcia je veľMedzinárodného diskusného klubu Valdaj, alebo tohoročmi znepokojujúca: „Rozdeliť svet na kategórie MY A NAŠI
nej Priamej linke. Je až tragikomické, ako sa snažil vrhať zlé
NEPRIATELIA vyvoláva strach, nečestné ospravedlňovanie
svetlo na USA. „Oni uverili v to, že sú vyvolení a výnimoční,
agresie a vojny“, ako na udeľovaní posledných Oscarov pože im je dovolené rozhodovať o osude sveta, že pravdu môžu
vedal iránsky režisér Ašghar Farhádí.
mať vždy len oni. Konajú tak, ako sa im zachce“, povedal v
deň, keď odsúhlasil prijatie Krymskej republiky do Ruskej
federácie. Nezabudol podotknúť, že USA sú zodpovedné za
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priebeh udalostí v bývalej Juhoslávii, Afganistane, Iraku, Líbyi, rovnako aj za „farebné revolúcie“ i „arabskú jar“ či krízu na Ukrajine. Vymenoval oblasti najväčších konfliktov za
posledné roky a USA označil za vinníka, čím vytvoril veľmi
silný obraz nepriateľa – agresora. Bol to pokus o sebaobranu, o odvrátenie vyčítavých pohľadov všetkých ostatných
kritikov Ruska, ktorí nesúhlasili s jeho angažovanosťou v
ukrajinskej kríze a hlavne s udalosťami na Kryme. Akoby im
chcel Putin prehovárať do duše: „Pozrite sa čo narobili USA,
ich treba trestať, nie nás, ktorí sme len zachránili Krym...“
Na očierňovanie USA pohotovo využil aj aféru s Edwardom
Snowdenom, ktorá automaticky rozpútala vlnu strachu.
Putin zdôrazňoval, že na rozdiel od nich má Rusko veci pod
kontrolou a osobné údaje ruských občanov sú pod ochranou
striktne dodržiavanej legislatívy. Takto sa Putin vyjadroval na
domácej pôde, no ak reční pred medzinárodným publikom,
rád používa provokatívne metafory, prirovnania či tzv. precedentné fenomény, čo sú výrazy narážajúce na niečo už známe
a v akomsi ohľade podobné tomu novému, o čom sa hovorí.
Na zasadnutí klubu Valdaj v roku 2014 si pomohol antiutopickým románom Georga Orwella 1984: „Veľký brat utráca
miliardy dolárov na sledovanie po celom svete.“ Nielenže je
táto veta zjavným preformulovaním známeho citátu zo spomínaného románu „Veľký brat ťa sleduje!“ a vystihuje tak odhalené neetické aktivity NSA, ale aj v pomenovaní Veľký brat
je skrytý obraz nepriateľa. Ten stojí v Orwellovom románe na
čele diktatúry, nachádzajúcej sa na pravom brehu Atlantiku.
Obraz „európskeho nepriateľa“ je celkom odlišný, možno povedať, že v porovnaní s aktívnym americkým je skôr pasívny.
V Putinových prejavoch je Európa chápaná ako nebezpečné
miesto: „Európa podstúpila ťažké skúšky, dalo by sa povedať,
že niekde na Sibíri sa môžete cítiť oveľa bezpečnejšie, ako v
takom Paríži alebo Bruseli“, povedal pred rokom v Priamej
linke, keď sa diskutovalo o otázke terorizmu. Podľa neho,
forma slobody panujúca v európskom priestore je príčinou
spomínaného spoločenského problému. No treba spomenúť, že s rovnakým problémom bojuje aj samotné Rusko.
Nie len terorizmus, ale aj extrémizmus, xenofóbia, nacionalizmus a organizovaný zločin sú artikulované ako vnútorní
nepriatelia krajiny, predstavujúci závažnejšiu hrozbu, než sú
vonkajší nepriatelia v podobe iných štátov alebo organizácií. Aj v koncoročnom prejave pred Federálnym zhromaždením v roku 2012 zdôrazňoval, že takýto vnútorní nepriatelia ťahajú krajinu k všeobecnej degradácii a k rozpadu.

hu tvrdohlavo brániť si to svoje: „Čo je dovolené Jupiterovi,
nie je dovolené volovi. Nemôžem súhlasiť s takouto formuláciou. Nech je volovi nedovolené, ale taký medveď si u nikoho
nebude pýtať povolenie, nebude sa sťahovať do iných klimatický zón, nežije sa mu tam dobre a svoju tajgu nikomu neprenechá“. V latinskom citáte, ktorý v prenesenom význame
znamená, že čo je dovolené jednému, nemusí byť dovolené
ostatným, zamenil vola za medveďa a naznačil, že Rusko nepatrí k tým „ostatným“, naopak, je výnimkou. Ruský medveď
nemá miesto v rímskej mytológii a preto naň ani najvyšší
boh Jupiter nemôže mať vplyv. Nedovolí, aby sa niekto plietol do jeho vnútorných záležitostí a ono sa nebude miešať
do cudzích, ak to nebude pre jeho záujmy nevyhnutné. Táto
metafora odkazuje aj na koncept Vladislava Surikova o tzv.
suverénnej demokracii. Pri nej platí, že politický život krajiny
je formovaný výhradne konaním ruského národa, čiže vplyv
„druhého“ je vylúčený.
Ak si zhrnieme rôzne Putinove vyjadrenia v súvislosti s delením sveta a vytváraním obrazu nepriateľa, je z toho doslova
guláš, za ktorým sedí schizofrenický Vladimír. Napríklad to,
ako hovoril o izolovanom ruskom medveďovi v podstate vyvrátil v poslednom koncoročnom prejave pred Federálnym
zhromaždením keď povedal, že isté osobitosti a cnosti Ruska
sa v zásade neodlišujú od tých európskych, „My sme ľudia
jednej civilizácie ... a ako som už raz povedal, mali by sme spoločne budovať jednotnú Európu od Lisabonu po Vladivostok“.

BUDE POVERČIVÝ ŠTVORNÁSOBNÝM?
Putin tróni v Kremli už tretíkrát, no zatiaľ sa nevyjadril,
či plánuje kandidovať v najbližších prezidentských voľbách.
Ak zvíťazí, môže úradovať ako prezident ďalších šesť rokov.
Koncom mája Štátna Duma nečakane zmenila dátum volieb
z 11.marca na 18., v čom sa skrýva istá symbolika. 18.marca
2014 bola totiž podpísaná dohoda o prijatí Krymu ako súčasti
ruského teritória. Nabáda ma to teda k myšlienkam, že je Putin poverčivý a svoj triumf staví na „šťastný deň“. S netrpezlivosťou sa hlavne v Rusku očakáva už tradičný každoročný
Putinov televízny program Priama linka. V priamom prenose
sa odvysiela 15.júna. Je isté, že aj tu bude hovoriť o aktuálnych
nepriateľoch Ruska, či už vonkajších, alebo vnútorných. Bude
sa snažiť prezentovať sa ako dobrý ochranca a líder, o to viac,
keď sa mu súčasné funkčné obdobie kráti.

RUSKÝ MEDVEĎ DRIEME, ALE KEĎ HO
NIEKTO VYRUŠÍ, NERUČÍ ZA SEBA
Veľkým paradoxom však je, že ak sa to hodí, Putin kreuje
nepriateľa aj z Ruska ako potenciálnu hrozbu pre „druhého“.
Ide o verbálny prostriedok zastrašovania a varovania pred
možným „ruským hnevom“ v prípade, ak dôjde k narušeniu
záujmov krajiny. V súvislosti s tým s obľubou hovorí o pripravenosti ruskej armády, pomocou ktorej je upevňovaná obranyschopnosť štátu aby nikomu ani len nenapadlo rozpútať
vojnu s Ruskom. „Naša armáda je moderná, schopná boja.
Dnes sa o nej hovorí, že je zdržanlivá, no hrozná. Pre obranu
našej slobody máme dostatok síl, vôle aj mužov“. Aký je reálny stav ruskej armády je otázka na diskusiu, a možno práve
z toho dôvodu sa tak nadnesene o nej často krát vyjadruje.
Silný metaforický citát zo zhromaždenia klubu Valdaj 2014
dokonale vystihuje istú ruskú izolovanosť, zásadovosť a sna-
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Vladimír Putin počas výročnej televíznej relácie, 15. jún 2017                      

POLITIKA - ESEJ

SÚMRAK CTIHODNÝCH
Čo ženie bývalých velikánov politiky do groteskných póz? Najhoršia kombinácia, strata súdnosti a úporná snaha
zostať v obehu.

ŠTEFAN KEMENYÍK

Čítam skrínšot blogu Jána Čarnogurského a chytajú ma
mdloby. Milujem konšpiračné teórie. Niekedy objavím veľmi originálne kúsky, no predstava, že Slovensko pred kradmou rukou imperialistov, disponujúcich najvyspelejšou vojenskou mašinériou v dejinách, ochráni partia záujemcov o
vojenské hry, je už trochu silná káva. Konkurovať tu môže
azda len kód Navajo, ktorým vo svojich prejavoch šifruje
myšlienkové pochody predseda nášho parlamentu. To, že
USA idú obsadiť Slovenskú republiku komentovať netreba.
Bývalý predseda vlády Slovenskej republiky Ján Čarnogurský dosiahol svoj bod zlomu.
DVAJA SPOLUPÚTNICI
Osobnosti prichádzajú a odchádzajú. Je to normálne a v
súlade s prirodzeným poriadkom vecí. Nikto nemladne a
čas od času aj niekto odíde na večnosť. Vysvetliť názorové
premety politika obyčajného nie je problém. Analyzujem
jeho politický kapitál v čase a aktuálne tematické portfólio
dávam do kontextu s realitou. Nemyslím si, že doktor Čarnogurský svoje postoje voči ponovembrovým principiálne
zmenil. Predtým bol disidentom a neskôr dral stranícku
lavicu napríklad s Františkom Mikloškom. Pri pohľade do
minulosti neevidujem obrat, ak tak len ľahký spin v otázke
ľudských práv. Vidím nové témy, ale nie zásadnú otočku
čelom vzad. Bod zlomu je fázový prechod od jednej kvality k
inej. Nie vždy je tento proces vratný.
Komentáre názorov Jána Čarnogurského operujú s faktom,
že ako veriaci človek a bývalý zaslúžilý disident predsa nemôže tolerovať vojnový Slovenský štát, alebo súčasnú ruskú agresívnu politiku. Zatiaľ čo vzhliadanie ku krvavým
počiatkom našej národnej štátnosti by mohlo súvisieť s
rodinným i cirkevným dedičstvom, vo vzťahu k proruskej
agende nemožno identifikovať konkrétny spúšťač. Len približný čas. Čo ak počas krátkeho väznenia, na jeseň roku
pána 1989, súdruhovia z KGB aplikovali na pána doktora,
a možno aj na iných disidentov a chartistov, projekt na
ovládnutie mysle? To by dávalo logiku. Po iniciácii z Moskovského ústredia subjekt nasadí aktualizovaný myšlienkový diškurz. Pekne postupne, najprv nebadane a v roku
2003 už aj s petíciou proti NATO. To, čo si bude myslieť nájde v Sputniku, ktorý našťastie opustil obežnú dráhu TASR.
Pár mesiacov intenzívneho „tréningu“ by azda mohlo spraviť svoje. Toto je, priznávam, čistá špekulácia.
Ako referenčnú vzorku si vezmem, nech je mi odpustené,
už spomínaného Františka Mikloška, dlhoročného straníckeho kolegu Jána Čarnogurského v kresťanskom a de-

mokratickom hnutí. Jednak preto, lebo v zmysle osobnej
koherencie ich vlastných názorov v čase, sa obe významné
osobnosti moderných slovenských dejín vzácne zhodujú,
no sú zjavným vzájomným protikladom korelácie názorov
k realite okolitého sveta. Ľudskou rečou povedané, obaja držia svoj kurz, len jeden si fičí po diaľnici stotridsať a
druhý už je vyrúbaný kdesi v poli. Keď dvaja robia to isté,
nemusí to byť automaticky to isté.
POMINUTIE ZMYSLOV, ALEBO NOVÁ AGENDA?
Albert Einstein kedysi naštartoval veľkú revolúciu vo fyzike a druhej významne asistoval, aj keď mu príliš nevoňala.
Koniec svojho života strávil úsilím o vytvorenie univerzálnej teórie. Používal svoje osvedčené postupy a údajne už
ani nečítal práce vedeckých kolegov z nových fyzikálnych
disciplín, ktorým nechtiac pomohol na svet. Pokladali ho
za divného velikána, ktorý vypravil vlak, no napokon s ním
nedokázal držať krok. Analógia s Mikulášom Dzurindom,
ktorý dostal Slovensko do EÚ a NATO a potom vyhorel na
kauze ohrozeného ľudoopa je náhodná a nevhodná. Na
mieste je otázka, či provokatívne až kontroverzné názory
bývalého vrcholového politika značia reálny hodnotový vývoj, alebo sú len prejavom snahy za každú cenu dobehnúť
káričku, z ktorej kedysi vyskočil. Pokusov o politický self-revival tu máme stále dosť. Pre ilustráciu dva. Exminister
financií Ivan Mikloš by sa rád vrátil do veľkej politiky s nápadom importu gastarbeiterov pre udržateľný rozvoj našej proexportnej montážnej ekonomiky. Bývalý prezident
Českej republiky Václav Klaus zas roky nemilosrdne búši
do Európskej integrácie a globálneho otepľovania. Nepôsobia vo vysokých postoch, ani ich nevídame v agresívnych
výmenách názorov s krvou podliatymi očami. Skúsenosti a
rozvaha sú v ich prejavoch badateľné a nepotrebujú mediálnu resuscitáciu pomocou šialených konštrukcií. Spoločné
s Jánom Čarnogurským majú prirodzenú potrebu politika
byť viditeľný a zostať v obehu. Na rozdiel od neho však nestrácajú pôdu pod nohami a kontakt s očividnou realitou.
Ich idey nie sú zo sveta fantázie a pocitov, ale podložené
odbornosťou. Môžem nesúhlasiť s niektorými názormi exprezidenta Klausa, no jeho argumenty sú silné a logické.
Naopak, vecne aj výrazovo nekonzistentná je argumentácia
o nadradenosti ruskej kultúry, sile ruských zbraní a oprávnenosti tamojšej verzie demokracie, za ktorú doktor Čarnogurský agitoval v Prešove na verejnej diskusii Západ verzus
Rusko v roku 2015. Tieto postoje sú v súlade len s názormi
o nádeji na opätovné oslobodenie Slovenskej republiky za
pomoci ruských vojsk. Ako sa niekto tak inteligentný nechá nachytať na nepravdivú správu o americkej základni
na propagandistickom webe, to mi nejde do hlavy. Zapadá
to však do celkového obrazu, ktorý o sebe pán doktor za
posledné roky vytvoril. Vcelku obstojne čítam, no nenašiel
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som nikde, že by našu krajinu od vzniku ČSR v roku 1918
obsadila armáda USA. Sovietska armáda a vojská Varšavskej
zmluvy áno. Celkom pozoruhodná bola v tejto súvislosti aktivita pána expremiéra v Prahe, kde študoval v roku 1968.
Nula bodov. Je však hlboko symbolické, že tri roky po obsadení ČSSR vojskami spriatelených krajín, obhájil v Bratislave doktorát, na tému „Rasové zákonodarstvo Slovenského
štátu“, a to na fakulte, ktorá sedí v pozadí ikonickej fotografie chlapa s tankom na hrudi. Neskôr sa s touto fotografiou
sám nechal vyfotiť, a ešte neskôr vzýva Rusa na návrat.
ZA ZÁSLUHY VEČNÁ SLÁVA
To, že sa v určitom dejinnom okamihu postavím za správnu
vec, mi ešte nezakladá nárok na doživotný etalón neomylnosti. Je tragické, ak argumentácia, viac ako z faktov, vychádza z prianí a subjektívnych pocitov. O to viac, ak som dlžný
vysloviť s veľkou vážnosťou „Ďakujem, pán Čarnogurský!“, za
to, čím ste aj Vy prispeli k našej slobode. Ku cti Čarnogurskému i Mikloškovi treba povedať, že si postoje poctivo držia, aj
keď príklon k novej, ruskej, téme u Jána Čarnogurského vidím až niekedy po roku 2000, po rozvode s Mikulášom Dzurindom. Obaja, Mikloško i Čarnogurský sa v minulosti aktívne zúčastňovali tajného náboženského hnutia, i keď každý
po svojom. Čarnogurský, ako advokát, obhajoval disidentov
a dostal sa za to do problémov. Matematik Mikloško si užil
prácu robotníka a v roku 1988 prispel ku Sviečkovej manifestácii. Spoločná politická dráha v KDH je ale definitívnym
koncom ich vzájomnej podobnosti. Mikloško je stále aktívny
a činný vo veciach žitej viery a dovolím si povedať, že na
Slovensku jeho slovo naberá na váhe a vplyv rastie úmerne
tomu, ako sa vzďaľuje formálnej politickej angažovanosti.
Skúsenosti, cit pre spravodlivosť a súcit, a v neposlednom
rade zmysel pre humor sa v jeho prípade pretavili do ľudskej zrelosti, ktorá pri všetkej skromnosti oslovuje aj neveriacich. Naopak Ján Čarnogurský opomína ľudskoprávne
aspekty moderovanej demokracie a propaguje tento model
ako prevenciu pred virtuálnymi hrozbami zo strany USA,
ktoré sa nevedia dočkať, kedy nás konečne obsadia. Máloktorý významný politik sa na staré kolená takto deklasoval.
Čo už, každé víno má svoj bod zlomu. Dobré dozrieva do plnosti chuti. Zlé sa stane octom, nápojom trpiaceho na kríži.
Dobré víno je zázrak, aký sa nepodarí hocikomu.

