


Pripútanie 
Pripútanie je zaujímavou a atraktívnou témou, ktorá patrí vša
de tam, kde sa hovorí o blízkych vzťahoch. Pokiaľ by sme žili 
v ideálnom svete ľudí (a možno aj zvierat, ktovie?), o tejto té
me by sme nepotrebovali uvažovať. Rodičia by mali krásny 
vzťah od začiatku až do konca, deti by sa rodili milujúcim ro
dičom v správnom čase, boli by krásne, zdravé a milované, na
šli by si ideálnych partnerov... neboli by choroby, alkohol, pred
časná smrť... neboli by osobné sympatie a antipatie, neboli by... 
výpočet nemá konca. 

Nežijeme v ideálnom svete. Ale predsa jednou z naj
krajších vecí, ktoré môžeme prijímať počas života, sú ľu
dia, ktorí k nám patria. Vzťahy, alebo ak chcete láska... 

Má mnoho podôb. Pripútanie je jednou z podôb naj
užšieho vzťahu. 

M n o h o ľudí na svete je „pripútaných" k iným ľuďom 
a myslím, že možno nikdy o tom neuvažovali. Nepotre
bovali to, „pripútaniu" najviac sedí, keď sa žije. 

Pripútanie nesie v sebe riziko, že vzťah bude bolieť. 
Ale to patrí k životu. 

Pripútanie nás sprevádza celý život. Na začiatku sme 
boli pripútaní k matke, potom k otcovi, k dvojčaťu, k sú
rodencovi, k partnerovi, k dieťaťu... ako sa hovorí - krv 
nie je voda, pripútanie patrí k pokrvným vzťahom. 

Ale pripútanie môže vzniknúť aj „niepokrvnou cestou". 
Spomínate si na Winnetoua a O l d Shatterhanda? M a l i 
medzi sebou zvláštny druh spriaznenosti, ktorý dokonca 
potvrdili krvou. 

Verím v silné, „pokrvné priateľstvá". Vo vzťahy, ktoré 
si vyberáme. Pre ktoré sa rozhodneme. 

A ako je to s náhradným rodičovstvom? 
Naše deti sa narodili niekomu inému. Ten vzťah do

stal šancu v podobe deviatich mesiacov čakania. Prvý 
plač, prvý pohľad prichádzajúceho človiečika, prvý 
úsmev nepatril nám... a možno ani prvé bľabotanie, prvé 
kroky, prvé slovo... 

Pre zrodenie vzťahu pripútania medzi matkou a die
ťaťom sú vytvorené neopakovateľné podmienky, z kto
rých o mnohých vieme a niektoré iba tušíme. Je to zmes 
pudov, starých i nových hormónov, pocitov radosti, stra
chu, bolesti, očakávania, pocitov v niečom nových 
a v niečom už zažitých a opakujúcich sa po našich rodi
čoch... 

Rodičovstvo prijatých detí prichádza obyčajne skrom
nejšie. 

Pripútanie je vzťah, ktorý si uvedomíme, keď chýba. 
Niekedy je to naša bolesť, trápenie, sklamanie, či ta

jomstvo. Nie je to však naša „vina". 
Pozývame vás k uvažovaniu o pripútaní. 
Hľadali sme a vybrali pre vás to, čo bolo inšpiratívne pre 

nás. Nie je toho málo. 
Hľadajme spolu, čo sa dá urobiť a čo možno stačí prijať ta

ké, aké to je. Veľa šťastia na ceste hľadania. 

Renáta Matejova 
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Číslo o pripútaní je dvojčíslo. Podobne ako to 
pred r o k o m o rómskych deťoch i toto je venované 
téme, ktorá v rodinách s prijatými deťmi rezonuje 
viac ako v tých ostatných. 

Zoznámime sa s diagnózou porucha pripútania. 
Zoznámime sa s jej príčinami, spôsobom, ako ju 
rozpoznať, ale i možnosťami nápravy. 
Príspevok o oddychových rodinách je zo súdka tých, 
ktoré dávajú inšpiráciu ako žiť a prežiť s dieťaťom 
s poruchou pripútania. 

Leto sa končí. D n i každodenných zápasov začínajú. 
Ak budeme pripútaní, preplávame mútnymi vodami 
života bezpečnejšie. 

Vaše listy i reakcie na uverejnené články, rovnako 
aj zaujímavé informácie, oznamy či inzeráty, radi 
uverejníme. 
— Píšte na adresu Nebyť sám, Pri Suchom mlyne 

16, 811 04 Bratislava alebo mailujte na 
nebytsam@stonline.sk. 

— Keď dávate prednosť telefonovaniu pred 
písaním, môžete zavolať na číslo 0905 43 51 37 
0ana Michalová) alebo 0907 98 50 55 (Oľga 
Olšinová). 

— Ak ste sa rozhodli podporiť našu prácu, môžete 
svoj príspevok poslať na účet Nebyť sám v Tatra 
banke 2666746051/1100. Ďakujeme. 
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Vážená r e d a k c i a , 
Váš časopis - dobrá práca. Na požiada
nie ste mi poslali všetky predošlé čísla, 
za čo Vám veľmi pekne ďakujem. 