POCHOD A OBILIE
RASTISLAV JANÍK

V pondelok 5. júna 2017 sa v Bratislave a na ďalších
miestach na Slovensku uskutočnil už druhý protikorupčný
pochod organizovaný mladými študentmi. Napriek tomu, že
už dávno nederiem školské lavice, pripojil som sa k davom
ľudí na námestí SNP a spoločne sme počúvali rečníkov, ktorí opätovne žiadali premiéra o odvolanie ministra Kaliňáka
a elementárnu spravodlivosť pri posudzovaní káuz. Demonštrácia prebehla v pokojnom duchu a aj keď možno bolo na
námestí menej ľudí ako na tom poslednom pochode v máji,
úspechom je, že sa podarilo podobné akcie zorganizovať aj
inde ako v hlavnom meste a že téma korupcie sa otvára aj
na iných miestach ako v bratislavských kaviarňach.
Premiér Fico si samozrejme z mnohotisícových davov na
námestiach naďalej nič nerobí. Na „Dňoch poľa“ v Dvoroch
nad Žitavou hneď nasledujúci deň obvinil študentov z politizácie akcie a média z výraznej podpory. Samozrejme, všetko bez dôkazov. To všetko postíhal počas žmolenia klasov
v rukách a potľapkávania poľnohospodárov po ramenách.
Navyše dodal, že „jeho“ akcia na 1. mája mala aj bez podpory
nepriateľských médií vyššiu návštevnosť. Keďže som zhodou okolností bol aj na tejto spomínanej politickej agitačke
v Nitre, musím konštatovať, že pán premiér mal z pódia asi
skreslený obraz. Tých pár fanúšikov SMERu,
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ktorých pozvážali z celého kraja na párky a guláš, je v komickom protiklade s dobrovoľne zúčastnenými demonštrantami z pondelka. Títo mladí, ale aj starší ľudia prišli
na námestie vyjadriť nespokojnosť s fungovaním štátu, prišli podporiť možno trošku neskúsených organizátorov, ale
hlavne prišli, lebo im záleží na budúcnosti tejto krajiny. To
sa bohužiaľ nedá povedať o voličoch SMERu, ktorým stačí
pár vládnych politikov preháňajúcich sa medzi traktormi a
z našich peňazí zaplatený koncert Olympicu.
S blížiacim sa letom bude ťažšie dostať ľudí na námestia,
čo umožní premiérovi nadýchnuť sa pred horúcou jeseňou. Napriek tomu, že sa študenti rozpŕchnu domov užívať
si prázdniny, nedovoľme, aby najbližšie mesiace prekryli
témy „uhorkovej sezóny“. Veď ľudí, nespokojných s tým, ako
táto vládna garnitúra riadi náš štát, je priveľa. Snáď niekto
zdvihne spadnutú pochodeň.

SPOLOČNOSŤ

OBČIANSKA NEPOSLUŠNOSŤ
Ústava Slovenskej republiky (čl. 32) určuje, že občania majú právo postaviť sa na odpor „proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných
orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené“.

NEPLATENIE DANÍ AKO PREJAV NESÚHLASU

RASTISLAV JANÍK

Občianska neposlušnosť je aktívne neuposlúchnutie určitého zákona (požiadavky alebo rozkazu) autority (napríklad
vlády) bez použitia fyzického násilia. Inštitút občianskej
neposlušnosti využívajú stúpenci nenásilného odporu ako
hlavný nástroj vyjadrenia svojich postojov.
Občianska neposlušnosť je relatívne mladým inštitútom,
ešte pred 19. storočím bolo nepredstaviteľné, aby si v čase
otrokárskych systémov, stredovekých feudálnych panstiev
alebo absolutistických monarchií dovolil niekto nenásilnou
formou protestovať proti útlaku alebo vyjadriť svoj odlišný
názor. Bolo nepredstaviteľné, aby si jednoduchý človek dovolil vôbec zdvihnúť hlas a domáhať sa svojich práv. V tom
lepšom prípade to pre neho mohlo skončiť napomenutím,
v tom horšom až smrťou. Až myšlienky osvietenstva a rodiaceho liberalizmu a to hlavne počas francúzskej revolúcie
koncom 18. storočia umožnili občanom (aspoň v obmedzenej forme) prejaviť svoj názor navonok. . Zaujímavé je,
že forma občianskej neposlušnosti tak, ako ju poznáme a
chápeme dnes, vznikla v Spojených štátoch amerických.
Tie sa v prvej polovici 19. storočia nachádzali v období prosperity a hľadania vlastnej identity v priemyselnom, ale
hlavne koloniálnom svete. Na jednej strane tam vznikali
pokrokové myšlienky premietnuté napríklad v Deklarácii
nezávislosti a Ústave, na druhej strane Spojené štáty pevne
zotrvávali jednou nohou v zaužívaných zvykoch a tradíciách. V tomto období sa ale prebúdzajú prví občianski aktivisti, ktorí začínajú kritizovať vládu za niektoré kroky a
aktivity nezlučiteľné s ich postojmi, ako sú napríklad vojna
proti Mexiku ale hlavne pretrvávajúce otroctvo.
Medzi zakladateľov občianskej neposlušnosti patril massachusettský zememerač, ale hlavne filozof a politológ Henry
David Thoreau.. Okrem naturalistického a mravoučného
názoru na život a prírodu (dielo Walden) sa venoval aktívne aj občianskym a politickým témam, v Concord v Massechuttes, kde pôsobil, chodilo na jeho prednášky stovky
ľudí.

Veľmi známym príkladom Thorauvho nazerania na
odpor voči útlaku bolo jeho uväznenie v júli 1846. Thoreau bol zatknutý a na jednu noc uväznený za to, že na
protest proti úlohe štátu pri udržiavaní otroctva neplatil
niekoľko rokov daň z hlavy. Iróniou je, že vyberač daní bol
Thoreauv priateľ, ktorý ho na to niekoľkokrát upozorňoval, Ešte v ten istý večer, kedy ho uväznili, neznáma osoba (pravdepodobne jeho teta Maria Thoreau) dlžnú sumu
uhradila. Nasledujúce ráno Thoreaua, ktorý odmietol sám
odísť, vyhodili z väzenia. Po celý zvyšok jeho života teta a
ostatní členovia rodiny platili za Thoreaua dane, aby sa vyhli ďalšej konfrontácii. Thoreau svojim činom ukázal na
nezmyselnosť vtedajších daňových zákonov (z hľadiska absurdnosti stále výrazne zaostávajúce za súčasným stavom),
kedy za nezaplatenie malej čiastky na daniach, môže mať
za následok dlhodobý pobyt vo väzení. Naopak, ukradnutie výrazne vyššej čiastky má za následok iba krátky pobyt za mrežami. Thoreau neviedol spor s imaginárnym
štátom, viedol ho s konkrétnymi vyberačmi daní, pretože
ich slobodnou vôľou sa stali nástrojmi vlády. Na otázku
vyberača daní, že čo má teraz on urobiť, odpovedal: „Keď
chceš niečo skutočne urobiť, tak rezignuj na svoj úrad“.
Thoreau počas celého života bojoval proti nespravodlivosti
vlády Spojených štátov a na protest proti Mexicko-americkej vojne (keď pôvodne Američania neúspešne chceli „diplomaticky“ posunúť hranicu USA z rieky Rio Grande na rieku
Nueces) a otrokárstvu odmietal platiť dane a tým spolufinancovať vládnu mašinériu. Ako uviedol vo svojej eseji: „ani
na chvíľu nemôžem uznať túto politickú organizáciu ako
svoju vládu, keď zároveň vládne otrokom“.
Thoreau vo svojej slávnej eseji „Resistance to Civil Government“ uvádza, že „vláda, v ktorej za každých okolností vládne väčšina, nie je založená na spravodlivosti, dokonca ani
na spravodlivosti ako ju chápu ľudia. Nie je možné, aby bola
vytvorená vláda, v ktorej o dobre a zle nerozhoduje väčšina,
ale svedomie? Vláda, v ktorej väčšina rozhoduje iba o otázkach, na ktoré sa vzťahuje pravidlo účelnosti? Musí občan,
ak aj iba na chvíľu, alebo iba v najmenšej miere, podriadiť
svoje svedomie zákonodarcom? Prečo by potom bol každý
obdarený svedomím? Myslím, že v prvom rade musíme byť
ľuďmi a až potom občanmi.“
Thoreau bol vo svojich vyhláseniach nekompromisný. „Ľudia tejto krajiny musia prepustiť svojich otrokov a zastaviť
vojnu v Mexiku, aj keby za to zaplatili vlastnou existenciou.
… Nezdráham sa povedať, že tí, ktorí sami seba nazývajú
aktivistami za zrušenie otroctva, by mali s okamžitou platnosťou zastaviť osobnú aj majetkovú podporu vláde štátu

Massachusetts a nečakať až získajú väčšinu jediného človeka. Stačí, ak majú na svojej strane Boha, nemusia už
čakať na nikoho ďalšieho.“
Samotné protestné neplatenie daní je zrejme staré ako
dane samotné, prvými známymi neplatičmi boli Zelóti v
Judei, ktorí nechceli platiť dane rímskemu impériu. Americká revolúcia má tiež korene v odpore proti plateniu
dane z čaju (známa Boston Tea Party v roku 1773). Ďalšími
dôvodmi bol odpor proti vojne (napríklad známa výzva
448 spisovateľov a editorov na neplatenie daní ako protest
proti vojne vo Vietname uverejnená v New York Post – popísal ju mimo iných aj Vonnegut, Chomsky alebo Michael
Novak), protest proti okupácii (napr. na Americkej Samoe
v roku 1927 alebo v Palestíne počas britskej okupácie) či
na protest proti rozpusteniu parlamentu (ako v roku 1848
vyzýval v Nemecku v Neue Rheinische Zeitung Karl Marx).
NEPOSLUŠNOSŤ MÁ VEĽA PODÔB
Známymi protestmi občianskej neposlušnosti v 20. storočí boli aktivity proti otrokárstvu a segregácii v USA, mierové hnutie v 60-tých rokoch a aktivity proti vojne vo Vietname a Francúzku, nenásilný protest Mahatma Gándího
v Indii , aktivity proti jadrovému odzbrojeniu a podľa niektorých politológov aj Nežná revolúcia v Československu.
Typickým príkladom súdneho sporu ohľadom občianskej
neposlušnosti môže byť spor Brown vs. Louisiana (1966).
Henry Brown bol spolu s ďalšími štyrmi afro-američanmi
zatknutý vo verejnej knižnici, kde bol povolený vstup iba
belochom. Boli vyvedení z knižnice, pretože protestovali,
že im nechcú požičať knihu „Story of the Negro“ (Príbeh
černocha). Dôvodom ich uväznenia bolo to, že „neopustili
verejnú budovu, keď o to boli požiadaní strážnikom“. Najvyšší súd USA rozhodol, že toto konanie bolo v rozpore s
ich právom na slobodu prejavu a bol teda porušený prvý
dodatok americkej ústavy. Súd neskôr rozhodol, že pod
ochranu spadajú aj iné netradičné spôsoby prejavenia
názoru – sit-in protest (protest sedením), kneel-in protest (kľačanie černochov v kostoloch pre bielych WASP),
swim-in (plávanie v bazéne určenom pre bielych) a pod.
V súčasnosti aj na Slovensku existuje mnoho spôsobov,
ako by občania mohli vyjadriť svoju občiansku neposlušnosť. Bolo by naozaj zaujímavé sledovať, ako by sa tváril
Fico a jeho vláda, ak by, pre neho občania druhej kategórie (tzn. jeho nevoliči) prestali platiť dane ako protest proti bezbrehému kradnutiu. Ak by napríklad zamestnanci
začali vo veľkom zakladať obchodné spoločnosti a vyhli
sa tak legálne plateniu napríklad sociálneho poistenia a
teda prispievania do čiernej diery s názvom Sociálna poisťovňa. Alebo ak by obyvatelia začali preferovať kúpu tovaru a služieb u malých živnostníkov, ktorí nie sú platcami
DPH. Prípadne by si pár desiatok jednotlivcov spravilo
piknik priamo na hlavnej križovatke v niektorom krajskom meste a za trúbenia klaksónov a dohovárania policajtov by tam celý deň pili čaj a zaberali verejný priestor.
Možností je naozaj veľa, chce to len odvahu a dostatočný
počet odvážlivcov, schopných vzdať sa svojho komfortu a
poukázať osobne nezmyselné rozhodnutia vlády a samospráv. Pekný príklad nám nedávno ukázali aj občania Rumunska, ktorí na protest proti zvýšeniu sumy na začatie
trestného konania pre úplatkárstvo, začali v stotisícových
davoch protestovať, až si týmto prejavom občianskej neposlušnosti vynútili zastavenie tejto nezmyselnej novely
zákona.

MUSÍM POVEDAŤ...

STR. 22 – 23

CESTA TAM A SPÄŤ
RADOSLAV HERDA
Zažil som cestu s Andrejom. Mal
som ho stretnúť pred vyše 15
rokmi, keď sa naše manželky
kamarátili a plánovali spoločné
stretnutie. Vtedy sa im to nepodarilo. Dnes, keď sú už obe „bývalé“,
to vyšlo.
Keď je čo počúvať, počúvam. Keď je komu rozprávať, rozprávam. Andreja sa oplatí počúvať. Počuť z neho človeka,
ktorý verí sám sebe a ľuďom. Zocelený vojnovými konfliktami, hraničnými situáciami, či stretnutiami, keď mu išlo o život, sa správa zo začiatku ako vojak, ktorý sa vrátil zo služby.
Ale len na chvíľu. Andrej verí ľuďom. Nebojí sa vstúpiť tam,
kde sú ľudia v ohrození. Je to jeho povolanie aj poslanie. Ak
boli vo vašej rodine vyvraždení ľudia, budú si to pamätať celé
generácie. Je to odkaz pre vás, vaše deti aj vnúčence. Nebudete chcieť, aby sa to opakovalo. Nikomu. Ani vo vzdialených
krajinách, ani tým bez hlasu, bez slobody, bez správnej farby
pleti, či náboženstva. Zostane to vo vás, ako v Andrejovi.
Máme množstvo spôsobov, ako sa vyhnúť konfliktným situáciám, ako sklopiť zrak, odmietnuť rozhovor, neodpovedať na
SMS, mail či telefonát. Ale máme aj vynikajúce spôsoby, ako
sa im nevyhnúť. Andrej sa im nevyhýba, čelí im. Je malou
ľudskou a húževnatou hrádzou proti konfliktom. Vie, že na
ich konci sú ľudské tragédie. Pozná, ako sa rodia, ako rastú,
ako príšerne sa končia, či kto ich rozdúchava. Pozná nebezpečenstvá. Pozná krajiny a ľudí, rešpektuje ich oblečenie, zvyky a zákony. Keď nedokáže ohrozenia rozpoznať, nájde ľudí,
ktorí mu pomôžu. Je živý, lebo má svojich anjelov, v podobe
skutočných ľudí, ktorí sa o neho vedia v správny čas postarať.
Andrej dáva slovo. Nie také obyčajné, sprofanované, nevytlačené, či na pár sekúnd zjavené na displeji. Slovo je základným
pilierom jeho ľudského sveta. Dáva ho s najvyššou úctou, a
očakáva to isté – že slová druhých budú platiť rovnako.
Verím mu. A vďaka nemu som pochopil, že vzťahy majú oveľa väčšiu hodnotu, ako som len mohol tušiť. Určujú nás. Vytvárajú základnú sieť našich životov a spojení. Jeho mobil s
číslami na ľudí je ako krajina Christiana Norberg-Schulza,
kde sa nestačí len orientovať. Je plná ľudí, s ktorými sa dokážete identifikovať. Ľudí, ktorým v okamihu uveríte, a na
ktorých sa budete môcť spoľahnúť. A oni sa stanú vašimi
novými dverami. Nebudú len víkendovou inšpiráciou pre váš
nastávajúci pracovný týždeň. Stanú sa reálnymi dverami do
nových svetov – pošlú vás za ďalším človekom, ktorého potrebujete stretnúť. Otvoria vám nové obzory, pozvú vás do
krajín, mestečiek, domov či malých komôrok, a na chvíľu sa
ocitnete v ich vnútri. Bolo pre mňa prekvapivé, ako veľa dverí
vie otvoriť ľudská duša. Stačilo pár minút a dostali sme sa
na miesta, o ktorých som si myslel, že tam nikdy nevstúpim.
Otvárali sa nám dvere, ako keby boli dávno precízne naplánované v čase a priestore. Nemali sme plán, a napriek tomu
sme videli všetko. Videli sme, lebo sme sa nakrátko ocitli v
Andrejovom tajomnom časopriestorovom stroji. V stroji, ktorý nás previedol krajinou a jej ľuďmi.
Bol to víkend, po ktorom znova o niečo viac dôverujem ľuďom. Ďakujem, Andrej.
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BUBLINY
Informácie sú požehnaním aj kliatbou tejto doby. Ako si ich vyberáme a čo s nimi robíme? Pripomína to bublifuk. To, čo nakoniec rozhoduje, je bublina v ktorej si lebedíme. Jej obsah je v konečnom dôsledku, nič.
Informačná bublina je akčný rádius našich možností, vkusu a vnútorného nastavenia.

ŠTEFAN KEMENYÍK
OBRÁZOK: IMMEDIATEFUTURE.CO.UK

Konečne sa problém informácií, ich zdrojov a spracovania
dostáva do pozornosti médií. Kvalitu obsahu už neriešia len
editori, poctivo kontrolujúci kto kde niečo povedal a kto to
ešte videl a zaznamenal. Konečne sa o to, čo konzumujeme a
platíme, začíname zaujímať všetci a vedieme s producentmi
servisu dialóg. Dokonca sme ochotní si za obsah nad štandard aj priplatiť. Paradoxne si platíme za informácie, ktoré
nás len utvrdzujú v našich postojoch, názoroch a tendenciách. Sedíme si v pohodlnej informačnej bubline, neočakávajúc žiadne prekvapenie.