Prečítala som ich všetky a môžem 
povedať, že som odvážnejšia. Aby som 
to vysvetlila. Takmer tri roky máme 
žiadosť o pestúnsku starostlivosť. 
Čím viac sa o náhradné rodičovstvo 
aktívne zaujímam, tým ma to hlbšie 
vťahuje. 

Na začiatku som si myslela, že nie
čo o tejto problematike viem a považo
vala som to za jednoduché, ale skutoč
nosť je úplne iná. 

M a l i sme určité požiadavky, kto
rým sa nedá tak ľahko vyhovieť. Nav
štívila som s manželom niekoľko det
ských domovov a môj pohľad na vec sa 
od základov zmenil. Naša požiadavka 
na biele dieťa v určitom veku sa proste 
nedala splniť. 

V domovoch sú väčšinou rómske 
deti a biele len v súrodeneckých skupi
nách. A ja som pochopila, že netreba 
vyberať podľa farby pleti, lebo každé 
dieťa potrebuje rodinu. V detských do
movoch som sa stretla s láskavými pra
covníkmi, ochotnými podať všetky do
stupné informácie o dieťati. 

Ale nemám dobrú skúsenosť so so
ciálnou pracovníčkou, ktorej nezáu
jem alebo pomalosť je príčinou toho, 
že nami vybraté rómske dievčatko je 
ešte stále v domove a mohlo byť už päť 
týždňov u nás. Všetko sme mali už pri
pravené. O n a tvrdí, že chce asanovať 
biologickú rodinu, ale rodičia svoju 
dcéru nevideli 2,5 roka, ani sa o ňu 
v domove nezaujímajú, len na sociál
nom úrade v mieste bydliska. Je to po
stačujúce pre výchovu dieťaťa? Podo
týkam, že od narodenia pol roka bola 
doma zanedbávaná. Je mi to ľúto a po
važujem každý deň prežitý v domove 
pre ňu za navždy stratený. 

Takže po tejto skúsenosti neverím, 
že je málo pestúnskych rodín, je len 
málo ochoty a láskyplnej práce zo stra
ny sociálnych pracovníkov v prospech 
detí. Teraz sme si našli iné rómske diev
čatko a čakáme ešte na nejaké vyšetre
nia. Dúfam, že všetko bude dobré a bu
deme si ju môcť zobrať čo najskôr. Aj tá 
prvá nám veľmi prirástla k srdcu a stá
le dúfame, že sa ľady pohnú. 

Chcem zareagovať na Vašu výzvu 
v poslednom čísle, čo sa týka inzerátov 
na deti. Myslela som na to už skôr, že 

ilustračné foto Marek Roháček 

by to mohlo byť pre ne prospešné. Ak 
by bola vo Vašom časopise fotka 
a stručný popis, možno by to bolo pre 
náhradných rodičov jednoduchšie ako 
chodiť po domovoch a naslepo hľadať 
vhodné dieťa. Veľa tvorivých nápadov 
redakčnému tímu praje 

Mária Habajová, Svit 

Záži tky , k t o r é nás d e t e r m i n u j ú . . . 
Bola nádherná teplá jeseň a my sme se
deli v záhrade, vychutnávajúc si prí
jemné chvíle, ktoré len kde-tu narúšal 
vtáčí spev... 

Z tejto pohody nás zrazu vyrušil 
silný úder o obločnú okenicu a k na
šim nohám dopadlo telo vtáčaťa. Hla
vou mi prebleslo niekoľko myšlienok, 
z ktorých vo mne najdôraznejšie rezo
novala jediná: „Žije ešte?" A tak som 
k nemu pristúpila a vzala ho do dlaní. 
Keď sa však teličko v mojich dlaniach 
nepohlo, stratila som nádej a opatrne 
som ho uložila do trávy... 

Po istom čase sa mi do rúk dostala 
kniha, v ktorej autor opisoval príbeh 
vtáčaťa, ktoré si zmýlilo okennú tabu
ľu s oblohou. Dieťa, ktoré zrážku vide
lo, vtáča zo zvedavosti, záujmu či túž
by pomôcť vzalo do rúk. Teplo 
detských dlaní vtáčaťu pomohlo. Po
stupne sa začalo chvieť, pri pokuse 
vstať sa mierne zatackalo, skúmajúc 
pritom rýchlymi pohybmi svoje okolie. 

Keďže vtáča nebolo zranené, mohlo 
bez problémov prejsť prirodzeným 
procesom chvenia, dostať sa z nehyb
nosti a odletieť. Akýkoľvek pokus 
o hladkanie, či iná pomoc, na ktorú 

vtáčatá nie sú zvyknuté, by však u vtá
čaťa vyvolalo hrôzou z vlastnej bez
mocnosti, v dôsledku ktorej by mohlo 
aj zahynúť. 

Aj keď sa tento príbeh nemusí zdať 
ničím zvláštny, predsa len ukrýva v se
be obraz toho, ako sa správajú deti, 
ktoré majú za sebou negatívne zážitky. 
Na to, aby tieto mohl i prekonať, po
trebujú nevyhnutne prostredie lásky 
a ochrany, podobné teplým detským 
dlaniam. 