POVEDZ MI ČO ČÍTAŠ
„Havel bol sukničkár a alkoholik, dostával peniaze zo Slobodnej Európy, ktoré mali podporovať disidentov, a on ich
prehajdákal na mejdany,“ dozvedel som sa pri káve. Spozornel som. Ešte za socializmu som počúval podobný folklórny
kus, kde hral Lenin, Husák, Ľudovít Štúr aj národní buditelia. Až na tie prachy. Neviem si overiť, či to bola naozaj
pravda u Václava Havla, o to menej u Ľudevíta Štúra. Preto
som sa spýtal: „Odkiaľ to máš?“ „Čítal som na Topky bodka sk.“ A sme doma! Topky mal v rodnom liste aj marcový prešľap expremiéra Jána Čarnogurského. Pri poctivom
premyslení sa však celá vec ukazuje výživná na nečakané
argumenty i súvislosti.
To, aké informácie užívame, je vrchol ľadovca. To dôležité
sa deje na čiare ponoru a pod ním. Dostupnosť informácií je základ. Súvisí aj s finančnou situáciou a ak sedíme v
zemľanke v Severnej Kórei, tak aj so situáciou geografickou
a politickou. Rozhoduje ale vnútorné nastavenie. Neprekvapí preto zistenie, že respondent nie je čitateľom .týždňa ani
Denníka N. Bolo by normálne označiť ho za stratený prípad.
Hoc inteligentný, tvrdí, že svet ovláda a riadi klika bankárov.
Má to však háčik. Akú mám ja istotu, že bankári tento svet
neriadia?
Zvyšujúce sa objemy informácií nás nútia fungovať systémom verím-neverím. Naozaj. Položme si otázku, kedy sme si

dali tú námahu a overili čo i len jedno z tvrdení v novinách,
v televízii, alebo v odbornej knihe? Dokonca aj tie sa odvolávajú na nejaké zdroje. Matematicky vtipná reakcia by bola,
že na samom počiatku sú axiómy a tie sa nedokazujú, a niekedy aj formálne správny matematický dôkaz môže dokazovať nepravdu. Názor čitateľa .týždňa a Zeme a veku by mal
mať čo do dôvery k čítanému rovnakú váhu. Obidve skupiny
môžu veriť, že tá druhá je pod vplyvom bludov, dezinformácií a konzumuje manipulované fakty. Ani jedna ale nie je
schopná túto vieru bezo zvyšku dokázať. Overovať, že niekde
spadlo lietadlo je trochu od veci, ale zamyslieť sa minimálne
nad tým čo pán premiér kdesi k čomusi povedal a čo k tomu
vraví tu a teraz, na to netreba doktorát. Podstatné nie je to,
čo vidíme a počujeme, ale to, čo si z videného a počutého
naša myseľ poskladá.

ŤAHAŤ IHLU Z KOPY SENA
Marek (40) žije v Brne a pracuje v banke. Má doktorát z ekonómie a Zem a vek číta na záchode. K tomu do seba láduje
kvantum faktografickej literatúry. Riadne hrubé knihy. Baví
ho to. Ako môže vzniknúť takáto kombinácia? Možnú odpoveď má pani Viera (62). „Čítam to zo záujmu aj pre srandu.
Záver si ale robím sama podľa seba.“ Nehodnotí ľudí podľa
toho, čo čítajú, lebo „každý človek môže za správne považovať
niečo celkom iné“. Žiadna naivka, bývalá ekonómka a potenciálny kybernetik, čo pred kariérou uprednostnil rodinu.
Okrem Zeme a veku číta .týždeň, letáky z Lidla i bláznivé
propaganda weby. Keď počúvam architekta, čo žije v Lyone,
fičí na konšpiráciách a hltá Slobodný vysielač, ale aj veľa
kvázi obyčajných ľudí z celého Slovenska, dochádza mi postupne niekoľko vecí.
Ani si to neuvedomujeme, ale už samotné tlačené vydania
sú plateným nadštandardom. Seno je prakticky zadarmo.
Online obsah je v nejakom rozsahu bezplatný. Je toho viac
ako zdravá myseľ dokáže spracovať, a tak musíme voliť. Šikula na ihlu použije magnet. Našim vnútorným magnetom
je prístup k realite a miera sebavedomia čo do schopnosti
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s touto realitou niečo urobiť. Ak bojujeme o prežitie, tak
nemáme veľký priestor pre politológiu a filozofické úvahy. Často vyberáme najmä z informácií ktoré sú dostupné voľne, pričom a priori niektoré vyraďujeme z hry. Časté zdôvodnenie ignorovania verejnoprávnych médií je ich
oddanosť strane a vláde, ktorá je bez ohľadu na aktuálne
obsadenie tradičným predmetom hojnej kritiky.

BUBLINY
Obsahom mydlovej bubliny je slušne povedané, nič. Informačná bublina je akčný rádius našich možností, vkusu a vnútorného nastavenia, v ktorého centre je naše ego.
Spoločné majú práve to nič. To zostane po odpočítaní možnosti dozvedieť sa o svete niečo nové, možno realite bližšie, porovnávaním informácií navzájom a so skutočnosťou.
Je to jeden z najpraktickejších nástrojov, aké máme. Filter
bubble, alebo sociálna bublina, je moderný termín popisujúci politické, sociálne alebo kultúrne rozdiely medzi skupinami spoločnosti, ale aj imaginárnu bariéru medzi nimi. Tá
zabraňuje obojstrannej výmene informácií a vytvára dojem,
že naša vlastná spoločnosť reprezentuje celé spoločenské
spektrum. To má za následok, že sa obklopujeme len istým
druhom informácií alebo zdrojov, zodpovedajúcich nášmu
hodnotovému, kultúrnemu, alebo sociálnemu rámcu. Na
druhej strane nás oberá o informácie z ostatných zdrojov.
Máme vo svojej moci čo si kúpime, no internet je miesto,
kde je moci stále menej. Vyberá za nás. Nástroje selekcie
zdrojov a obsahu informácií, ktoré sa do našich počítačov
vo finále dostávajú majú doslova technologickú povahu. Google alebo Facebook totiž spracovávajú naše aktivity vo virtuálnom svete a vytvárajú naše digitálne Ja, ktorému doslova na mieru šijú výber z toho čo sa v kyberpriestore objaví.

INFORMAČNÁ VOJNA
Neurofyziológ profesor Josef Syka v rozhovore pre DV TV
uviedol, že tvorivosť a nápaditosť je vlastná najmä ľuďom

do 35 rokov, kým pamäť a algoritmy sú doménou 35 plus.
Tiež vraví, že chronický stres je výsledkom nadmerného
objemu informácií a obranou je ich selekcia a redukcia.
Dovedené do dôsledku, máme recept na informačnú vojnu.
Zahltenie priestoru protichodnými správami zvyšuje stresové zaťaženie, čo v konečnom dôsledku poškodzuje aj pamäťové funkcie mozgu. Môže to tiež vysvetľovať náchylnosť
mladých kreatívnych, no sociálne frustrovaných mozgov,
prikloniť sa k nesystémovým názorovým prúdom, ale aj ich
schopnosť rozoznať fakty, upraviť výsledok a zmeniť smer.
Naopak, pri starších ľuďoch máme možno odpoveď na fenomén konzervativizmu a babky demokratky.
V konečnom dôsledku rozhoduje zdroj. „Rozdiel medzi novinárčinou a fake-news? Novinár aspoň niekomu zavolá,“
s úsmevom hovorí Silvie Lauder z týždenníka Respekt, na
otvorenej diskusii o pravde a lžiach v médiách. Nárast predplatiteľov printových vydaní a podporovateľov tradičných,
kamenných, médií, by podľa nej mohol byť známkou renesancie novinárskej profesie, (a možno aj renesancie obce čitateľskej – pozn. autora) aj keď tento triezvy optimizmus sa
zatiaľ vzťahuje k anglo-americkému mediálnemu priestoru. Nové impulzy a motivácia novinárov dobre robiť svoju
prácu značia, že sme možno z najhoršieho vonku. S optimizmom ale opatrne. Na výrobu relácie .pod lampou, ktorú
sledujú tisícky ľudí, prispieva len niekoľko stovák z nich.
Aneta Snopová, redaktorka programu Reportéri ČT, tvrdí, že
aj známy český dezinformačný Aeronet, ktorému sa investigatívne venovala, má svojich skalných podporovateľov. Sú
dokonca aj takí, čo sami zarábajú veľmi málo a prispievajú.
Istá miera „fanatizmu“ je tak viditeľná na všetkých póloch
názorového spektra. Zdá sa, že sme opäť na začiatku. Téma
hodná nielen odborníkov a novinárov, ale už aj čitateľov.
Uvedomenie, že sa na svet pozeráme z bubliny, je prvý krok.

autor je bezpečnostný analytik
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ANNA VARGOVÁ

HOKEJOVÁ LÁSKA

Slováci milujú hokej. Sympatie stúpencov hokeja sa každoročne začínajú prejavovať od jesene na
ligových štadiónoch. Vzťah naberá na sile pri medzinárodných zápasoch Slovana. Vášeň graduje
pri semifinálových a finálových bojoch najlepších slovenských klubov. Želiezka do ohňa pridávajú
každým dosiahnutým bodom aj hokejisti hrajúci v zahraničí. Ošiaľ vyvrcholil v máji počas majstrovstiev sveta. Vzťahy medzi slovenskou reprezentáciou a fanúšikmi sú spevnené bronzovou, striebornou aj zlatou medailou a
preto ani väčšie či menšie búrky zatiaľ neviedli k rozchodu.
Na tohtoročné majstrovstvá sveta sa slovenské mužstvo rodilo ťažko. Verejnosť oplakala absenciu každého jedného hráča zo
zámoria. Nuž, ale partnerstvo je o tolerancii, a tak fanúšik ospravedlňoval, chápal, podporoval a dúfal. Márne. Aj keď z možného bolo vybrané to najlepšie, aj krčmový odborníci tušili, že na popredné priečky v medzinárodnom meraní síl to asi nebude.
Na ľade naši bojovali, viac prehrávali než vyhrávali, niekedy mali viac smoly ako súperi, inokedy bol rozdiel v kvalite výrazný.
Logicky sa začala prejavovať nespokojnosť priaznivcov nášho tímu. Vzťahy začali škrípať a rozvodové papiere boli na stole.
Čuduj sa svete, škrabance na posvätnom zväzku reprezentácia – fanúšik vraj spôsobuje niekto tretí. „Zaľúbenci“ dlho o intrigách v zákulisí netušili. Na pomoc pribehli médiá a špinavé prádlo sa začalo prepierať na verejnosti. Úprimnosť aj samoľúbosť,
odbornosť aj neprofesionalita, kamaráti aj nepriatelia. Odborníci povolaní aj nechcení, vyvolení aj zatratení. Nad Tatrou sa
blýska a hromy divo bijú do nalomeného vzťahu Hokej + Slovák = Veľká Láska. Vyznávači hokeja chcú však len jedno, aby
slovenský hokej viedli odborníci, ktorí budú tomuto vzťahu priať. Aby slovenský národ opäť miloval svoju lásku. Hokej.
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NA FESTIVALE SA NEMUSÍME
UTOPIŤ V ODPADKOCH

ADRIANA FISCHER
FOTO: MENEJODPADU.SK

Podujatia s občerstvením sú typické veľkým množstvom odpadkov, ktoré sa
zväčša nedajú recyklovať. Pokusy o ekologickejšie akcie už fungujú. Spomedzi
nich vytŕča Dobrý trh s heslom „bez odpadu“ a festival Pohoda, ktorý sa v
tomto vyrovná veľkým zahraničným festivalom.
Na jednu zo šiestich recyklačných staníc v areáli Dobrého trhu na Jakubovom námestí v Bratislave prinášame
prázdne nádobky z jedla a príbory. Od
tých bežných sa na prvý pohľad nelíšia, no dobrovoľníčka nám hovorí, že
rovno z trhu ich odnesú do kompostu.
Vyrábajú sa totiž z kukuričného škrobu.
Mladá žena stojí pri niekoľkých farebne
odlíšených nádobách na odpad a pomáha návštevníkom s triedením. Ide o
prvé väčšie podujatie na Slovensku s takým premysleným systémom riešenia
odpadov. Pritom akcie spojené s jedlom
a pitím sa k tomu množstvom jednorazového riadu priam ponúkajú.
Občianske združenie PUNKT, ktoré organizuje na rôznych miestach v Bratislave niekoľkokrát do roka jednodňové
trhy pod názvom Dobrý trh, sa rozhodlo
zorganizovať podujatie „bez odpadu“.

Znamená to obmedziť odpad na nevyhnutné minimum a ten, ktorý vznikne,
v čo najvyššej možnej miere recyklovať
alebo dať do kompostu. V spolupráci s
Inštitútom cirkulárnej ekonomiky najprv skúmali odpad, ktorý vznikol po ich
Dobrom trhu na Panenskej ulici koncom minulého roka. Väčšinou to bol
komunálny odpad, ktorý šiel do spaľovne. To bola pre nich výzva.
Spoločne s Inštitútom potom vymysleli
koncepciu, ako by sa to dalo zmeniť a
rozhodli sa ju vyskúšať v praxi na ďalšom trhu pod názvom Jakubák, ktorý
sa konal v apríli na Jakubovom námestí. Predajcom dali podmienku, že môžu
používať iba kompostovateľný riad,
ktorej vyhoveli všetci okrem jednej prevádzky. Zároveň každému pridelili ekologické vrecia na triedenie odpadu. Na
opačnú stranu letáčika s programom

vytlačili sprievodcu separovaním. Návštevníci si mohli tento návod vylepiť
doma, aby im uľahčoval triedenie. Predajcovia nebalili zákazníkom tovar do
plastových vreciek a v jednom stánku
ste si mohli navážiť napríklad ryžu alebo fazuľu do prinesenej nádoby.
Na téme odpadkov si dokonca postavili marketing celej akcie a zamerali na
ňu aj sprievodný program, na ktorom
napríklad predstavili ľuďom dizajnové
domáce kompostéry. Lívia Gažová, zodpovedná za propagáciu trhu, priznáva,
že mali veľké obavy, či téma ľudí zaujme. Výsledok ich prekvapil. „Po akcii
sme dostali nezvykle veľa pochvál za
náš trúfalý krok. Zdá sa, že odpady sú
témou pre každého človeka,“ hodnotí. Pochvaľuje si aj prácu dobrovoľníkov na recyklačných staniciach, ktorí
dokonca kusy, o ktorých si neboli istí,
kam patria, odkladali bokom.
Kým návštevníci boli z projektu nadšení a vyprodukovali len desať percent
všetkého odpadu z akcie, organizátori
sú sklamaní z prístupu predajcov. Svoje
odpadky netriedili a nechali po sebe po
zbalení stánkov neporiadok.
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LETNÉ FESTIVALY URČUJÚ
TRENDY
Nájsť podujatia s dôrazom na ekologickosť, je na Slovensku zatiaľ ťažké.
Jedným z príkladov je najväčší slovenský hudobný festival Pohoda, ktorý sa
svojím prístupom môže zaradiť medzi
veľké zahraničné festivaly. Samozrejmosťou je tam triedenie odpadov od
prvých ročníkov festivalu, vďaka čomu
držia slovenský rekord v počte vyzbieraných PET fliaš na jednom podujatí.
Vlani počas trvania festivalu dokonca
kompostovali rozložiteľné obaly a zvyšky jedla priamo v areáli v elektrickom
kompostéri. Aby mali aj bežní ľudia
predstavu, aký to má vplyv na životné
prostredie, organizátori premietli výsledky do čísel: 1,7 tony bioodpadu premenili na 170 kg kompostu a ušetrili
atmosféru od 106 kg vypustených skleníkových plynov. Kompostom prihnojili slnečnicovú lúku, ktorá návštevníkom spríjemňuje areál. Michal Sládek z
tímu Pohody nám prezradil, že od tohto ročníka budú musieť predajcovia používať výlučne kompostovateľný riad.
Veľké letné hudobné festivaly patria do
skupiny podujatí, ktorých organizátori
si na čistote a ekológii zakladajú zvyčajne viac, ako na iných typoch podujatí.
Spravili si z toho hodnotu, ktorú hrdo
propagujú a snažia sa toto nadšenie
preniesť aj na svojich návštevníkov.
Napríklad v Českej republike funguje
projekt Čistý festival, ktorý zastrešuje
spoločnosť EKO-KOM venujúca sa triedeniu a druhotnému využitiu odpadov
z obalov. Festivaly sa už desiaty rok
uchádzajú o certifikát Čistého festivalu.
Musia na to splniť podmienku všetok
odpad vytriediť a odovzdať na recykláciu. Túto sezónu sa zapojí 20 open-air
festivalov.

zálohu vo výške 10 eur, z ktorej mu pri
odchode vrátia polovicu, ale len v prípade, že prinesie späť aspoň do polovice
naplnené vrece odpadkov. Zvyšok zálohy ostáva ako príspevok na odpady.

a potom využíva ako hnojivo a nie hŕba
páchnuceho, hnijúceho odpadu pohodeného na betóne bez toho, aby sa oň
niekto ďalej staral. Alebo boli podvedení organizátori?

Ako vidíme na príkladoch zo zahraničia, existuje mnoho nápadov, ktorými
by sme sa mohli na Slovensku inšpirovať a prispôsobiť si ich na mieru. Aj
organizátori Dobrého trhu po vyhodnotení skonštatovali, že je ešte veľa
vecí, ktoré treba doladiť. Napríklad zaviesť používanie vratných pohárov za
zálohu. Funguje to veľmi dobre, keďže
ľudia sú motivovaní vracať aj poháre,
ktoré nájdu niekde pohodené, čím sa
udržiava v areáli poriadok. Chceli by sa
viac zamerať na predajcov a podmieniť
vrátenie zálohy za stánok vytriedením
odpadkov a ku každému stánku dať
kompostér.

Na Okresnom úrade v Senci, do ktorého pôsobnosti skládka spadá, sme sa
dozvedeli, že kompostáreň, ktorá odpad
prevzala, tam má riadne povolenú prevádzku, avšak na zvyšnom pozemku sú
nelegálne skládky. Samospráva si s tým
roky nevie poradiť. Podľa Juraja areál vyzerá tak, že sa nedá rozlíšiť, ktorý
odpad patrí k oficiálnej kompostárni a
ktorý je tam načierno.