Len s takouto podporou a spojením 
nadobudnú pocit istoty a dôvery a vôľu 
prekonať nepríjemné zážitky. Táto 
podpora však musí byť pre dieťa pri
rodzená a dostatočne dlhá, v opačnom 
prípade sa stane ohrozením, tak ako sú 
pre vtáča ohrozením zvierajúce dlane. 

A tak dnes rozmýšľam, čo by sa bo
lo stalo, keby som tomu vtáčaťu po
skytla viac tepla mojich dlaní... 

Alena Molčanová 
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Prežívať blízkosť naplno 
V zime roku 2003-2004 ma oslovili náhradní rodičia s túžbou skúsiť adoptívne dojčenie. Predtým všetkým bol môj sen, 
ktorý som v sebe nosila od roku 1999, keď sme s kolegyňou preložili do časopisu Dieťa článok o dojčení adoptovaného di
eťaťa. Táto myšlienka ma nadchla. Vtom istom čase som sa stretla aj s ďalšími odvážnymi rodičmi, ktorí už mali prvé skú
senosti za sebou. Potom prišli ďalší a do dnešného dňa viem u nás na Slovensku o 6 rodinách. Som vďačná za to, že sa mi 
podarilo v rozhovoroch s týmito vzácnymi ľuďmi nahliadnuť na krásne miesta a pozrieť sa na poklady, ktoré sú tam ukry
té. Jeden z týchto rozhovorov vám ponúkame, aby ste sa mohli na tieto poklady pozrieť aj vy. 

Jana s Ivanom sú manžel
mi už 10 rokov. Po rokoch 
túžby po dieťati prišiel deň, 
keď si domov doniesli dieťat
ko z detského domova. Po ro
ku pribudlo ďalšie. Tentokrát 
rovno z pôrodnice. Keď mal 
Mário asi tri týždne, dozvede
li sa od priateľky o možnosti 
kojiť adoptované dieťa. Skúsi
li to. A Mário bol kojený tak
mer rok. 
Vedeli ste predtým niečo o koje
ní adoptovaného dieťaťa ? 

Nie, predtým som o tom 
vôbec nevedela. Mala som veľ
mi málo teoretických infor
mácií. Tie som získala viac 
menej až potom, čo sme tento 
proces ukončili, od teba. Teda 
asi v januári. 
Odkiaľ ste mali prvú informá
ciu ? 

Od svojej americkej pria
teľky Gigi, ktorá si adoptovala 
dieťatko z USA. Ona mi dala 
suplementor, lieky a ukázala 
mi ako. Dala mi potom ešte ne
jakú webovú stránku, kde sa 
môžem dočítať viac. Na tú 
stránku som však nakoniec 
vôbec nešla, lebo toho zrazu začalo byť 
tak veľa, že som nemala kapacitu ísť hľa
dať niečo na webe a ešte po anglicky. 
Takže ty si to, čo si vedela, začala hneď 
robiť? 

Áno. 
Spomínala si, že zo začiatku bolo ťažké 
docieliť u Mária, aby sa prisal. 

Zo začiatku sa vôbec nechcel prisať. 
Asi týždeň sme bojovali s tým, že som si 
ho prikladala k prsiam, ale plakal 
a vzpieral sa, takže nakoniec sme vždy 
skončili pri fľaši. Ale neprestala som si 
ho prikladať k prsiam a po týždni to ne
jako pochopil. Zvláštne bolo, že keď to 
skúšala Gigi , tak k jej prsníku sa prisal, 
možno cítil mlieko, ale ku mne nie, až 
potom, po týždni. 
A po tom týždni sa ti uvoľnilo mlieko? 

Nie, ale potom asi pochopil, čo má 
robiť, alebo ja neviem, čím to bolo. 

ilustračné foto j. m. 

Kedy si mala pocit, že prišlo to prvé 
mlieko? 

Približne po desiatich dňoch odo 
dňa ako sa prisal a začal piť mlieko zo 
suplementora. Lebo ja som si neod-
striekavala nasucho nič, čiže mlieko sa 
ani nemohlo vytvoriť. 
Čo bolo rozhodujúcim momentom pri 
rozhodovaní sa pre kojenie ? 

Veľmi ma nadchla myšlienka dojčiť 
adoptované dieťa. Vždy som vedela, že 
materské mlieko je najlepšie a má nena
hraditeľný význam pre zdravie i vývin 
bábätká. Mala som trochu idealistické 
očakávania možno aj preto, že som 
o tom veľa nevedela. Myslela som si, že 
keď sa mlieko začne tvoriť, vytvorí sa ho 
toľko, že už ani suplementor nebude tre
ba a že svoje dieťatko budem plne dojčiť. 
Trochu ma sklamalo, keď sa tak nestalo, 
ale asi to boli nerealistické očakávania. 
Bolo pre teba dôležité aj to, že si poznala 

Gigi, že ona to skúsila a išlo 
to? 