Lívia Gažová z Dobrého trhu bola po
prezretí fotiek zo skládky nemilo prekvapená a všetko preverila vo firme,
ktorá im odpad odviezla. Hoci sa ukázalo, že kompostáreň je legálna, spôsob,
akým kompostujú, sa im nepozdáva.
POUČENIE				 Odpadky totiž môže ľahko rozfúkať
vietor alebo rozniesť vtáctvo. Plánujú
AJ PRE OSTATNÝCH
preto podať podnet na inšpekciu životUsporiadatelia Jakubáku zažili neprí- ného prostredia. „Aspoň vieme, že sa na
jemnú skúsenosť v súvislosti s tým, ako Slovensku nedá na nič spoľahnúť, kým
firma, ktorú si najali, uskladnila ich si to človek neskontroluje,“ sumarizuje
odpad. Manžel autorky tohto článku a ich skúsenosť, ktorá môže poslúžiť aj
návštevník Dobrého trhu Juraj sa dva iným ako poučenie, že si musia ustriehdni po jeho konaní bicykloval v okolí nuť odpad nielen počas konania akcie,
Ivanky pri Dunaji. V opustenom areáli ale aj to, či je po nej umiestnený v súlabývalej farmy Prucké náhodou natrafil de s ich cieľmi. To je rovnako dôležité,
na vrecia plné kompostovateľného ria- ako práca odvedená počas podujatia a
du a zvyškov jedla z trhu vyhodené na môže to celú snahu usporiadateľov i
betóne. Cítil sa podvedený, keďže odpad návštevníkov potopiť.
z akcie propagovanej ako ekologická,
skončil na ilegálnej skládke neďaleko Usporiadatelia trhu plánujú pripraviť
starých pneumatík či nábytku. Skutoč- manuál, ktorý by mohol inšpirovať
nosť bola ďaleko od toho, čo si predsta- iných organizátorov k ekologickejšievoval pod kompostárňou. Myslel si, že mu prístupu. O pár rokov už možno
kompost je kopa prírodných zvyškov, pôjde o štandard, nad ktorým sa ani
ktorá sa prevzdušňuje prehrabávaním nepozastavíme.

Jedným z opakovaných nositeľov certifikátu je aj hudobný festival Colours of
Ostrava. Okrem klasiky v podobe triedenia odpadkov a používania vratných
pohárov za zálohu, ponúka návštevníkom súťaž v zbieraní plastov či papiera. Keď prinesú potrebný počet kúskov
na recykláciu, ktoré pozbierali v areáli,
dostanú darček alebo pohár piva zdarma. Festival ukazuje, že hravou formou
a drobnými odmenami možno motivovať aj ľudí, ktorí inak nie sú až takí
ekologickí nadšenci.
Iný prístup má napríklad rakúsky Nova
Rock. Namiesto triedenia ako druhu
zábavy, neporiadnych návštevníkov
trestá. Každý musí pri vstupe zaplatiť
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Odpad z Dobrého trhu v kompostárni, ktorú plánujú dať organizátori trhu preveriť
inšpekcii životného prostredia. Takto podľa nich kompost vyzerať nemá.

SPOLOČNOSŤ

ČO ROBÍ ODBORNÍK NA KRÍZOVÝ
MANAŽMENT?
Médiá ho najčastejšie predstavujú ako odborníka na extrémizmus. Získal viacero bloggerských ocenení a nominácií.
V bežnom pracovnom živote sa však venuje aj krízovému manažmentu. Radovan Bránik.

KATARÍNA PŠENÁKOVÁ
FOTO: WWW.TYZDEN.SK

Čo znamená venovať sa krízovému manažmentu?
V minulosti som sa mu venoval hlavne v oblasti likvidácie
udalostí s hromadným postihnutím obyvateľstva na Slovensku, najprv ako člen tímu a neskôr ako veliteľ zásahov.
Dnes sa krízovému manažmentu venujem na troch úrovniach. Prvá je v zmysle organizácie a zabezpečenia veľkých
udalostí – vypracoval som bezpečnostný plán pre Národné
pochody za život či festival Pohoda v roku ročníku po páde
stanu. Vzdelávam ľudí v istých zručnostiach z civilnej ochrany, bezpečnostných zložiek a ľudí, ktorí sa v práci stretávajú
so samovražednosťou. Tretia oblasť je koordinácia platformy mimovládnych organizácií RISC, ktoré sa na Slovensku
venujú krízovému manažmentu.
Ako vyzerá tvoja práca v praxi?
Momentálne robím napríklad tvrdé penetračné testy. Nejaká organizácia, ktorá si potrebuje overiť, či má dobre zabezpečené priestory si objedná simulovaný útok na objekt a ja a
môj tým ho zrealizujeme. Napríklad som dostal objednávku
z katedry leteckej dopravy v Žiline. Cieľom bolo, aby si budúci
piloti zažili, aké to je, keď je človek vystavený útoku, zadržia-

vaniu, násiliu či ponižovaniu. Takto porozumejú vlastnému
správaniu a tiež správaniu cestujúcich. Takúto simuláciu je
potrebné aj vyhodnotiť a spracovať, napríklad prečo sa niekto pomočí a ako fyziologicky organizmus reaguje.
Prečo telo reaguje v takýchto situáciách pomočením?
Je to reakcia na silný stres a tých je množstvo, každý jednotlivec má vlastné mechanizmy jeho zvládania. Kontrola močového mechúra vyžaduje sofistikovanú interakciu rôznych
oblastí v mozgu. V životu ohrozujúcich situáciách niekedy
povolia zvierače, ide o evolučný pozostatok snahy organizmu
odpudiť nepriateľa zápachom. Iní ľudia zblednú ako stena,
je to biologicky neovládateľná reakcia, organizmus zachytil
riziko a inštinktívne sťahuje krv z periférií a zásobuje vnútorné orgány, aby zabezpečil prežitie organizmu. Ďalšia skupina ľudí naopak sčervenie ako paprika, to má zas na svedomí príval adrenalínu, ktorý napumpuje telo a pripraví ho
na útok alebo útek. Sú ľudia, ktorí prepadnú paralýze alebo
odpadnú. To je evolučný prejav primárne určený na simuláciu smrti, pretože predátori sa zvyčajne mŕtvolám, ktoré si
nezabili samé vyhýbajú.
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Pomôže vôbec ľuďom uvedomenie si vlastnej reakcie
v stresovej situácii, keď nie sú kontrolovateľné vôľou?
Ako?
Áno. Keď ľudia pochopia, čo sa im deje v strese, tak s tým
môžu narábať a pracovať. Stres človek nevie ovládať, pôsobí mimo jeho vedomej kontroly, ale dokáže ho ovládať
sekundárne, napríklad sa z toho rýchlejšie dostať. Alebo vie
v záťažových situáciách vydržať dlhšie, kým sa zosype, nie
hodinu ale tri hodiny. Získa tým drahocenný čas, kým prídu bezpečnostné zložky a zachránia ho.
Kto nám v krízových situáciách prichádza na pomoc?
Čo si môžem predstaviť pod bezpečnostnými zložkami?
Právo na ochranu zdravia a života je u nás zabezpečené
Ústavou a z nej vyvodenou legislatívou. Máme teda právo na
ochranu, aby nám v istých núdzových situáciách asistovala
polícia, hasiči či záchranárska služba. Prichádza na pomoc
aj tretí sektor zastrešený platformou RISC, ktorá združuje
osem terénne orientovaných mimovládnych organizácií.
Štátne bezpečnostné zložky sú technicky zdatné, fyzicky
špičkovo vybavené a s prehľadom obstoja aj v konkurencii so zahraničnými zložkami. Ak však niečo zlyháva je to
Integrovaný záchranný systém. V záchranárskych kruhoch
koluje smutný vtip, že Integrovaný záchranný systém je
skvelá vec, má ale tri drobné vady. Nie je integrovaný, ani
záchranný a nie je to ani systém. (smiech)
Ako vieme, že nejaká krízová situácia je mimoriadna?
Musí nastať mimoriadna udalosť ako je napríklad havária,
živelná pohroma, ktorá ohrozuje životy, zdravie alebo majetok vo veľkom rozsahu. Mimoriadna situácia je právny stav
a musí sa vyhlásiť - rozumie sa ňou obdobie ohrozenia alebo pôsobenia mimoriadnej udalosti. Počas nej môže prichádzať k obmedzeniu ústavných práv ľudí. Čo v normálnom
stave ústava garantuje, v mimoriadnej situácie vám to štát
môže zobrať. Bezpečnostné zložky si môžu vyžiadať rôznu
techniku od súkromníkov a tí ju musia dať. Štát ju má potom vrátiť a alikvótne kompenzovať prípadné škody.
Keď je vyhlásená, nemusia na nejakej časti územia platiť
dopravné predpisy. V praxi to znamená, že pri povodni v
Bratislave, som mohol ľudí z Devína, ktorí sa nemali ako
dostať z ohrozenej časti, odviezť v džípe naraz až dvanásť.
Pomáha obyvateľom štát v takýchto situáciách aj mimo
bežne vnímaných bezpečnostných zložiek ako sú záchranári, hasiči alebo policajti?
Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa v ideálnom prípade
zriadi Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia. Je
to účinný nástroj spolupráce štátnej správy, samosprávy a
tretieho sektora a je produktom širšie vnímaného bezpečnostného systému.
Krízové riadenie na Ministerstve sociálnych vecí poukázalo, že v takýchto situáciách, mať obyvateľov bez dôchodkov, peňazí, dokladov, mobilov či prístrešia – je bezpečnostná hrozba. Demokraciu od anarchie delia tri veci: raňajky,

obed a večera (smiech). Hladní a frustrovaní ľudia predsa
dokážu spustiť revolúciu. Obec musí tomuto centru poskytnúť priestory, napríklad telocvičňu. Do tohto centra prídu
zástupcovia polície, inšpektorátu práce, zdravotnej a sociálnej poisťovne či Úradu práce. Odľahčuje ľudom samostatné návštevy úradov. Takto ľudia, ktorí v okamihu stratili
všetko, nevedia sa dostať k mobilom, peniazom, dokladom,
vode a jedlu, môžu vybaviť všetko pod jednou strechou a v
blízkosti domova. Môžu účinnejšie zabrániť sekundárnym
škodám a rozkrádaniu ich majetku.
Aký zmysel majú mimovládne organizácie v takýchto
situáciách? Nestačia kvalifikované štátne zložky?
Účasť tretieho sektora je nezastupiteľná v tom, že môže poskytnúť to, čo štát nesmie. Legislatívne je určené, čo štát
zo zákona musí, čo môže riešiť a aj čo nesmie. Ak policajt
môže robiť len to, čo mu zákon prikazuje, nemôže napríklad
v policajnom aute odviesť ľudí, ktorí sa počas povodne potrebujú niekam dostať. Lebo nie sú zadržaní, vedení na výsluch alebo obvinení. Ak takto pomôžu, riskujú. Je to ľudsky
pochopiteľné, ale riskujú disciplinárne konanie. Policajti by
nemali prekročiť svoje právomoci, principiálne je to vždy
zle. Tretí sektor takéto obmedzenia nemá.
Pri povodniach sledujeme v médiách často politikov ako
vstupujú na scénu. Ako vnímaš ich prítomnosť?
Znervózňovala ma. Podľa mňa politik na miesto takejto
udalosti nepatrí, ani žiadny minister tam nemá žiadnu
funkčnú právomoc. Zo začiatku som si pyšne hovoril, že
chodia parazitovať a získavať politické body. Uvedomil som
si však paradox. Ľudia zasiahnutí udalosťou ich účasť vnímajú väčšinou pozitívne. Príchod politikov prinesie pocit
uvoľnenia, že si ľudí konečne niekto všimol a zaujíma sa. Čo
je dobré pre týchto ľudí, našich klientov, je koniec koncov
dobré aj pre samotnú situáciu. Preto sa môj názor na tejto
jav časom menil.
Plní podobnú funkciu uvoľnenia a upokojenia obyvateľstva aj tím Modrého Anjela alebo tímy platformy RISC?
Do určitej miery. Služby Modrého anjela nie sú primárne
určené obyvateľovi, vnímam ich ako nástroj na odľahčenie práce profesionálov. Bezpečnostné zložky sa musia primárne sústrediť na výkon svojej práce, ktorým je likvidácia
následkov, záchrana života a akékoľvek ostatné potreby
zasiahnutých znižujú ich výkon. Tu prichádza tím z Modrého anjela a ostatných členských organizácií RISC, prinesú
napríklad vodu a potraviny. Snažia sa naplniť aj iné potreby zasiahnutých ľudí. Spýtajú sa ich, čo sa stalo a ako to
prežívajú. Ľudia si konečne vydýchnu, že sa konečne o nich
niekto zaujíma ako o živé bytosti. Tým uľahčujú prácu ľudom v uniformách, ktorí sa môžu venovať vyčisteniu domu
či zachránenia strechy bez toho, aby na nich ľudia kričali a
vysvetľovali im, ako si robiť svoju prácu.
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Rómske deti vyrastajú na ulici. Aká ich čaká budúcnosť?
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Panelák určený na asanáciu pre narušenú statiku. Tri rodiny tu ešte bývajú.
Malí rómski chlapci a ich jediná knižka, potrhaný šlabikár.
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Chatrč mladej rodiny z osady Mašličkovo. Museli sa z Luníka IX. vysťahovať.
Tri generácie rómskej rodiny z osady Mašličkovo, najmladšia Deniska má 8 mesiacov.

Rómske deti vyrastajú na ulici. Aká ich čaká budúcnosť?

Omša v kostole na Luníku IX, dobrovoľník Jano sa modlí spolu s domácimi Rómkami.
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MNÍCHOV
EVA GURSKÁ

MÁ 1,5 milióna obyvateľov a charakter malomesta. Ako
nedávno povedal rakúsky kabaretista Afred Dorfer, vždy
usporiada premiéru aj v Mníchove. Predtým, než ide do
veľkomesta. V malých mestách sa dá nový program oveľa
lepšie otestovať.
Mestské časti Mníchova pripomínajú mestečká a obce,
ktoré si zachovávajú vlastný charakter. Široko ďaleko
vôkol historického centra nieto budovy, ktorá by siahala nad kostolné veže gotickej katedrály Panny Márie. V
centre často stretnete dvojice v miestnom kroji. Dámske
dirndl sú farebné, obyčajné aj slávnostné. Ako hovorí môj
kolega Thomas Huber, žena v kroji nie je v Mníchove nikdy zle oblečená. Môže ísť do opery, na svadbu aj slávnostnú recepciu.
Mníchov nie je nemecký. Cítiť tam vplyv rakúskej monarchie, aj čosi talianske. Mníchov je bavorský. Ľudia sú
prevažne katolíci, namiesto vína sa pije pivo.
Mníchovské Biergarten patria k miestnemu štýlu života.
Stretávajú sa tu ľudia mladí, starí, zamestnanci aj vrcholoví manažéri. Sedávajú pri veľkých dlhých stoloch a ak
sedíš sám, nesedíš sám dlho. Mníchovský hosť sa pristaví, pozdraví, zapradie rozhovor, niekedy si aj prisadne.
V pivných záhradách môžete podebatovať, ale aj dostať
zaujímavú pracovnú ponuku. Hostí tam večer počítajú
na tisíce. Augustiner Keller neďaleko centra má zhruba
5000 miest, Chinesischer Turm v Anglickej záhrade 7000
a kráľovská Hirschgarten dokonca 8000. Miera na čapovanie piva nie je pollitrák, ale Mass. Jeden Masskrug má
niečo vyše 1 litra. Patrí k bontónu mať svoj Stammtisch
v obľúbenej záhrade. Stammtisch nie je len stôl, ale aj
spoločenstvo ľudí, ktoré sa pri ňom pravidelne stretáva.
Mníchovské panie ešte donedávna nepracovali, starali
sa o deti a viedli domácnosť. Dnes ich často stretnete v
maličkých dizajnérskych obchodíkoch alebo luxusných
second-handoch, kde dámy odkladajú značkové jeden-dvakrát oblečené šaty najvyššej kvality, v ktorých sa už
nechcú v spoločnosti ukázať. Niekoľko priateliek sa dá
dokopy a vedie na striedačku drobný podnik. Je to skôr
príjemné vyplnenie voľného času, keď deti už odrástli,
než zárobková činnosť.
Mníchovčania trávia voľný čas v parkoch. Grilujú, športujú, cvičia jogu, bojové umenia, či akrobaciu alebo len
tak čítajú. Anglická záhrada patrí medzi najväčšie vnútromestské parky sveta. Kolega Thomas tvrdí, že parky
Mníchova sú bezpečné aj v noci, že Mníchov patrí medzi
najbezpečnejšie mestá na svete. Thomas je rodený Mníchovčan.

DVAJA ZA PLOTOM
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HLAVNÉ MESTO BMW
ŠTEFAN KEMENYÍK

ZOZNAMKA v pankovom štýle. Autobus ma vyklopil
pár hodín pred brieždením a naložil niečo po polnoci. Medzitým som si užil 24 hodinový maratón krížom krážom
s mapou z googlu. Hlavná stanica, historické centrum,
šlofík v Anglickej záhrade a znova stanica. V skratke to
nevypadá nijak extra, a pešibusom je to dosť aj na koňa.
Ráno v nebi asi naháňali plán a lialo ako z krhly. Akoby
potrebovali všetku vodu minúť za dve hodiny. Aj tak boli
cesty plné ľudí na bicykloch zabalených do fešáckych pršiplášťov. Mladí i v pokročilom veku si to s košíkmi na
riadidláh mašírovali pekne krásne popri autách. Predstava takéhoto stretu na slovenský spôsob je desivá, no tam
vládla dokonalá symbióza. Parkovisko so stovkami ak nie
tisíckou pedáltátošov pred miestnou univerzitou napovie,
že tu cyklisti neživoria ale žijú.
Pred technickou univerzitou skulptúra človeka a koňa
dáva najavo ako Nemci myslia. „JA, Človek, si podmaním
prírodu“. Hermann Hahn mal možno na mysli niečo celkom iné, ale na mňa to spravilo presne tento dojem.
Kostoly, múzeá a paláce, všetko tu dýcha históriou. Bavorský Mníchov je mestom najlepšieho piva na Svete,
dejiskom olympiády i Októberfestu. Je aj rodiskom automobilky BMW. V roku 1916 tu začali robiť letecké motory,
neskôr, keď mali zákaz, venovali svojho génia motorkám
a keď sa to celé opäť zvrtlo, k motorom sa vrátili. To už ale
poháňali Fokewulfy Fw 190, najdrsnejšie stíhačky druhej
vojny. Mnoho spojeneckých bombardérov a tisícky letcov
sa do Veľkej Británie nevrátilo práve následkom útokov
týchto oceľových šeliem. Centrála BMW tu sídli dodnes.
Mesto figuruje aj v Československom príbehu. V jeho pivniciach Hitler testoval svoje prvé publikum. Keď ho reči
vyniesli za ríšskeho kancelára, začal robiť poriadky. O nás
a bez nás sa tu bezmocné mocnosti dohodli s vlkom, že
je lepšie hodiť mu kosť, akurát mu potom zašmakoval aj
zvyšok Európy. I stalo sa. Je tu fúra pamätníkov. Stavby
sú zrekonštruované tak, aby bolo jasné z čoho a prečo ich
bolo treba obnoviť. Na mnohých miestach dodnes vidieť
stopy po guľkách. Medzi tými múrmi a tisíckami mien
na tabuliach som pochopil, akú vysokú cenu Nemecko
zaplatilo za to, že sa nechalo zviesť do veľkej vojny, a aj
to, že kým bude trvať v pamäti národa táto spomienka,
Nemci nikdy nič podobné znova nedopustia.
Mníchov si históriu i spomienky poctivo stráži, ale má aj
modernú tvár. Sídlia tu pivovary Paulaner a Erdinger, a
kto ich moky neochutnal, nežil. Domáci futbalový klub
FC Bayern s prehľadom vládne spolkovej bundeslige. Dobré či zlé, čokoľvek do čoho sa tu ľudia oprú, robia poriadne. Spomeniem si na to vždy keď chytám volant. V jeho
strede kraľuje modro-biela vrtuľka.

VEDA A TECHNIKA

LIETADLO
losť. Lietajúce a plávajúce veci ľahšie
ako vzduch a voda tak v princípe fungujú sami od seba, len vďaka svojej konštrukcii. Dokonca aj bez vrtule, ktorú by
malo mať každé slušné lietadlo.

S VTRUĽOU

Flyer I, praotec všetkých lietadiel
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ŠTEFAN KEMENYÍK

Vždy chceme to čo nemáme. Platí to aj o lietaní. Vtáky si lietajú a veľmi sa
nezapotia. Odhalili sme ako to robia a stroje sme naučili lietať bez toho aby
museli mávať krídlami.

Chronicky známy útek, v podaní Daidala a Ikara, svedčí, že naši predchodcovia sa lietaním už nejaký ten rôčik
zapodievali. Boli aj pokusy a nie celkom
jalové. Príbeh o krídlach z peria zlepených voskom je z konštrukčného hľadiska poučný a nápad napodobiť krídla
vtákov geniálny. Vtáky dokážu vyrobiť
vztlak a robia to majstrovsky. Aparáty
schopné imitovať vtáky boli asi prvými
lietadlami vôbec. Spomínaní utečenci,
da Vinciho stroje, alebo tuzemský lietajúci mních Cyprián stavali asi na tom
najjednoduchšom spôsobe lietania aký
je - na kĺzavom lete. Až oveľa neskôr k
tomu pribudli plyny obalené textilom
a ešte neskôr spaľovacie motory, ktoré
premenili let na skutočné lietanie.

BEZ VTRULE
Základným predpokladom pre lietanie je vztlak. Je to jav, keď je teleso nadnášané v kvapaline alebo v plyne a sila
pôsobí v smere opačnom ku sile gravitačnej. Vztlaky máme hneď dva. Hydrostatický, vzniká vďaka rozdielu veľkosti tlakových síl v rôznych hĺbkach.
Dynamický je zasa dôsledkom odporu
prostredia pri pohybe telesa v ňom.
Že nuda? Ani náhodou. Hydrostatický
vztlak umožňuje lodiam, rybám a po-

norkám plávať po a vo vode a balónom
a vzducholodiam vo vzduchu. Ak si pri
tejto príležitosti spomenieme na pána
Archimeda a teleso ponorené v kvapaline tak sme na správnej stope.
Keby šlo len o vznášanie sa, vystačili by
sme si aj s hydrostatickým vztlakom.
Keď už sme zvládli zostať vo vzduchu
bolo načase vytĺcť z toho nejaké prachy.
Niežeby boli balóny a vzducholode neúčinné, sú len veľmi nepraktické, a ak
sú aj praktické, tak sú zasa veľmi málo
bezpečné. Zatiaľ čo lode a ponorky sú
vo vode ovládateľné vcelku uspokojivo, (aerostaty) balóny a vzducholode sa
premenia na smrtiacu pascu hneď ako
zaduje trochu lepší vietor. Žiarivé finále
á la Hindenburg je už len čerešničkou
na torte. Tadiaľto cesta nevedie. Nie, ak
chceme prepraviť, ľudí, tovar alebo nejaké bomby.
Lode aj lietadlá stále majú palubu, a
šoféri lodí a vzducholodí sú plavci, šoféri lietadiel a tiež formúl sú ale piloti.
Nadávka vzduchoplavec zaujímavým,
aj keď asi nie zamýšľaným, vtipom
ukazuje na spoločnú príčinu vznášania a plávania, ktorou je hydrostatický vztlak. Pri pilotoch je to dynamický
vztlak, ktorého krstným otcom je rých-

Aktívne lietanie, ako ho poznáme
a máme radi je vecou dynamického
vztlaku. Je to návod pre rýchlo, doľava,
doprava, hore a dole a ešte k tomu kedy
len chceme. Pri lietadlách je aj väčšia
sranda, keď sa niečo pokazí. Vec ťažšia
ako vzduch obvykle padá k zemi, ale vybabrali sme aj s tým. Pri pohybe telesa
vzduchom vzniká odpor prostredia a
sila, keď krídlo pôsobí na vzduch. Aby
to všetko dobre fungovalo, treba aby
krídlo malo vhodný tvar. Vďaka tomu
vieme prinútiť k lietaniu aj veci, ktoré
sú oveľa ťažšie ako vzduch. Nie je to ale
celkom zadarmo, alebo skoro zadarmo,
ako pri vzduchoplavbe. Paradoxné je to,
čo je najmenej zjavné a v rozpore s intuíciou. Vztlak pod krídlom je len jednou
zložkou výslednej aerodynamickej sily.
Druhou je negatívny vztlak-podtlak,
ktorý vzniká nad horným povrchom
krídla a býva väčší ako vztlak odspodu. Lietadlo tak vlastne visí zakvačené
na podtlaku. Aj preto krídla stíhačiek
mávajú motory a výzbroj na spodnej
strane krídla a nie hore. Dobre navrhnutými krídlami - spojlermi, naopak,
dokážeme prinútiť formuly a závodné
autá aby pri vysokej rýchlosti nelietali,
ale držali sa pekne pri zemi.
Balóny a vzducholode nemajú krídla
a lietadlá majú. Ako je možné, že vtáky na lietanie tiež používajú tieto veci,
ale mávajú nimi, zatiaľ čo lietadlá nie?
Je to pravda a trochu aj nie. Lietadlá,
ktoré normálne voláme lietadlá, majú
krídlo pevné a aerodynamický vztlak
vyrábajú tak, že sa pohybujú veľmi
rýchlo smerom dopredu. Iné lietadlá,
tie čo normálne voláme vrtuľníky, sú
v čomsi podobnejšie vtákom. Sú to lietadlá s pohyblivým - rotujúcim krídlom. Toto nie je vtip ale seriózna definícia. Vztlak robia tak, že sa dva alebo
viac listov rotora točí okolo osi a jednotlivé listy, prierezom podobné krídlu, vytvárajú silu, ktorá lietadlo dvíha
smerom nahor. V oboch prípadoch ale
treba vynaložiť prácu a roztočiť vrtuľu.
To je tá zábavná vec, ktorej sa vyhýbame, aby nás nerozmenila na drobné.

Okrem tejto utešenej funkcionality dokáže potiahnuť, alebo potlačiť, lietadlo
dopredu a udeliť mu rýchlosť, ktorá
je už dosť rozumná na to, aby aerodynamická sila prekonala príťažlivú silu
matičky Zeme.
Od prvých dobrodružných pokusov sme
sa dopracovali k slušnému porozumeniu princípov aerodynamiky. Vieme, že
vztlaková sila závisí na ploche krídla,
jeho tvare a profile, uhle nábehu, hustote vzduchu a (relatívnej – pre znalcov)
rýchlosti. Ak je rýchlosť nulová, nie je
žiadny vztlak. V takom prípade sa neletí, alebo sa letí k zemi. Vtedy sa hodí
vynález zvaný padák. Prvými ľuďmi,
ktorí vyrobili motorom poháňané moderné lietadlo a vykonali s ním naozaj
riadený let boli bratia Orville a Wilbur
Wrightovci. 17. decembra 1903 sa títo
producenti bicyklov zapísali do dejín.
Na lietanie išli experimentálne. V aerodynamickom tuneli testovali rôzne
tvary krídiel a ich vztlak. Vyrobili na tú
dobu výborný motor o sile 12 konských
síl (9kW), ktorý poháňal ich Flyer I, praotca všetkých lietadiel. Odvtedy už je to
len rýchlejšie a vyššie a ešte oveľa oveľa
rýchlejšie.

Viac elegancie aj výkonu sme dostali,
keď pridaním ďalšej vrtue. Vrtuľníku
sme šupli jednu na chvost, alebo rovno
druhý rotor, ktorý sa točí presne proti
smeru toho prvého. Lietadlám sme pridali k druhej vrtuli aj ďalší motor. Dostali sme tak ešte viac energie a vyrovnali reakčné sily. Stačilo aby sa vrtuľa
točila opačným smerom. Dve vrtule tak
urobili stíhačky stabilnejšími a rýchlejšími, bombardérom zas umožnili niesť
väčší náklad bômb a v princípe vniesli
do lietania ešte viac zábavy.

Spitfire
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Keď už sme pri tej sile, jedným z podstatných čísiel je pomer ťahu motora
k celkovej hmotnosti lietadla. Čím je
vyšší, tým lepšie gény - základ pre vysoké výkony mašina má. Nemusí to
automaticky stačiť, ale býva zvykom, že
lietadlá ktoré výborne lietajú aj veľmi
dobre vypadajú. Stíhačka Spitfire je niečo ako supermodelka.

NAPOKON BEZ VRTULE

S DVOMI VTRUĽAMI
Lietadlá poháňané vrtuľou sú skvelé,
až jednu chybičku krásy. Tú nevidíme
kým sedia zaparkované na letisku. Ak
nie je zdroj pohybu vrtule súčasťou vrtule samotnej, čo je jav zriedkavý ale
našlo by sa aj také, a je ukotvený v draku, čo je centrálna nosná časť lietadla
- čosi ako šasi auta, má lietadlo alebo
vrtuľník tendenciu točiť sa proti smeru
pohybu vrtule. To prináša vzrušenie aj
nestabilitu a poriadne zamestná pilota.
Je veľa spôsobov, ako to dať do poriadku. Vyvažovacie plôšky, väčšie krídlo
na jednej strane, alebo k osi lietadla
pootočená zvislá chvostová plocha. Toť
riešenia pri jednovrtuľových strojoch.

Príchod prúdového motora bol doslova šok. Koncom druhej veľkej vojny
sa nad bojiskom objavili lietadlá, ktoré
hučali ako hrom a lietali aj bez vrtule.
Dnes je hlavným druhom pohonu. Je
výkonný a úsporný. Naše zadnice i kopu
nákladu hravo dopraví hoc aj cez Atlantik. Funguje ako klasický štvortakt,
akurát sa všetko deje naraz. Inak, akcia
a reakcia. Aj Izák Newton k tomu niečo
napísal. Na začiatku procesu vstupuje
do turbíny vzduch a kompresor ho postupne stláča. Keď už je dostatočne namačkaný a horúci, šupneme tam palivo a celé to pekne vyhorí. Nuž a spaliny,
horúce plyny ako produkty onoho horenia, vychádzajúce z trysky von, doslova potlačia motor opačným smerom.
Deje sa to preto, lebo horúce plyny sa
rozpínajú radšej ako plyny studené. Tepelná energia sa tak pri vysokom tlaku
mení na energiu pohybovú, čím vzniká
ťah. Pridajme k tomuto skvelému vynálezu nádrž, krídla a kabínu, a máme
lietadlo.

V CUDZOM MESTE

STR. 34 – 35

TVRDOHLAVÝ
UBERISTA
KRISTÍNA RADOVÁ
Mexiko je neférové. Bohatí žijú
za plotmi a chudobní na ulici.
V jednom však
existuje rovnosť.
V Mexiko City
sa život plánuje podľa dopravy. Zápcha je férová.
Zacvakne vás na desiatky minút, ak
máte smolu, aj hodín. V takejto konštelácii sa neodpúšťajú chyby. Jedno
zlé odbočenie a z 8 minútovej cesty je
razom 40 minútová. Doprava je nepredvídateľná a chaotická. Milióny
áut, šoférov samoukov, obmedzená
sieť metra, a kumulovaný efekt šoférskej neohľaduplnosti, to všetko bublá
v toxickom dopravnom guláši. Rovnako je to s ohľaduplnosťou. Prechod
nie je klasická zebra, ale postavička
korunkou na hlave. Chodec je „kráľ“
a zaslúži si podobné zaobchádzanie.
Milý nápad nefunguje. Ak ste peší,
opakovane vás na prechode vytrúbia.
Riešenie začleniť sa k motoristom
vám mier na duši neprinesie. Rešpektovanie značiek, smeroviek a férovosť
v mexickom šoférskom slovníku nehľadajte. Ak je vám cudzie adrenalínové dobrodružstvo, s možnosťou, že
skončíte okradnutí na okraji mesta
taxikárom z ulice, Uber je pohodlná
a bezpečná alternatíva. Piatok štvrť
na jednu, v Bratislave nevinný čas na
odchod, tu je rozplánovaný na minúty. Napriek tomu, že viete kam smerujete, stereotyp uberistu, prerastený
chalan typu Harry Pottera, ktorý asi
takto hradí vysokoškolské štúdium,
vás napriek zúfalým protestom namiesto na juh vezie na sever. Veď
diaľnice Periferico Sur ako Periferico
Norte sú ako dve sestry. Smer je len
detail. Harry je asi zapísaný na kurzy stoikov, nevysvetľuje, neospravedlňuje sa. V slovenčine padajú rôzne
označenia na jeho adresu. Je možné,
že si po tomto výlete zaobstará permanentku do posilňovne lebo „debil“,
v španielčine slabý, sa na neho valí
prúdom. Vystupujete a Harry sa stále
tvári akoby nič. Napriek tomu, že ste
ho opakovane upozorňovali sa otočil
až na tretíkrát. Z 27 minút vyrobil 113.
Ešte že má Uber tak férovú reklamačnú politiku. Tento výlet bol grátis.

VEDA A TECHNIKA

KEĎ MOSTY PADAJÚ A POHÁRE PRASKAJÚ
V Nemecku je zákonom ustanovený zákaz o prechode vojakov cez most za pravidelného pochodu. Dôvod tkvie
v minulosti - nie však Nemecka, ale Veľkej Británie.

DOMINIKA ČASOVÁ
Práve vo Veľkej Británii, v Manchestri, začiatkom apríla
1831, pochodovalo 74 britských vojakov cez visutý most, ktorý
pod náporom vojakov spadol. Zranilo sa 24 ľudí. O niekoľko
rokov a kilometrov ďalej sa podobný prípad odohral aj vo
Francúzsku - počas silnej búrky spadol visutý most v meste
Angers. Most, ktorý spájal pevninu nad riekou Maine spadol
za pochodu viac ako 700 vojakov. Zomrelo ich viac než 200.
Príčina pádu sa pripisuje korózii železa, alebo preťaženiu
maximálnej nosnosti mostu - sú však aj zdroje, ktoré pád
pripisujú rezonancii. Pravidelný pochod vojakov mal trafiť
vlastný kmitočet objektu, cez ktorý prechádzali - teda kmitočet mosta. Tým nastal jav, ktorý spôsobil jeho pád.
Napriek tomu, že sa visuté mosty stavali naďalej, zaviedli
sa opatrenia, ktoré mali podobným situáciam predchádzať.
Mosty zdobili tabule s varovaním „All troops must break
step“, teda vojaci nesmú pochodovať. V Nemecku tak nesmú
robiť dodnes - museli by sa trestnoprávne zodpovedať.

Tacoma Narrows Bridge
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VOLOVINY PIŠTU HEIMDALA

AKO SA NESTAŤ REPORTÉRSKYM ESOM
Ľahko, rob všetko ako ja. Chceš dosiahnuť pravý opak? Skús praktické Heimdalove rady

Ak si smoliar a narodíš sa ako nesmelý, utiahnutý týpek, (ex) trémista a introvert, tak holt mediálny saurus nebudeš. Tiež
nie som. Nieže by mi to nepálilo. Viem reagovať keď je mela, ale keď je všetko v kľude, hlásku zo mňa nedostaneš. Najhoršie
je ak mám otázku na jazyku a nie a nie sa odhodlať. Ako keď som na základnej balil Andreu. Bola takmer moja, len netušila
že existujem. Mám vôbec nejakú šancu preraziť? Hej, ale musím na to vedecky. Chce to optimálnu stratégiu a trochu technológie. Nepamätám si o čom sa dnes diskutovalo, ale presne viem čo treba urobiť aby z baránka vyrástol mediálny žralok. Za
prvé - skupinka. Nechodievaj do akcie sám. Vezmi sexi kamošku, alebo kamoša ak sa inak nedá, alebo aspoň niekoho, kto bude
tvoje garde. Ak stojíš sám v kúte a každý už má svoju grupu, si v háji. Sexi kamoška priláka pozornosť, alebo aspoň ukáže že za
niečo stojíš, keď tam stojíš. No a zvyšok už dajako pôjde. Za druhé - podporné prostriedky. Mám na mysli alkohol. Uvoľníš sa
a pri pomyslení na položenie otázky niekomu, koho normálne vídaš v telke, ti nevyschne v hrdle. Naopak, vybalíš to s gráciou
a širokým úsmevom. Len drobnosť. Túto techniku rozvíjaj postupne, najmä čo sa týka oktánového čísla a promile a to až do
fázy, kedy už budeš v ráži, ale stále schopný logicky uvažovať a zrozumiteľne artikulovať. Za tretie - otázky. Priprav sa, nie je to
hanba. Ak si trémista, na pľaci nič lepšie nevymyslíš. Daj to! Dobrá otázka je nanič, ak ju nehodíš do éteru. Ak ťa predbehnú,
nesnaž sa rýchlo vyprodukovať niečo nové, len aby si sa blysol pred kočkou v prvom rade. Ujde ti pointa debaty a nakoniec aj
tá kočka. Nesnaž sa. Z kurčaťa dorásť na jastraba sa rýchlo a ľahko nedá. Ak nie si talent od prirodzenia, začni ako ja. Seď na
zadku a počúvaj o čom točia. Môžeš si písať poznámky a múdro manipulovať rámikom okuliarov. To že vieš písať isto neunikne inkriminovanému subjektu v prvom rade a neskôr rande. Postupným výskytom a používaním rád jeden až štyri si na vás
dravci z fachu zvyknú a jedného dňa budete družne švitoriť pri pohári vínka so šelmami v ich prirodzenom prostredí. Čo na
záver? Nič. Kamoška, fľaša a poznámkový blok. Držím palce.