Určite áno! To, že ona 
mala mlieko a dojčila svoje 
dieťatko bol jeden z rozho
dujúcich momentov, pretože 
to bol pre mňa signál toho, 
že to je možné. Vedela som, 
že keď sa mi ponúka takáto 
možnosť, bola by veľká chy
ba ju nevyužiť. Určite bolo 
dôležité aj to, že mi to G i g i 
ukázala, že mi dala suple
mentor, že tie prvé dni , keď 
to tak nešlo, mi občas zatele
fonovala a podporila ma. 
Dôležitá bola tiež podpora 
manžela. Stál plne pri mne, 
povzbudzoval ma a pomáhal 
mi v starostlivosti o Mateja, 
keď som bola s Máriom. 
Ešte sa chcem niečo o manželo
vi opýtať. Neobjavili sa u neho 
nejaké pochybnosti, čije to 
dobré? 

Nie. On vedel, že je to dob
ré a podporoval ma v tom. 
Taktiež mi však nechával slo
bodu. Keď som sa rozhodla, 
že začnem s dojčením, tak ma 
v tom podporoval a keď som 

sa rozhodla, že končím, tak rešpektoval 
moje rozhodnutie. 
A rodičia? 

Otec o tom nevedel, mame som to 
hovorila. M a m a nebola proti, zdalo sa 
jej to zvláštne, ale nepovedala nič ne
gatívne a pomáhala mi vždy, keď moh
la, najmä v starostlivosti o Maťka. 
Hlavne zo začiatku som potrebovala 
byť s Máriom sama, keď som ešte ne
mala rutinu, ako si ho priložiť, ako ho 
držať a ani on nebol zvyknutý. Začiat
ky bol i náročné. Potom, keď sme si už 
zvykli, možno po mesiaci, tak už sa to 
dalo, že aj Mária som dojčila, aj s M a 
tejom som sa hrala. Zo začiatku sa to 
nedalo, lebo to bolo pre mňa veľa ha
dičiek, veľa všeličoho. 
Lekár? 

Gynekológ? Lieky som mala od Gigi 
a nepotrebovala som žiadne predpísať. 
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Lieky si si dávala hneď od začiatku? 
Áno, hneď, ako som si ho začala 

prikladať. Hneď na začiatku. 
Pediater? 

Pediatrická o tom vedela, ale skla
malo ma, že sa k tomu nevyjadrila. Ne
brala to negatívne, ale brala to ako nie
čo samozrejmé. Hovorila, že už počula 
o tejto možnosti, ale to bolo všetko, ani 
mi neporadila, ani ma nepodporila. Tak 
to ma trochu sklamalo. 
Okolie? Kamaráti vedeli o tom? V spolo
čenstve? Gigi? 

Gigi a zopár ľudí vedelo, ale ja som 
to na začiatku nechcela nejako veľmi 
hovoriť, lebo pre mňa samú to bolo ne
zvyčajné. Brala som to ako experiment, 
ktorý neviem, ako dopadne, tak som to 
nerozhlašovala každému. Skôr potom, 
čím dlhšie som dojčila, tak tým viac ľudí 
o tom vedelo. Väčšinou som sa stretla 
s pozitívnymi, alebo neutrálnymi reak
ciami od okolia. S vyslovene negatívnou 
reakciu som sa nestretla. 
Čo pre teba znamenalo kojiť dieťa? 

Najednej strane to bolo veľa stresov, 
ale na druhej strane to bolo veľmi silné 
a dobré v emocionálnej väzbe, ktorú 
sme mohli mať a v blízkosti, ktorú sme 
zažívali. Aj tým, že Mário je druhé dieťa 
a povinností bolo oveľa viac ako pri M a 
tejovi, takže keby som nebola prinútená 
ho mať tak dlho pri sebe, lebo jedno 
dojčenie trvalo aj hodinu, aj hodinu 
a pol, určite by sme mali menej fyzic
kých kontaktov ako takto. A to vní
mam ako veľmi pozitívne pre mňa, pre 
nadviazanie citovej väzby a aj pre dieťa. 
A takisto mne to prinieslo nový rozmer 
materstva a nový pohľadu na vlastné te
lo, ktorý som pri Matejovi nezažila. 
Čo si myslíš, že kojenie prinášalo bábät-
ku? 

Myslím, že najdôležitejšia bola pre 
neho tá fyzická blízkosť a citová väzba, 
ktorá sa medzi nami vytvárala. Zo za
čiatku sa vzpieral pri takomto spôsobe 
kŕmenia, ale potom bol spokojný, bolo 
mu príjemne, keď pil . Ku koncu sa mi 
potom zdalo, že ho už nebaví tak dlho 
ťahať. Tak som zväčšovala hadičky, dá
vala som stále hrubšiu a hrubšiu, lebo 
vypil štvrtinu mlieka a už sa hneval. Bol 
ešte hladný, ale už nechcel piť zo suple-
mentora. Tak som nakoniec prešla na 
fľašu. 
Ako to bolo na Máriovi vidieť, bol spo
kojný pri prsníku? 