STR. 36 – 37

OCEĽ AJ SKLO
Jedným z najznámejších prípadov rezonančnej katastrofy
je Tacomský most (Tacoma Narrows Bridge), nachádzajúci
sa vo Washingtone. Išlo o vtedy najdlhší oceľový most (bez
stredných pilierov) v Amerike, ktorého rozpätie medzi závesnými piliermi bolo 1820 metrov. Autá ním prechádzali
len necelé 4 mesiace, kým sa v roku 1940 celkom nezrútil.
Galloping Gertie, ako ho miestny nazývali, však od začiatku
javil známky nestability. Dlhá vozovka mosta sa pri prejazde autom niekedy vlnila natoľko, že vodičom zmizli protiidúce autá z dohľadu. Ľudia však využívali most aj naďalej
- napriek vlnitej betónovej vozovke a nedostačujúcim úpravám konštrukcie Tacomského mostu. Pre verejnosť sa vlnitý most stal atrakciou, ktorú navštevovali nadšení turisti.
Zatiaľ čo mostu rástla priazeň ľudí, u odborníkov sa objavovali čoraz hlasnejšie obavy o stabilitu konštrukcie – a to už
od samotnej stavby.
Na odporúčanie expertov z Washingtonskej univerzity boli
na konštrukciu inštalované ďalšie laná a do pilierov mostu
boli umiestnené hydraulické nárazníky. Obe opatrenia však
nezaznamenali požadovaný výsledok.
Most uzavreli 4 mesiace po otvorení na podnet úradov, znepokojených s vývojom situácie, začiatkom novembra 1940.
Vietor s priemernou rýchlosťou 68km/h spôsobil vlnenie
vozovky v strednej časti mosta, ktorá sa pravidelne kmitala
až 1,5 m na obidve strany. Vlnenie mostu sa prudko zrýchlilo a vozovka mosta sa prehýbala v 45-stupňovom uhle. Ani
nie hodinu po uzavretí mostu sa jeho stredná časť zlomila.
Napriek mohutnej oceľovej konštrukcii, ktorej nosnosť bola
mnohonásobne vyššia ako pôsobenie vetra, sa most rozpadol. Najzávažnejším faktorom bolo podcenenie dynamických účinkov vetra na vlastnú frekvenciu kmitania.

REZONANCIA
Od pádu Tacomského mosta sa na rezonanciu veľkých budov a konštrukcií kladie oveľa väčší dôraz. Fyzikálny jav
rezonancie musí byť pri stavbách zohľadňovaný, aby jej
následkami nedochádzalo k ich poškodeniu, prípadne celkovej deštrukcii. Pri konštrukcii budov sa kladie dôraz aj na
to, aby vlastná frekvencia úsekov budovy bola rozdielna - a
teda aby nedochádzalo ku kmitaniu veľkých celkov. Z tohto dôvodu sú do celkov komponované statické pohlcovače
kmitov.
Napriek všeobecnému zohľadňovaniu rezonancie pri stavbách sa história - lepšie povedané fyzika - zopakovala.
K prejavom rezonancie na základe neočakávaných bočných
vibrácií došlo aj na visutom moste - tentoraz v Londýne.
Pre nečakané bočné vibrácie musel byť oceľový visutý most,
známy pod menom Milennium Bridge, v roku 2000 uzavretý. A to len dva dni po tom, ako ho s dvojmesačným oneskorením otvorili.
Dôvod pre vznik vibrácií však dlho nebol jasný, najmä preto,
lebo sa správanie mostu presne zhodovalo s výpočtovými
návrhmi. Stavitelia totiž zohľadnili nielen vonkajšie faktory
akými sú správanie vody a vetra, ale aj fakt, že pri pravidelnom pochode ľudí - napríklad vojakov - nastáva riziko
rezonancie.

Až hlbšie analýzy mosta a jeho správania poukázali na významný fakt, ktorý bol v zisťovaní príčin vlnenia prelomový - kmitanie nastalo práve vtedy, keď mostom prechádzal
veľký počet ľudí. A to napriek tomu, že bežní civilisti nechodili po moste pravidelným pochodovým krokom v rovnakom takte. Avšak práve tento faktor bol dostačujúci na to,
aby sa prišlo na príčinu nežiaduceho sa správania oceľovej
konštrukcie. Pri stavbe Milennium Bridge nebol dostatočne zohľadnený ľudský faktor - podvedomá reakcia ľudí na
mierne kmitanie mosta.
Podľa modelového výpočtu sa podarilo medzinárodnému
tímu matematikov, fyzikov a inžinierov tento predpoklad
potvrdiť. Pôvodne malé kmity mosta viedli chodcov k tomu,
aby podvedome prispôsobili svoju chôdzu jeho frekvencii, čo
výrazne prispelo k zosilneniu otrasov.
Po dosiahnutí hraničnej hodnoty spôsobil každý ďalší chodec zvýšenú odozvu mosta, čím mal výrazný vplyv na jeho
stabilitu. Tento fenomén bol pozorovaný aj pri iných peších
mostoch, za predpokladu, že boli vystavené masám ľudí.
Milennium Bridge bol znovu otvorený o dva roky neskôr,
po nainštalovaní hydraulických tlmičov pre vertikálny a
horizontálny smer.
Každý objekt má teda vlastný kmitočet kmitania, vlastné frekvencie, pri ktorých obzvlášť dobre rezonuje. Takéto
správanie nieje vlastné len stavbám - budovám, alebo mostom - ale aj predmetom. Napríklad poháru. Znalcom kinematografie sa možno vybaví scéna opernej speváčky, alebo
operného speváka, ktorý konštantným pôsobením vysokej
tóniny hlasu rozbije sklenené poháre bez menšieho dotyku.
To by mohlo vytvárať dojem, že stačí dostatočne dlho vysokým, alebo silným hlasom pôsobiť na hocijaký pohár, ktorý
pod náporom spevákovho hlasu praskne. Nepraskne.
Tak, ako v prípade mostov aj tu platí - aby sme mohli pozorovať fyzikálny jav rezonancie, treba pôsobiť na pohár
zdrojom, ktorý generuje frekvenciu zhodnú s jeho vlastnou
frekvenciou. Tá sa dá zachytiť napríklad vtedy, ak udriete
lyžičkou o pohár. To, čo počuť, je jeho vlastná frekvencia.
Ak zahráme alebo zaspievame tón tohto kmitočtu, tón jeho
vlastnej frekvencie, prinútime pohár rozkmitať sa na danom kmitočte, teda rezonovať. V prípade, že budeme na
pohár pôsobiť presne touto frekvenciou, začne kmitať až
pokým celkom nepraskne.
Pochopenie rezonancie je dôležité nielen pre inžinierov, alebo stavbárov pri výkone svojej práce, ale napríklad aj pre
hudobníkov, alebo lekárov, ktorý využívajú fyzikálny princíp magnetickej rezonancie na zobrazovanie chorobných
zmien v ľudskom tele.
Rezonancia je pozoruhodný jav, ktorý umožňuje vnímať aj
iný rozmer fyziky.
A čo je hlavné - rezonuje.

VEDA

PRÍBEH ĽUDSKÉHO MOZGU
Myslíme si, že máme veci pod kontrolou. A potom, náhle príde moment, stresujúca okolnosť, a tenučký film kultivovanosti sa roztrhne ako celofán na čokoláde. Chvíľočku predtým, než si vôbec uvedomíme, čo sa chystáme urobiť,
keď si ešte myslíme, že máme absolútnu slobodu sa rozhodnúť, náš mozog už rozhodol za nás.

EVA GURSKÁ

OBRÁZOK: MUDR. GABRIEL HAJAS

Riadi nervový systém. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť prežitie a umožniť výchovu potomstva. Ľudský mozog sa
evolučne vyvinul tak, že človek v skutočnosti nemá len jeden
mozog, ale mozgy tri.
Začalo sa to mozgom, ktorý sa niekedy hanlivo nazýva aj
jašteričím. Funguje podobne ako u plazov a jeho hlavnou
úlohou je umožniť prežitie. Mozgový kmeň riadi a organizuje telesné funkcie: dýchanie, krvný obeh, spánok, chôdzu,
príjem potravy. Je aktívny neustále, zabezpečuje prevádzku
počas spánku a bdenia.
Nad mozgovým kmeňom sa vyvinul mozog emočný. Nazýva
sa aj limbický systém. S istou dávkou zjednodušenia sa dá
povedať, že sa stará o štyri základné úlohy, ktorými sú bojovnosť, ústup, výživa a reprodukčné aktivity. Je to miesto,
kde vnímame všetky pocity. Súčasťou limbického systému
je amygdala, ktorá nás chráni pred nebezpečenstvom ohrozenia života. Používa pri tom tri tisícročiami overené vzorce,
ako prežiť: útok, útek, ustrnutie. Niekedy ich nazývame 3 U.
Vynikajúca stratégia pre život v divočine plnej nebezpečenstva. V dnešnom živote, žiaľ, mimoriadne nepraktická. Keď
nás ovládne amygdala, preberie kontrolu nad našimi reakciami a vedomé konanie sa vypne.
Ako katedrála sa nad kmeňom a emočným mozgom klenie
náš najmladší, benjamínok cortex, šedá kôra mozgová, alebo
mozog logický. Vyzerá, ako detská prikrývka, ktorá bola natisnutá do príliš malého priestoru. Jej hrúbka sa pohybuje
od tenkej vrstvy podobnej celofánu až po hrúbku lepenky.
Ak by sme ju rozprestreli, naša prikrývka by mala veľkosť asi
50x50 cm. Medzi mozgovou kôrou a ostatnými časťami mozgu vibrujú spoje a prepojenia, kde prebieha čulá elektrická
komunikácia. Aby tieto linky nemuseli byť príliš dlhé, a aby

sa zmestila do lebky, je mozgová kôra dômyselne poskladaná a nariasená do záhybov.
MOZOG JE V NEUSTÁLEJ ČINNOSTI, VYTVÁRA
NOVÉ PREPOJENIA A ČASŤ STARÝCH ZANIKÁ
Eric Richard Kandel je americký neurovedec. Ako prvý
popísal odovzdávanie signálov medzi nervovými bunkami.
Dokázal, že keď sa ľudia učia, menia sa spoje v ich mozgu.
V roku 2000 za to získal Nobelovu cenu. V čase, keď Kandel
začal svoje výskumy, bola pamäť ešte veľkou neznámou a k
mozgu sa pristupovalo ako k čiernej skrinke. Ako prvý sa vybral do jeho hlbín a odhalil, čo sa v tomto zložitom mechanizme deje na bunkovej a chemickej úrovni. Na výskum si
vybral menej komplexný nervový systém a vyslovil odvážne
presvedčenie, že správanie sa nervových buniek – neurónov
je v prírode rovnaké a výsledky výskumu na jednoduchom
organizme kalifornských morských slimákov bude možné
aplikovať aj na mozog človeka. Morské slimáky majú mimoriadne veľké nervové bunky, a zároveň sa tieto bunky dajú
pomerne ľahko ovplyvňovať. Eric Kandel elektródami stimuloval zmyslové neuróny slimákov, sledoval ich jednoduché reakcie a postupne neurón po neuróne mapoval nervový
okruh, ktorý nielenže reagoval, ale reakciou sa menil a učil.
Zmeny v nervovom systéme pri tomto pokuse dokázateľne
vznikali ako odpoveď na vplyv okolitého prostredia. Chemickým a elektrickým skúmaním určil a popísal chemické
látky, spojenia a mechanizmy, ktoré majú priamy vplyv na
formovanie pamäte. Nárastom nových spojení medzi neurónmi a ich ďalšou údržbou sa zabezpečí uchovávanie informácií. Ak si zapamätáte čokoľvek z tohto článku, bude to
preto, lebo váš mozog je po jeho prečítaní máličko zmenený.

STR. 38 – 39

AKO SI PAMÄTÁME
Nervové bunky prijímajú informáciu zo všetkých miest
tela. V pokožke, napríklad aj na našom prste sedia malilinké zmyslové orgány - dotykové telieska. Pri dotyku nervové
zakončenia vysielajú informáciu do mozgu, kde už na ňu
čaká aparát, pripravený na spracovanie. Každá časť mozgovej kôry je úzko špecializovaná. Odhliadnuc od toho, že
jedny oblasti sú prepojené s ďalšími, má naša mozgová prikrývka špeciálnu výstavbu a štruktúru. Na jednej strane je
síce každá časť úzko špecializovaná, na druhej strane je na
každom svojom kúsočku a na každom mieste úplne rovnaká. Táto kompozícia neurónov funguje tak, že nervové bunky sú prepojené s okolo položenými bunkami. Ak jeden neurón prijme vzruch, na mieste vzniku ostane tento vzruch
ohraničený a jeho trošku vzdialenejšie okolie sa utlmí. Ale
zároveň sa vzruch rozvetví a po tisícoch cestičiek sa prenesie k množstvu ďalších buniek v iných častiach mozgu. To
znamená, že každá nervová bunka prijíma signály z úplne
odlišných miest, podľa toho, ako sú vybudované prepojenia v konkrétnom mozgu. Ak sú niektoré bunky v mozgu
aktívne naraz, vzniká a upevňuje sa medzi nimi spojenie.
Vytvárajú sa asociácie. Napájacie káble každej nervovej bunky nie sú zapojené pevne, ale cez spojovacie kúsočky, ktoré
sa volajú synapsie. V miestach styku sa neuróny priamo
nedotýkajú, je medzi nimi medzera. Ak príde informačný
signál, vylúči sa z nervového vlákna chemická látka – neurotransmiter, ktorá spôsobí vznik synaptického potenciálu
a elektrického impulzu na vedľajšom neuróne. Synapsie a
ich fungovanie sa ukazujú ako veľmi významné. Ony nielenže elektrickými impulzmi signály odovzdávajú, ony sa v
tomto procese aj menia. Tým, že sú používané, narastajú. A
tie, ktoré nepoužívame, sa zmenšujú a zanikajú. Mozog ich
v spánku nemilosrdne upratuje preč. Zbytočné informácie,
ktoré sa počas dňa nahromadili v pamäti, sa vymažú a dajú
priestor novým skúsenostiam.

SCHOPNOSŤ UČIŤ SA ZÁVISÍ OD NADŠENIA
Ešte v minulom storočí sme verili, že mozog je vybudovaný lineárne, ako stroj, ktorý sa zostaví, funguje, je potrebné

ho udržiavať, ale po istej životnosti postupne upadá, až je
vhodný do šrotu. Podľa nových výskumov, je ľudský mozog
neuroplastický a schopný sebapremeny po celý život. Prof.
Dr. Gerald Hüther, neurobiológ z Univerzity v Göttingene
hovorí: „Ak sa človek v 20-ke rozhodne sedieť pred televízorom, dostane mozog, ktorý sa vynikajúco hodí na sledovanie televízie. Mladí ľudia, ktorí neustále reagujú na správy
svojho mobilu a stískajú tlačidlá, dostanú mozog, ktorý je
vynikajúco rozvinutý v oblasti pohyblivosti prstov. Ale je
možné aj to, že ľudia napríklad v 50-ke začnú žonglovať a po
polroku sa im vytvoria spoje, ktoré im to umožnia.“ Alebo aj
to, že starý otec sa v 80-ke naučí čínsky.
Učením vznikajú v dlhodobej pamäti synaptické spojenia.
A to sa deje vtedy, a len vtedy, ak sa opakovane a vo vysokej
koncentrácii v mieste spojov napumpujú neurotransmitery.
Tak, že dosiahnu jadro bunky a aktivujú DNA, ktorá kóduje
proteíny potrebné na stavbu nového prepojenia. Je pravda,
že mozog je taký, akým spôsobom sa využíva, aj to, že vytvára spojenia po celý život. To, čo je nové a prevratné, je objav,
že mozog sa vyvíja nielen podľa toho ako, ale aj s akým nadšením sa používa. Oduševnenie a zanietenosť pre vec, má
na myseľ rozhodujúci vplyv. Vedie totiž k aktivácii emocionálnych centier v limbickom systéme, tie majú množstvo
prepojení a cestičiek, a práve emócie spôsobia, že na konci
týchto cestičiek sa uvoľní veľké množstvo chemických látok, nevyhnutných na tvorbu nových spojení. Dostatočným
množstvom vyprodukovaných neurotransmiterov sa zrazu
v mozgu naštartujú procesy, vznikajú nové bielkoviny, nové
membrány, a keď to všetko takto funguje, môžu vznikať aj
nové prepojenia, modely a vzory. Toto je úplne nová dimenzia, pretože nie vek, ale nadšenie rozhoduje, ako sa človek
prispôsobí a ako sa v jeho mozgu rozvinú príslušné centrá.
Ak sa aj v staršom veku nevieme učiť, obvykle nemáme
technický problém, ale problém s nedostatkom nadšenia.
A ešte k tomu, ako sa náš 80 ročný starý pán naučí čínsky.
Ak stretne peknú a milú Číňanku, s ktorou sa odsťahuje do
dedinky v niektorom čínskom kantóne, je celkom možné, že
do pol roka alebo do roka bude hovoriť plynulou čínštinou.

RODINA

SILA RODIČOVSKEJ LÁSKY
EVA MARKOVÁ
Ľudia žijú osamote. Čoraz viac párov sa rozpadá. Na Slovensku máme až 63 rozvodov na 100 manželstiev. S týmto faktom sa musia vysporiadať tak partneri, ako aj ich deti. Akú taktiku v tejto situácii zvoliť, aby to bolelo čo najmenej?
Je vôbec možné zvládnuť svoju vlastnú bolesť a pocit zlyhania z ukončenia vzťahu? Zároveň byť dostatočne silný na
to, aby ste dokázali byť oporou pre svoje deti pred podobnými emóciami?
Azda najväčším problémom pri rozpade vzťahu je tendencia rodičov získať si dieťa na svoju stranu. Neuvedomujúc si dôsledky a vážnosť okolností, cez ktorú si bývalí partneri dokazujú svoju pravdu. Často pristúpia aj k manipulácii. Deti sa jej nevedia
brániť. Sú v situácii, ktorá v nich môže vyvolávať pocity úzkosti a frustrácie. Zmietajú sa v rozporuplných emóciách. Nevedia,
názor ktorého z rodičov si majú osvojiť. Občas to zájde až tak ďaleko, že napokon nedôverujú ani sami sebe a svojmu doterajšiemu chápaniu sveta. Veľmi ľahko začnú mať pochybnosti aj voči autorite rodičov a čo je ešte nebezpečnejšie, ich láske.

RODINA

ROZVOD…A ČO TERAZ?!

DIEŤA UPROSTRED BOJOVÉHO POĽA

Rozvodov na Slovensku je stále veľa. Priemerný vek mužov
predstavuje 43 rokov a u žien je to 40 rokov. Ľudia prestali
umelo živiť nefunkčné vzťahy a zotrvávať v nich. Ako vysvetľuje Ida Želinská, odborníčka na vyjednavanie, „Rozvody
či rozchody si vždy vyžadujú porazených. Keby boli pekné a
priateľské, dali sa korektne zvládnuť, ľudia by sa nerozchádzali. Musíte nájsť desiatky dôvodov, pre ktoré to s týmto
partnerom už nejde a bude to lepšie inde a s niekým iným.
Takže sa jednoducho musia zraniť, aby mohli ísť od seba. Až
keď opadne nával smútku, môžu začať spolu komunikovať.
A nájsť riešenie, ako sa nastaviť na novú etapu. Porozvodová
komunikácia bude kopírovať tú predrozvodovú. Neprinesie
nové pravidlá, len nové témy.“ Či už si to uvedomujeme alebo nie, toto napätie sa vo veľkej miere prenáša aj na deti. Bez
ohľadu na to koľko majú rokov. Práve oni si môžu odniesť
najväčšie emocionálne zranenia a traumy. Toto obdobie je
nesmierne tenkým ľadom a nevhodne zvoleným prístupom
môžete vážne narušiť ďalší vývoj vzájomného fungovania.

Rodičia sa v tejto etape svojho života buď uzatvárajú do
seba a svojho vnútorného sveta, alebo vytvárajú nové vzťahy, často dokonca nové rodiny. Deti sa stanú akousi loptičkou, ktorú si partneri vzájomne posúvajú. Ony sa preto musia prispôsobiť novej situácii hneď dvakrát. Raz z pohľadu
mamy, druhý krát z pohľadu otca. Ich vnútorný svet pritom
býva často zraku rodičov skrytý a starostlivo strážený. Detskej psychike určite neprospieva ani to, že rodičia si cez ňu
riešia svoje vlastné spory. „Každý z nich chce žiť „inak“. Chce
viesť deti k iným hodnotám, na novo kreuje víziu života dieťaťa. Stratí sa to veľkorysé rodinné. Kedy je vám jedno, kam
vezme váš partner deti, s kým sa stretnú a či budú meškať
na večeru pol hodinu, lebo stoja v zápche. Alebo zavolajú, že
je im dobre a chcú ešte ostať v bazéne. Zvyšuje sa kontrola z oboch strán. Riešia sa malichernosti, unikajú podstatné
veci“, vysvetľuje Želinská.

Odborníci radia, nestraťte popri partnerovi aj svoje deti. Vytvorte a udržiavajte si s nimi pekný vzťah, ktorý vám pomôže
prekonať všetky prekážky. Ba čo viac. Pomôže vám vytvoriť
puto, ktoré vás nebude vzájomne zväzovať. Koučka a zakladateľka Lilium Cetra Magdaléna Bacová, ktorá si mnohé zažila na vlastnej koži, dnes vedie individuálne a skupinové
programy na tému, Ako si vytvoriť láskyplný vzťah s deťmi v
náročných životných situáciách. Sama hovorí: „My, rodičia,
máme v rukách obrovskú moc. Na nás záleží, ako bude svet
vyzerať a aké hodnoty budú žité v budúcnosti. Koľko vpustíme do ďalších životov lásky a úcty k sebe a ostatným. Spolu
budujeme ten základ ich sebahodnoty, ktorý im umožní robiť rozhodnutia v sebadôvere a v úcte.“

Dieťa tak čelí akejsi manipulácii zo strany jedného alebo aj
oboch rodičov. Netušiac ako, stojí uprostred bojového poľa.
Aj keď to môže v prvom momente vyznievať tak, že sa snaží
z nového postavenia vyťažiť čo najviac. Možno si to ani neuvedomujeme, ale práve v tomto období sa dá nedbanlivosťou či sebeckosťou veľa pokaziť. “Rozchod rodičov je náročné
životné obdobie, v ktorom prežíva premenlivé a rozporuplné emócie. Ono si túto situáciu nevybralo a potrebuje sa s
ňou vyrovnať. Nemožno však jednoznačne tvrdiť, že rozchod
musí v každom prípade pôsobiť len negatívne. Nezdravý vývin vyvoláva skôr dlhodobé pôsobenie škodlivého prostredia než sama trauma z rozchodu rodičov. Ak si obaja rodičia
zachovajú k nemu láskyplný vzťah a slušne sa správajú k
svojim bývalým partnerom, môžu ho tým uchrániť pred
nezdravými následkami rozchodu“, hovorí detská psychologička Petra Kaločayová. Závisí ako sa k tomu postavíte. Spoločné prekonanie takýchto náročných okolností vás dokáže
nesmierne zblížiť a vzájomne posilniť.

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM
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CESTA K ŠŤASTNÉMU VZŤAHU RODIČOV S DEŤMI

VZÁJOMNÉ PREPOJENIE OBOCH ALTERNATÍV

Magdaléna Bacová vysvetľuje: „Na základe práce s klientmi
sa mi ukázalo ako veľa problémov detí je ovplyvnených ich
vzťahom s rodičmi. Buduje v ňom základ jeho sebahodnoty,
čo ovplyvňuje to, aké bude mať svoje ďalšie vzťahy s partnermi, v biznise či s priateľmi. Učíte ho, ako sa postaviť k
rôznym životným situáciám a ako ich zvládať či nezvládať
a napriek tomu sa so sebadôverou vedieť postaviť a ísť ďalej. Je dôležité, aby ste boli vyrovnaným rodičom. Lebo až
vtedy, keď je v pohode mama a otec, tak potom vaše deti
majú pocit zázemia a sebalásky, ktorú pre naplnený život
potrebujú.“

Dôležité, a vôbec nie jednoduché, je vedieť skĺbiť jednotlivé
potreby vás a vašich detí. Len tak je totiž možné docieliť pozitívny výsledok. Vzájomný rešpekt a úcta sú nosným pilierom vášho vzťahu. Jedna vec je vedieť, čo vy i ony potrebujú
a druhá, oveľa náročnejšia, je uviesť to do praxe. Pripravte
sa na to, že ak máte viac detí, platí: To čo vyhovuje jednému
nemusí druhému a naopak. Individuálny prístup je dôležitý. Stále majte na pamäti, čo je vaším cieľom. Vytvoriť,
pokiaľ možno, najpohodovejšiu atmosféru. Nie presadiť za
každú cenu svoj názor. Všetky strany sa naučia, že medzi sebou netreba bojovať, stačí situáciu spoločnými silami riešiť.

PÁR ODPORÚČANÍ AKO TO CELÉ ZVLÁDNUŤ

PRIJATIE CHÝB DIEŤAŤA

VAŠE VLASTNÉ DOBRO

Dieťa si často neuvedomuje dôvod vášho hnevu. Nemá
pocit, že urobilo niečo zlé. Nechápe všetky súvislosti. Cíti
váš hnev, vie že sa previnilo, ale netuší ako a prečo. Ak sa
chcete vyvarovať opakovaným momentom v podobných
situáciách, nájdite si čas, aby ste mu vysvetlili váš postoj a
pohľad na daný problém. Nemôžete predsa od neho čakať,
že nabudúce neurobí to isté, ak vlastne nevie, kde je chyba.
V prípade, že si samo uzná chybu. Nájdite spolu riešenie ako
to napraviť. Takto sa naučí zodpovednosti, ale zároveň bude
cítiť vašu podporu. Chybou je, ak rodičia v snahe podkopať
autoritu druhého, radšej dieťa neupozornia na jeho zlé kroky s cieľom vystupovať pred ním ako ten lepší. V takomto
prípade by si mal každý z rodičov jednoznačne zodpovedať
otázku: Chcete pre svoje deti naozaj to najlepšie?

Je dobré mať na pamäti, že v takejto situácií nemôžete
dávať niečo, čo sami nemáte. Ak sami nie ste šťastní, nebudú sa tak cítiť ani ľudia vo vašom okolí. Ponechajte si čas
na smútenie, hnev, prežívanie bolesti. Zároveň je potrebné uvedomiť si aj moment, kedy s tým treba prestať. Je na
mieste dostať sa z pozície obete a aktívne sa snažiť vymaniť
z role, v ktorej sa necítite dobre. Ako na to? Začína sa to
malými krôčikmi. Premyslite si, ako chcete, aby váš život
pokračoval. Aký chcete mať nasledujúci deň. Cielene spravte všetko preto, aby ste si ho taký urobili. Napríklad sa venujte svojim koníčkom, cvičte, obklopte sa priateľmi. Jednoducho buďte k sebe láskavý. Netreba čakať, že to všetko
pôjde rýchlo. Podstatné je vo svojej snahe vytrvať a vedome
sa snažiť zmeniť terajší stav.
To isté platí vo vzťahu k vašim deťom. Ak ste na sebe spozorovali, že v poslednom období komunikácia s nimi viazla,
pokúste sa to zmeniť. Rešpektujte ich názor a nesnažte sa
im nanútiť ten váš. Zrazu zistíte, že namiesto hašterenia a
nepríjemného napätia sa atmosféra medzi vami zlepšuje a
vy dokážete komunikovať pokojne. Aj vďaka tomu, že ste
zapracovali na sebe a svojich potrebách, budete o krôčik
bližšie k pochopeniu iných.

PRIJATIE VLASTNÝCH ZLYHANÍ
Každý človek robí chyby, ktoré ho neskôr trápia. O to viac,
keď majú dopad na jeho dieťa. Podstatné je si túto chybu
uvedomiť, priznať si ju ako pred sebou, tak aj pred ním.
Netreba sa zo vzniknutej situácie zbytočne viniť. Nič tým
nezmeníte. Zúčastneným vysvetlite, že aj vy máte právo zlyhať. Zamyslite sa nad tým, ako budete v podobnom prípade reagovať nabudúce, aby ste predišli rovnakému scenáru,
aký ste teraz zažili.

DOBRO VÁŠHO DIEŤAŤA
Rodičia sa často stavajú do pozície tých najmúdrejších.
Chybou je, keď sa potreby samotného dieťaťa ignorujú, prípadne znevažujú. Nemali by ste skĺznuť k pocitu vlastnenia jeho pocitov a názorov. Aj to, ako sa na prvý pohľad
prezentuje ešte nemusí vypovedať nič o tom ako premýšľa a po čom túži. Možno tiež len nevedome uniká k istým
činnostiam v domnienke, že tie mu pomôžu zabudnúť na
jeho aktuálne problémy. Pýtajte sa ho na to čo ho trápi a
zároveň urobí šťastným. Umožnite mu vyjadriť sa. Až keď
sa bude cítiť samé sebou, dovolí aj vám nahliadnuť do jeho
vnútra. Iba preto, že ho vychovávame neznamená, že nás
má len poslúchať. Najmä keď vidí, že obaja rodičia majú na
danú vec úplne protichodný názor. Môže to v ňom vyvolať
zmätok. Často má pocit viny, akoby mohlo za hádky, ktoré
vedú jeho rodičia. Áno, je pravda, že vy nedokážete zmeniť
správanie vášho bývalého partnera. Môžete však zmeniť to
svoje. Uvedomte si, že vzťah s vaším dieťaťom je tu navždy a
závisí aj od vás, aký bude.

RADA NA ZÁVER
Ak ste sa aj vy prežívate niečo podobné, odporúčame vám,
sústrediť sa na podstatné, majte emócie pod kontrolou.
Vsaďte na lásku a dôveru svojich detí a skúste váš vzťah
upevniť. A keď vám to nepôjde, neváhajte požiadať o pomoc
odborníkov.
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MÔŽEM CHODIŤ BOSÝ A NIČ SA
MI NESTANE

ADRIANA FISCHER

Matúš Svinčák.
Vyštudoval Fakultu športových štúdií Masarykovej univerzity
v Brne. Založil Školu vedomého pohybu, kde pôsobí ako lektor.
Špeciálne sa venuje chodidlám, bosej chôdzi a technike behu.
Okrem toho učí zamestnancov, ako si prispôsobiť pracovisko
tak, aby ich pri sedení nebolel chrbát. Tri roky chodí celoročne bosý. Pôsobí najmä v Banskej Bystrici a v Brne.

Prvýkrát sme sa stretli v zime, keď bolo vonku okolo nuly.
Prišiel bosý. Hore bunda, dolu holé chodidlá. Porozprával
nám o tom, čoho sa na bosej chôdzi obával, ako sa mu
zmenil tvar chodidla aj o tom, ako správne chodiť či behať,
aby sme si neubližovali. Pohybový lektor Matúš Svinčák.

FOTO: MATÚŠ SVINČÁK

Chodíte celoročne bosý. Aké boli začiatky, ako ste sa na to odhodlávali?

Ak by mal niekto záujem začať chodiť bosý, čo by mu to mohlo priniesť?

Bola jeseň, keď som nad tým začal premýšľať. Nechal som si celú zimu na to,
aby som odhalil, čo ma brzdí v tom, aby
som sa vyzul. Zistil som, že je to strach
z poranenia a strach z prechladnutia.
Keď som vedel, že sú to strachy, povedal som si: dobre, tak si skúsim dať pozor na to, aby som nešliapol na nič, čo
by ma mohlo zraniť a budem vnímať
zimu a obujem sa. Prvý asi mesiac, dva
som nosil so sebou tenisky ako záchranu a potom som zistil, že som ju nikdy
nepoužil.

Môže mu to priniesť jednak možnosť
pre opravu držania tela, ale tiež mnoho ďalších pocitov, ktoré ho uzemnia.
Môže byť spätý so svojím okolím. Je
tam aj istá úroveň pokory, že nebude
taký rýchly ako v topánkach, ale bude
oveľa presnejší. Bude vidieť, čo sa s jeho
telom deje. A termoregulácia je úžasný
benefit. Naozaj funguje, keď sa vyzujete. Vďaka bosým nohám som sa začal
menej potiť cez leto. Moje telo už reaguje tak, že nie je nutné sa potiť, keď
sa neprehrievam na miestach, kde sú
tepelné senzory.

Dá sa nosiť takzvaná barefootová
alebo bosá obuv, v ktorej je chôdza
veľmi podobná tej naboso. Prečo napriek tomu chodíte bosý?
Zistil som, že môžem byť naboso a nič
sa mi nestane. Lepšie cítim zem pod sebou, cítim sa na nej príjemne. V topánke som stiesnený. Môžem detailnejšie
pracovať s povrchom a prstami. Sú to
pocitové veci, o ktoré nechcem prísť. To
je dôvod, prečo som sa vyzul, aj prečo
ešte stále chodím bosý.

V lete vás nepáli rozpálený asfalt?
Ak sa zrazu z niečoho vyzujete a idete z
úplného komfortu na rozpálený asfalt,
je tam veľké riziko popálenia. Keď si na
to zvykáte, stále je to výrazne nepríjemné. Som schopný ísť obutý hlavne v
podmienkach, keď začínam strácať výhody. Takže, ak budem vedieť, že bude
niekde rozpálený asfalt, načo by som
po ňom chodil bosý? Takisto v zime sa
obujem, keď je chodník zasolený.

Čo ak sneží a je ľad?
Ľad by nevadil, horšie je, keď vadí ostatným a chcú sa ho zbaviť. Ak na ňom
nestojíte, ale hýbete sa po ňom, tak nie
je až taký ľadový, aby vás veľmi schladil. Ale keď je zasolený, tak sa z neho
stáva slaná voda a ak to nie je kuchynská soľ, tak to vie veľmi slušne pôsobiť
na nervovú sústavu, takže tu nemáte
čo riešiť. Treba k tomu pristúpiť veľmi
triezvo.
Máte iný tvar chodidla, ako je bežné,
keď človek nosí uzatvorené topánky.
Prsty máte roztiahnuté a palec vám
od nich výraznejšie odstáva. Ako dlho
trvalo, kým nadobudlo taký tvar?
Okolo pol roka. Je to tým zaťažovaním
nohy, prevažujem sa na ňu cez celý
priestor členku, takže ona potom vytvára taký tvar. Ja to volám ľudská noha.
Moje nohy tak rastú, nie všetci musia
mať palec nutne od seba. Pohyblivosť
prstov som získal práve vďaka tomu, že
si na ne vidím väčšinu času. Keď stojím
na priechode na červenej, tak si skúšam
rôzne hýbať prstami. Keď je noha v topánke, tak si nevidím na prsty a často
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zabudnem, že nejaké mám.
Noha sa vám nenapraví sama od seba
len tým, že sa vyzujete, keď už máte
nejakú deformáciu, napríklad vybočené palce, takzvané haluxy?
Barefoot ani bosá noha nie sú samozáchranné, ale dávajú možnosť pocítiť
potrebu zmeny a možnosť tú zmenu
aj vykonať a pocítiť jej výhody. Ak nebudem nohy zodpovedne používať, tak
môžu byť upevnené v čomkoľvek, môžu
mať akúkoľvek voľnosť. Ak chodím napríklad cez tvrdú pätu s pevnou nohou,
že na ňu dupem, tak teniska mi to odpustí. A ak sa vyzujem alebo pôjdem
do barefootov, potreba zmeny nastane
tým, že ma napríklad začnú bolieť päty
alebo kolená. Kto to počúvne, tak niečo zmení, aby po tých pätách nedupal,
alebo si nechá vysvetliť, ako sa našľapuje bosou nohou na tvrdý podklad.
Ak chodíme bosí alebo v barefootoch,
mali by sme teda vedieť, ako správne
chodiť. Takže ako?
Stojná noha musí byť dokonale stabilná. Druhú nohu s ohnutým kolenom
pokladám pred seba jemnučko, ľahučko pätou na zem a zatiaľ dvihnutou
prednou časťou nohy. Z päty preklopím
chodidlo na vonkajšiu hranu, akoby
som odsúval pod sebou zem. Môže to
byť pocit, akože roztáčam pod sebou
zemeguľu. Tá noha zaberá postupne
od vonkajšej hrany päty cez vonkajšiu hranu nohy na malíčkový hlavný
kĺb a preklenie sa cez priečnu klenbu
na palcový hlavný kĺb. Potom už stojí
a postupne sa členok preklápa za telo
a chodidlo sa zdvíha na prednú časť a
prsty a odráža od všetkých prstov tak,
že tlačí natiahnutou nohou vpred, nie
nahor, aby to nebolo poskakovanie, ale
pohyb vpred.