Ja si myslím, že dojčenie malo urči
te význam pre pripútanie sa a vzájom
nú väzbu, ale neviem to ohodnotiť v je
ho momentálnej spokojnosti v tej 
chvíli. Nebol také bábätko, ktoré si vy
chutnáva pitie zo suplementora. Určite 

o k o j e n í a d o p t o v a n é h o d i e ť a ť a 

to malo preňho význam, aj keď no... 
Mne sa zdá, že bol spokojnejší, keď 
som ho len tak nosila, než keď k tomu 
boli hadičky a musel piť. 
Aký si mala pocit na začiatku? 

Na začiatku to bolo nadšenie z nie
čoho nového a trochu aj taká neistota 
z toho, ako sa to bude vyvíjať. Bol tam 
veľký entuziazmus a zápal, že idem do 
toho. Očakávanie, čo sa stane. Ja som 
očakávala veľmi veľa, očakávala som, 
že sa to podarí naplno, že ho budem 
len dojčiť. 
A keď si skončila s kojením? 

Na konci to bola trochu neistota 
a trochu aj taký pocit previnenia alebo 
zlyhania a neistoty z toho, ako mám po
kračovať, a na druhej strane veľká úľava 
v tom, že zrazu som mala strašne veľa 
času. Tie pocity boli zmiešané . Čo som 
si ja dávala za vinu, bolo, že som neza
volala nejakému odborníkovi alebo 
v Dieťati (pozn. časopis Dieťa nielen pre 
rodičov) čo sú tie čísla. Ja som sa radila 
len s mamičkami, čo mali deti a dojčili, 
ale tie mi nevedeli až tak poradiť. Tak 
som si myslela, že keď mi nevedia pora
diť mamičky, čo majú deti, tak nikto. To 
som si pripisovala ako svoju najväčšiu 
chybu. Nehľadala som nikde inde neja
kú odbornú pomoc. 
Prečo myslíš, že si túto pomoc nevyuži
la? Bol to nedostatok času alebo tie dni 
tak bežali, že si už nemala na to kapaci
tu alebo nejaká obava, že kto bude na 
druhej strane telefónu? 

Neviem prečo. Myslela som si, že by 
mi povedali to isté, ako tie mamičky, 
s ktorými som bola v kontakte. 
Ako sa pozeráš na obdobie kojenia die
ťatka teraz, s odstupom času? Aký vý
znam pre teba toto obdobie malo? Mož
no aj z takého zdravotného hľadiska, ako 
sa to obdobie javí? 

O význame pre mňa i pre Mária 
som už hovorila. Bolo to veľmi dôleži
té obdobie v mojom živote a malo ve
ľký význam pre celú našu rodinu. 
O vplyve dojčenia na Máriov zdravot
ný stav je pre mňa ťažké hovoriť, lebo 
neviem, aký by bol , keby som ho ne-
dojčila. Viem povedať len to, že Mário 
nebýval chorý do roka a ešte doteraz 
nebral antibiotiká. Čo na rozdiel od 
Mateja, ktorý ich bral stále, bolo pre 
mňa veľké plus. Ale ťažko povedať, či 
to je nejakou predispozíciou alebo 
k tomu pomohla i tá trocha materin
ského mlieka, ktoré Mário dostal. 
Aké to bolo, keď si teraz predstavíš tých 
pár mesiacov, akú stopu to v tebe zane
chalo? 

Keď na to myslím, mám z toho veľ
mi pozitívny pocit a pozitívne zážitky, 

aj keď to bolo ťažké obdobie a chaotic
ké. Som však veľmi rada, že som to vy
skúšala a keby sme ešte niekedy dosta
li nejaké bábätko, určite by som do 
toho šla znovu. Pre mňa to bolo veľké 
plus. Taký nejaký boj, že sa to dá. Do
siahli sme to, mala som mlieko, takže 
aspoň trochu materinského mlieka 
mal aj on, vybojovali sme určitý boj, 
pozitívny boj. 

ilustračné foto j. m. 

Keď ste bojovali, nemala si niekedy po
cit, že to bolí alebo, že či to už nieje ta
ké, že vám už to trochu aj ubližuje? Bolo 
to v tebe tak, že bol to ten boj, ktorý člo
vek občas podstupuje, aby sa niekde po
sunul? Alebo ako? 

Určite to bol významný krok pre mňa 
a asi i pre celú našu rodinu a určite nás 
posunul niekde vpred. Jediný strach som 
mala, ktorý tiež prispel do môjho roz
hodnutia stopnúť tento proces, či to nie 
je na úkor Mateja. Trávila som s ním ur
čite menej času a často som sa s ním hra
la počas dojčenia. To bola moja jediná 
obava, či to nie je na úkor neho, nechce
la som, aby on tým trpel. Ale nám ako ro
dine alebo mne a Máriovi, to som nema
la pocit, že by nám to ubližovalo. Skôr 
nás to zbližovalo. 
Mali ste ťažké okamihy? 