A ako správne behať, aby sme si neublížili?
Beh je krok, aký som opisoval, ale skrátený. Noha sa pokladá pod telo na
strednú a prednú časť chodidla a cez
ňu telo prepadáva dopredu. Už to nie
je aktívny odraz, ako v chôdzi, ale tá
noha sa postupne naťahuje a telo sa
cez ňu prepadáva, ako keby prepadlo
cez zábradlie. A tá druhá noha sa snaží
rýchlo došľapnúť pod telo, aby sa mohla zase natiahnuť a udržať telo ako-tak
stabilné, aby mohlo znova prepadnúť
cez nohu.
Máme si to predstaviť ako beh na
špičkách?
Nebežíme po špičkách, ale cez prednú
časť nohy. Tá je pokladaná na zem,
cez ňu sa telo preklopí a aby sa dobre
preklopilo, tak sa v závere tá špička natiahne. Ale nie je to o tom, že som celý
čas na dlhých natiahnutých nohách a
akoby som bodal špičkou do zeme. Stále je tam aktívna práca členku.
Stretla som sa s tvrdením, že by sme
mali nosiť topánky s vyvýšenou pätou, nie ploché, inak si zničíme nohy.
To by ma zaujímalo, kde toto vzniklo.
Dôvod je asi ten, že naša noha nasadá v
členku holennou kosťou mierne zošikma, smeruje spredu dozadu, kvôli tomu,
aby sme ju dokázali zodpovedne zaťažiť.
Aby telo nebolo vo veľkom predklone,
tak musíme koleno mierne ohnúť a potom dokážeme stáť vzpriamení. Koleno
ale väčšinou narovnáme a zaťažujeme
nohu nesprávne. Vyvýšená platforma
dovolí nášľap na pätu. Horšie je, že
keď tam je podpätok, tak ten zvýšený

priestor pod pätou nebýva jednoliaty
a nemôžeme komfortne prevaliť nohu
cez celý priestor chodidla, tak aby tam
nebol nejaký výrazný sek medzi pätou a
prednou časťou chodidla. Bosá noha to
vie spraviť tak, ako som opisoval.
Lekári na deformované chodidlá
predpisujú vložky, aby držali chodidlo v správnom tvare. Čo si o používaní vložiek v obuvi myslíte?
Keď sa noha môže o niečo oprieť, tak sa
o to oprie a klenba už nemá prečo držať,
stráca svoju funkciu. Vyberú sa vložky a
noha spadne, nedrží žiaden tvar. Keď sa
na vložku spoľahnem, tak už ju potrebujem naveky. Ale ak mi bude napovedať, že ten tvar nohy má byť takýto a ja
ho mám držať, budem sa snažiť nohu
odľahčiť na správnych miestach a tak
ju postupne natrénujem. Funguje to u
malého percenta ľudí. Pre deti, ak nemajú výraznú indikáciu, tak nemá význam vypodkladať nohu, pretože ročné-dvojročné dieťa ešte nemá klenby. Má
taký tukový vankúšik zospodu nožičky.
Z topánočiek, ktoré majú klenbu, sa
deti podvedome vyzúvajú a vznikajú
konflikty s rodičmi. Často to ani nie je
klenbová podpora, iba niečo všité, čo
nemá ani ten tvar, ktorý by to malo
mať, ani to nie je na správnom mieste.
Vzdorujete chladu, v lete páľave, špinavým chodníkom, rozbitému sklu
na zemi, pohľadom okoloidúcich,
pomalšej chôdzi, ako keby ste boli
obutí. Čo je najťažšie?
V súčasnosti v našich slovenských, európskych podmienkach je najťažšie na
bosej chôdzi prežiť sociálny tlak.

Pri behu asi tiež nie je dobré, len tak
z ničoho nič sa vyzuť a bežať bosý, ak
na to nie sme zvyknutí.
Áno, to je obrovská zmena, ako keď
prídete k úplne novému športu. Neodporúčam hneď to zmeniť na čisto bosý
beh, ale postupné zvykanie. Čiže pokojne z desať kilometrového tréningu, 2
km prvý-druhý týždeň naboso a ostatné tak, ako viete. Tenisky mať v zálohe.
Ak máte zničujúci spôsob behu a nejaká teniska vám to zachraňuje, tak barefootový beh vám to neodpustí. Môžete
sa zraniť, ak nenastane uvedomenie.
FOTO: ERICC GÜRTLER
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ZDRAVO, ZDRAVŠIE, POSADNUTO
ORTOREXIA, NAJZDRAVŠIA Z CHORÔB
V rámci vyváženej, pestrej a zdravej stravy by sme mali zjesť aspoň 5 kusov ovocia a
zeleniny denne. Kým pre niekoho je to skoro nedosiahnuteľná méta, ľudia trpiaci
ortorexiou jedia v niektorých prípadoch aj niekoľko krát viac. Zdravá strava však
môže prerásť do vážnych zdravotných problémov - do závislosti na zdravých potravinách.

DOMINIKA ČASOVÁ
ŽIŤ ZDRAVO
Tri deci čistej vody s citrónom, špaldový suchár a jablko. Pre niekoho diétny režim, pre Kristínu vzorové raňajky.
28-ročná Kristína z Bratislavy sa stravuje už niekoľko rokov
výlučne zdravo. Obmedzovala rafinovaný cukor a všetko, čo
ho obsahuje, mliečne výrobky, mäso, ryby, konzervy, komplexné sacharidy ako ryžu, cestoviny, zemiaky. O tom, že
trpí ortorexiou sa dozvedela až po tom, čo mala nevysvetliteľné zdravotné problémy. Napriek tomu, že sa dlhodobo stravovala - podľa jej slov - ukážkovo a taktiež netrpela
stresom, jej začali neprimerane padať vlasy, vynechal jej
menštruačný cyklus a začala mať problémy s pleťou.

Sám trpel - podľa vlastných slov - silnou fixáciou zdravých a démonizáciou nezdravých potravín. Pričom vnímanie zdravej a nezdravej potraviny je vysoko individuálne. Individuálne rozdielne silný môže byť aj pocit
šťastia, radosti, spokojnosti a sebavedomia, vyplývajúci
zo správnosti skonzumovaných potravín. Aj preto nezvyknú ortorektici jesť potraviny, ktorých pôvod, alebo nutričné hodnoty nepoznajú. Eliminujú tým možné nepríjemné následky pre nich neprijateľného jedla.

„Zdravotné problémy sa objavili naozaj nečakane. Myslela
som si, že to môže byť hormonálneho razu, preto som zašla
k endokrinológovi. Testy štítnej žľazy však vyšli v norme,“
opisuje Kristína. „Obvodná lekárka sa ma pýtala na moje
stravovacie návyky. Uvážila som, že to nemôže predstavovať problém, keďže sa stravujem len prírodnými a zdraviu
prospešnými potravinami. No keď som jej spomenula, že
pri konzumácii nezdravšieho jedla mám stavy úzkosti a dokážem si to vyčítať aj niekoľko dní, spozornela.“

Podľa výživovej poradkyne Markéty Rozinkovej sú stavy úzkosti len jedným z niektorých ukazovateľov, ktoré môžu pri
zámernej eliminácii niektorých potravín nastať. Nervozita,
podráždenosť, zápaly žalúdka či čriev sú ďalšími sprievodnými symptómami. U žien sa sa pridáva vymiznutie menštruácie, alebo padajúce vlasy. Symptomatický mix, ktorý
v sebe obsahuje pravidelné zelené detox smoothie na obed.

Ortorexia sa na prvý pohľad javí nevinne – často krát sa dokonca stretáva s obdivom okolia. Ortorektici jedia zdraviu
prospešné potraviny, nakupujú výlučne v bioobchodoch a
siahajú po potravinách, ktoré nie sú umelo dochucované. Z
precízneho dodržovania zásad zdravého stravovania sa však
môže vyvinúť až závislosť. Jedlo, nakupovanie a jeho príprava sa stávajú dennodennou prioritou. Myšlienky na zdravé
jedlo zahlcujú myseľ na úkor iných aktivít a činností. Potrava už neplní len príjemnú a nevyhnutnú súčasť života,
ale stáva sa životným poslaním. Posadnutosťou.
Americký lekár Steven Bratman v roku 1997 upozornil na
fakt, že výlučne zdravá strava môže paradoxne viesť k zdraviu škodlivým následkom, medzi ktoré môže patriť sociálna izolácia, hnev, nedostatok mikronutrientov a makronutrientov, podvýživa a v niektorých prípadoch aj smrť.

ŽIVOT NA TANIERI

„Ortorexia začína nenápadne. Zo začiatku si ľudia strážia
prijaté kalórie. Zaujímajú sa o jedlo, rešeršujú, vyhľadávajú si rôzne informácie, sledujú etikety, plánujú si jedlo
dopredu. Samo o sebe to ešte nepredstavuje problém. K
vzniku ortorexii vedie však aj psychická nestabilita. Ľudia, ktorí trpia touto poruchou trpia často krát aj obsedantno-kompulzívnou poruchou a kontrolujú tak neustále svoj príjem jedla a nápojov,“ vysvetľuje Rozinková.
Problematické môže byť taktiež neustále redukovanie už
zredukovaných potravín. Systematickou elimináciou viacerých potravinových skupín či jednotlivých potravín vedie k
neustále striktnejšiemu a menej pestrému jedálničku. Týmto spôsobom sa snažia pre seba vyťažiť zo skonzumovaného jedla kontinuálne čo najviac a posúvať svoju schopnosť
odolať na čo najvyšší možný level. Bez ohľadu na následky.
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INSTAGRAM A PRÍBALOVÉ INFORMÁCIE
Nezanedbateľný je taktiež dopad sociálnych sietí - najmä
instagram môže vplývať na naše zdravotné návyky. Štúdia publikovaná začiatkom tohto roka Turnerom a Lefevrom skúmala možný súvis s používaním sociálnych sietí a
symptómami, respektíve vznikom ortorexie.
Skúmanú vzorku tvorilo vyše 713 respondentov vo veku 1875 rokov, pričom najväčsie percento užívateľov skúmaných
sociálnych sietí (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest,
Google+, Tumblr a LinkedIn) bolo vo veku 18-34 rokov. Výskumnou metódou bol online dotazník, ktorý obsahoval
mimo preferovaných sociálnych sietí s opisom aktivít, ktoré daný respondent na danom portáli vyhľadáva respektíve
vykonáva aj otázky k jeho stravovacím návykom, formou
stravovania, respektíve túžbou zmeniť formu stravovania.
Vyhodnotením a spracovaním dostupných dát našli súvis
medzi častým používaním instagramu a väčšou tendenciou
vzniku ortorexie. Podobný efekt sa u žiadnych iných sociálnych sieťach nezaznamenal.
Dôvodom prečo bol efekt instagramu natoľko markantný
môže tkvieť v silne vizuálnom apele na užívateľa ako aj neustále sa rozrastajúca komunita ľudí s nadmieru pozitívnym vzťahom k zdravým potravinám.
KOMPROMIS ZDRAVIE PRINÁŠA
„Jedzte s mierou, jedzte pestro, snažte sa zakomponovať ku
každému jedlu ovocie, alebo zeleninu, obmedzte veľmi tučné a mastné výrobky, hýbte sa a užívajte si života. Raz za čas
si dajte na čo máte chuť,“ uzatvára Rozinková.
V jedle by sme si však mali dopriať viac - najmä viac rozmanitosti. Jednostrannosť a posadnutosť potravinami môžu
spôsobiť v konečnom dôsledku väčšiu škodu ako nedeľný
rezeň.
autorka študuje dietológiu na Univerzite vo Viedni

(*1991) Pochádza z Podbiela na Orave. Študovala na VŠVU
v Bratislave v Ateliéri Sklo a tento rok končí. Umenie považuje za niečo, čoho stretnutím sa človek zmení. K tvorbe potrebuje ticho. Má pôžitok z vytvárania nových vecí
a zhmotnenie pocitov z hĺbky srdca a duše prirovnáva k
dieťaťu. Inštalácia SVETLO, uvedená v gotickej Kaplnke
sv. Jána Evanjelistu v Bratislave, bol jej diplomový projekt.
Čo si touto inštaláciou chcela povedať?
Snažila som sa premýšľať o svetle. Svetlo veľmi úzko súvisí so sklom. ...sú prepojené …keď ním svetlo prechádza, tak
sa akoby sprítomňuje, zviditeľňuje alebo zhmotňuje. Tiež
som sa zaoberala zmyslom tohto priestoru, tohto gotického
chrámu … ako tí architekti vôbec premýšľali o svetle. Svetlo bolo pre nich akoby obrazom Boha. Niekedy sa nám zdá
duchovnosť, alebo Boh taký nedosiahnuteľný a predsa je to
svetlo tu prítomný Boh a je pre nás dotknuteľný. Túto myšlienku som sa snažila zachytiť aj vo svojej práci.
Prečo si použila sklenené tabule?
Svetlo aj okná sa na nich odrážajú. Chcela som to, čo robím
hore na okne zopakovať, ako sa svetlo sprítomňuje a prichádza medzi nás. Pracovala som aj s oltárom, ako symbolom.
Má to aj duchovný rozmer.
Prečo biela farba v dnešnej vizuálnej dobe? Prečo si to
urobila také jednoduché?
Tento priestor je jednoduchý. Snažila som sa vnímať ho a
spolupracovať s ním. Robila som kresbu papierom bez zbytočných detailov. Ono je to dosť náročné, ako sa správať k
tak obrovským priestorom. Veci tiež nemôžu byť jemnučké,
maličké. Ten priestor je nádherný, monumentálny.
Čo je umenie? Má byť subjektívne?
Umenie je niečo, čo keď uvidíš, tak ťa nezanechá rovnakým.
Do určitej miery musí byť objektívne, no ostatné už musí
byť subjektívne.
Musí byť umenie krásne?
Myslím, že nie. Podľa toho čo rozumieme pod pojmom
„krásne“. Preto môže byť odpoveď „nie“, ale aj „áno“.

ŠTEFAN KEMENYÍK
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Vzácny čitateľ.
Toto sú posledné riadky produktu, ktorý sme horko-ťažko vypravili do sveta. Sme jednorazový podnik, a takýto exotický
formát si môžeme dovoliť. Bola to zábava aj drina. Očakávania sa v niečom naplnili, niekde boli vysoko prekonané a niekde
presne naopak. Objavili sme skryté talenty rôzneho druhu a poodhalili to, čo sa pri náhodnom stretnutí nedá. Až keď spolu
niečo systematicky robíme, ukáže sa čo sme zač. Ak máme spoločný cieľ, v istom momente imidž a forma musia nabok.
Publikujem roky, ale až teraz dostávam obraz mediálnej práce plastický. Naučili sme sa písať podľa pravidiel, a to čo sa ukazovalo ako najväčšia nuda je pri poctivom prístupe výborný základ. Písať to čo sa dobre číta je dôležitá, technická stránka veci.
Sama o sebe ale nestačí. Svet kde pravidlá ukovali profesionáli v ohni aféry Watergate je preč. Do médií vstúpujú aktivistické
motívy a ustupujú z nich financie. Publicisti a novinári často kĺžu do spasiteľských póz. Nie je to dobre. Vo svete tieňov a
poloprávd sa dá dobro presadiť len tak, že sa budú veci ukazovať aké sú, nie aké by sme si želali aby boli. Neviem, či je úbytok
kvality v médiách spôsobený úbytkom peňazí, ktoré berie internet, alebo je strata záujmu o print výsledkom úbytku kvality
obsahu. Bude to asi niekde medzi tým. Úpadok printu je možno spojený so znižovaním kvality a výkonu poctivej redakčnej
práce. Dnes si každý môže vo virtuálnom priestore zverejniť čo chce a redakčná práca je nevďačný biznis. Diskusiu k tejto
téme evidujem od mienkotvorných denníkov a periodík až po modelárske mesačníky. Čitateľská obec, hoc neškolená tieto
trendy eviduje, a trochu to vidieť aj na .týždni. Redakčná práca sa ukazuje ako podstatný faktor pri premene surovej rudy
autorských vstupov. Spoliehanie sa na korektnosť informácií a overenú kvalitu je nebezpečné, a nedostatok ľudí nie je argument. Názorovému stretu v tejto oblasti sme sa nevyhli ani my. U kolegov, čo obetovali kúsok svojho ega bol rozdiel medzi
vstupným polotovarom a výsledným článkom často priepastný. Vo finále sú, aj vďaka pomoci kolegov z .týždňa, oveľa lepšie.
Bolo skvelé byť svedkom tejto kvalitatívnej premeny. Naplnili sme tieto stránky nielen slovami, ale aj obsahom. Posúďte
sami. My všetci sme si tvorbu časopisu užili. Dúfam, že vy ste si rovnako užili jeho čítanie.
Štefan Kemenyík

FOTO: ŠTEFAN KEMENYÍK
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Ak nám majú
antibiotiká pomáhať,

musíme si
ich chrániť!

MEDICÍNSKY GARANTOVANÉ INFORMÁCIE
O ANTIBIOTIKÁCH PRE PACIENTOV
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