Bol i také dilemy vždy, keď prišla 
návšteva: tak čo teraz? Ako mu mám 
dať jesť? Mám mu dať z fľaše alebo 
mám dojčiť v nejakej miestnosti, o čom 
som však vedela, že to bude trvať veľmi 
dlho. Alebo keď sme niekam išli, bolo 
nemysliteľné brať všetky hadičky so se
bou. V noci tiež bolo treba vymývať 
všetky hadičky, celý suplementor, aby 
to zase za 2-3 hodiny bolo pripravené. 
Tak to boli také dilemy. Ale dalo sa to 
zvládnuť. Ešte to odsávanie. Snažila 
som sa odsávať si po kojení, keď sa da
lo, a potom som mlieko dávala do sup
lementora. Na začiatku som si odsávala 
aj 4-krát za deň, ale potom možno raz, 
dvakrát. Prvý týždeň som si oveľa ča
stejšie odsávala, potom už menej. Pies
tovou odsávačkou. Na začiatku som 
mala najedno odsávanie máličko, kvap-
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ky, potom maximálne 5 alebo 10 ml 
z oboch prsníkov spolu, po kojení. Pro
blém bol ten a možno aj jeden z dôvo
dov, prečo som to stopla, že keď som 
Mária ku koncu skúšala dojčiť tak, že 
som ho pol hodiny nechala len na prs
níkoch a potom som ho dala na suple
mentor, vypil presne toľko isto mlieka, 
keď bol predtým na prsníkoch, ako keď 
nebol. Tak som nevedela, či si vôbec nie
čo z tých prsníkov vytiahol. To bola pre 
mňa veľká dilema. 

i l u s t r a č n é foto j . m . 

Čo ti najviac pomáhalo vydržať? 
Určite to bola podpora, keď mi G i 

gi zatelefonovala alebo keď sa ma niek
to opýtal, ako to ide. To bolo vždy po
vzbudenie do toho, že sa to dá. Bolo 
tiež povzbudzujúce, keď sa niekto zau
jímal o to, ako to ide, bol to vždy taký 
impulz. A potom pozitívne momenty. 
Keď to dobre išlo, keď Mário dobre pi l , 
keď neboli nejaké boje, keď som si od
sala viac mlieka, keď som videla, že sa 
mlieko zvyšuje. 
Kto ešte okrem Gigi sa zaujímal? 

Asi ona najviac. Občas sa však i nie
kto iný opýtal. 

Čo chýbalo a pomohlo by? 
Informácie a možno nejaká ešte 

väčšia podpora. Ale to je možno aj mo

ja vina, asi treba podporu vyhľadávať 
a nedá sa od nikoho očakávať. Ale väč
šia podpora a záujem v tom, že ako to 
ide, povzbudzovanie to by mi určite 
pomohli . A možno tiež konkrétne rady 
v tom, ako postupovať, keď sú nejaké 
problémy, napr. ako bolo s tými hadič
kami, či ich zvyšovať alebo nezvyšovať, 
alebo či vydržať v tom, že dojčiť naj
skôr len tak, bez tých hadičiek a potom 
s nimi . Konkrétne veci. 
Možno ešte nejaká podpora z inej strany? 

Určite by pomohli i nejaké praktic
ké rady. Prípadne pomoc odborníka. 
Podpora lekára? 

Určite, čím je viac podpory, tým je 
lepšie. Ale nie sme v spoločnosti, kde je 
všetko ideálne. Mne sa zdá, že keď je as
poň jeden pozitívny podporný ele
ment, tak je to celkom fajn. 

Mne by veľmi pomohlo, keby mi 
vtedy niekto vedel odpovedať na moje 
otázky a previesť ma celým procesom. 
Napríklad, ako prejsť celým procesom 
dojčenia a postupne zrušiť suplemen
tor, alebo ako prinútiť dieťa piť z prs
níkov. Mne sa zdalo, že on si nevedel 
sám vytiahnuť mlieko z prsníkov, zo 
suplementora to išlo predsa len ľahšie. 
Mne osobne sa zdá zložitejšie dojčenie 
postupne zvyšovať ako ho rozbehnúť. 
Bolo veľa otáznikov. 
Ako by si si predstavovala človeka, ktorý 
by ťa v tomto procese sprevádzal? 

Vtedy mi najviac chýbali rady v tom, 
ako mám postupovať. Mne sa zdalo, že 
každý týždeň sa situácia menila. Na za
čiatku sa nechcel prisať, potom sa za
čalo tvoriť mlieko, ako ho podporiť. 
Vždy som tápala a sama, čo som si 
myslela, tak som robila. Každý týždeň 
alebo dva sa niečo zmenilo. Pomohli by 
mi konkrétne rady, čo kedy v ktorej eta
pe by sa mohlo už robiť. 

Aká pomoc by ti prišla vhod? Byť v telefo
nickom kontakte alebo aby niekto prišiel? 

To asi nebolo až také dôležité. Ne
viem. Je príjemné, keď je niekto tu, ale 
každý je limitovaný svojím časom. Aj te
lefonická pomoc niekedy je dostačujúca. 
Prijala by si aj nejakú pomoc do domác
nosti alebo s Maťkom? 

Asi áno. M a m a mi občas pomáhala. 
Ona je zamestnaná, ale keď nerobila, 
tak prišla a aspoň sa hrala s Maťkom. 
Stíhala si bežné veci, napr. nákupy? 

Nákupy vždy robieval manžel a aj ro
bieva, s tým som nemala nikdy starosti. 
V tomto mi veľmi pomohol. S upratova
ním a jedlom som si veľa starostí nero
bila. Jedávali sme polotovary alebo občas 
som niečo navarila na viac dní. 
Keby bol nejaký poradca, čo by mohol 
pre teba urobiť? 

Byť v kontakte a prevádzať ma cez 
tie etapy. Neviem, čo ešte také. Mať 
možnosť zavolať, keď treba. A psychic
ká podpora, že to má význam. 
Myslíš, že to má zmysel byť v kontakte 
so skúsenou mamičkou, ktorá už niečo 
zažila? 

Má. Osobné skúsenosti považujem 
za veľmi cenné. U mňa bol trochu 
problém rozprávať o takých veciach po 
anglicky. Po slovensky sa o tom ľahšie 
porozprávam ako po anglicky a ešte aj 
cez telefón. Niekedy sme sa s Gigi ne
pochopili , čo som sa chcela opýtať. 
Gigi tu bola jedenkrát alebo viackrát? 

Bola tu asi dvakrát. Nepamätám si 
to už presne. 
Je ešte niečo, čo by si chcela povedať? 

Som vďačná za to, že to niekto spra
cováva, lebo to je podľa mňa pozitívne, 
že sa o tom zvyšujú informácie stále 
viac a viac. 

Lucia Michoňková 

Dojčiť adoptované dieťa vyzerá ako zázrak, ale dá sa to. 
Pokiaľ rozmýšľate o tom, že by ste si chceli vziať do náhradnej starostlivosti dieťatko do jedného roka , máte všet
ky predpoklady na to, aby ste bo l i v kojení úspešní. Do vstupnej výbavy nepotrebujete nič viac. 
My vám môžeme ponúknuť servis, sprevádzanie, odborné poradenstvo laktačnej poradkyne, obstaranie po
môcok a naplnenie potrieb, ktoré vzniknú v súvislosti s procesom. 
Prirodzenosť kontaktu, ktorý vzniká pr i dojčení, výrazne pozitívne ovplyvňuje pripútanie, ktoré sa vytvára medzi ro
dičom a dieťaťom. Väzby, ktoré vzniknú, majú vplyv na život dieťatka v novej rodine a stávajú sa aj jeho výbavou 
do budúcnosti a jeho dospelosti. 
Nezanedbateľná je aj výživová zložka materského mlieka, ktorú sa nám zatiaľ nepodarilo ničím iným úspešne na
hradí ť. 
Takže, ak patríte do skupiny rodičov, ktorí majú o dojčenie adoptovaného dieťatka záujem, neváhajte a ozvite sa. 
Či už sa chcete niečo opýtať a mať o veci viac informácií alebo si chcete dojčenie so svojím dieťatkom vyskúšať. 

kontakt: Luc ia Michoňková | 02/ 62 25 07 71, 0905 125 685 | luciamichonkova@szm.sk 
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Raná citová väzba 
puto,, ktoré spája matku a dieťa 
Citová väzba, puto, priľnutie (attachment) definuje Botvlby ako trvalé emočné puto, charakterizované potrebou 
vyhľadávať a udržovať blízkosť s určitou osobou, a to najmä v podmienkach stresu. V našich kultúrnych podmienkach sa 
najčastejšie vytvára k jednej primárne opatrujúcej/starajúce] sa osobe - k matke. Jednou zo základných biologických 
funkcií tejto väzby je podľa Bowľbyho ochrana, jej vytvorenie je považované za jednu z podmienok prežitia a zdravého 
vývoja jedinca. 

foto Saška Mercellová 

Teória pripútania vznikala na zákla
doch rôznych prúdov v psychológii 
a príbuzných oboroch, ktoré dávali 
odpoveď na to, kto sme, čo potrebu
jeme, čo potrebujú naše deti, ako sa 
vyvíjame, kde je pôvod našej spokoj
nosti so životom, či kde sa formujú 
naše rodičovské prístupy. 
Jeden myšlienkový prúd zdôrazňoval 
vrodené predurčenie dieťaťa, ktoré je 
dané, dieťa bude napredovať podľa 
vopred určeného plánu, ktorý má 
vrodený a nemenný. 

Tento genetický pohľad reprezen
tuje aj A r n o l d Gesell, popredný ame
rický pediater a priekopník vo vývino
vej psychológii. A k o prvý upozorni l 
na vrodený rozvrh dozrievania dieťa
ťa. H o c i veril, že s deťmi treba láskavo 
zaobchádzať, bol presvedčený, že 
z nich bude to, čo bude, bez ohľadu 
na výchovu: 

„Vrodená tendencia k optimálnemu 
vývinu," píše, „je taká zakorenená, že die
ťa slobodne prospieva z toho, čo je dobré 
v našich postupoch, a trpí menej, ako by lo
gicky malo, keď mu nedávame svetlo." 

Žiaľ, tento spôsob uvažovania vie
d o l aj k extrémnym názorom, že 
ľudské pokolenie by mohlo byť zdo
konalené, keby bol i odstránení pod
priemerní jedinci - s nedostatočným 
zdravím, nízkou inteligenciou, či 
b iednou morálkou. 

Na opačnom konci uvažovania b o l i 
behaviorist i , ktorí verili , že deti sú 
úplne p r o d u k t o m svojho prostredia, 
kusy h l iny - nepopísané tabuľky. Pred
staviteľ tohto prúdu J o h n B. Wat-
s o n tvrdi l , že citové prejavy matky sú 
potenciálne nebezpečné pre charak
ter dieťaťa. Napríklad, vziať ho do 
náručia, keď plače, alebo kŕmiť ho, 
keď si zaželá, to sú zhubné formy vý
chovy. V slávnej knihe o výchove z ro
ku 1928 píše: 

„Zaobchádzaj s nimi, ako keby boli 
malí dospelí. Obliekaj ich, kúp ich starost
livo a obozretne. Nech je tvoje správanie 
vždy objektívne a jemne prísne. Nikdy 
ich neobjímaj a nebozkávaj, nedovoľ im 
sadnúť si ti na kolená. Ak musíš, poboz
kaj ich raz na čelo, keď povedia dobrú 
noc. Ráno si s nimi podaj ruku. Pochváľ 
ich, keď splnia ťažkú úlohu neobyčajne 
dobrou prácou." 

Tretí postoj zaujímali psychoanaly
t ic i . H o c i pripisovali význam aj niek
torým vrodeným tendenciám, naprí
k lad za vrodenú považovali s i lu 
sexuálnych a agresívnych pudov a to, 
ako ich dokáže človek ovládať. M n o 
ho analytikov považuje vzťah medzi 
matkou a dieťaťom za dôležitý pre 
zdravý emočný vývin a taktiež očaká
vali od prostredia prejavy lásky. 

Z tejto poslednej skupiny medzi 
najdôležitejších predstaviteľov patrí 
práve J o h n B o w l b y , ktorého môže
me označiť za „objaviteľa teórie p r i 
pútania" . Veril , že je to práve náš pr
vý vzťah, obyčajne s matkou, ktorý 
určuje naše budúce blaho. Na rozdiel 

od Watsona a Gesella veril , že dieťa 
potrebuje a aktívne vyhľadáva citový 
vzťah. Píše: 

„Keď sa dieťa narodí, nedokáže odlí
šiť jednu osobu od druhej a dokonca 
s ťažkosťami odlíši osobu od veci. Až od 
svojich prvých narodenín je spôsobilé stať 
sa znalcom ľudí. Rýchlo sa učí rozlišovať 
nielen rodinu od cudzích, ale aj medzi 
vlastnými si vyberá jedného alebo viace
rých obľúbencov. Tých víta s nadšením; 
nasleduje ich, keď odchádzajú a hľadá 
ich, keď nie sú prítomní. Ich strata je prí
činou úzkosti; ich návrat zas úľavy a po
citu bezpečia. Na tomto základe, zdá sa, 
je budovaný zvyšok jeho emocionálneho 
života - bez tohto základu je ohrozené je
ho budúce šťastie a zdravie." 

J o h n B o w l b y (1907-1991) vyštudo
val medicínu na univerzite v C a m 
bridge. Neskôr sa r o z h o d o l venovať 
detskej psychiatrii a absolvoval tré
n i n g v Br i t skom psychoanalytickom 
inštitúte p o d vedením Melánie Kle i -
novej. Venoval sa výskumu, pracoval 
na Tavisockej k l in ike ako vedúci pre 
detský výskum. 

B o l časťou širokého trendu vo f i 
l oz of i i a psychoanalýze v strede 20. 
storočia, ktorý sa odkláňal od po
hľadu na ľudí ako na izolované ener
getické systémy a skôr i ch videl ako 
pevne vsadených do vzťahov. Avšak 
na rozdiel od iných analytikov b o l aj 
výskumným vedcom, ktorý čerpal zo 
štúdií na zvieratách. 

Jeho práca bola rozporuplná a od
mietnutá väčšinou jeho kolegov. 

O k r e m iných prác (najmä výskum
ných štúdií) J. Bowlby napísal trojdiel
nu publikáciu „Pripútanosť a strata" -
(1, diel Pripútanosť, 1969, 2. diel 
Separácia, úzkosť a hnev, 1973, 3. diel 
Strata, smútok a depresia, 1980). 

Pr i hľadaní odpovede, čo potre
bujú deti pre svoj zdarný vývin, 
spomeniem jeden z „najslávnejších" 

nebyť sám | august-september 2005 strana 7 



Harlowových pokusov, ktorý ovplyv
n i l aj Bowlbyho - p o k u s na opičích 
mláďátkách. 

Opičkám, ktoré prišli o svoje mat
ky, b o l i ponúknuté dva modely, kto
ré mal i nahradiť matku . Prvým bo l 
model matky, vyrobený z plyšu, mäk
ký a príjemný na dotyk. Druhá ná
hrada bola vymodelovaná z drôtu, 
bola chladná a tvrdá, bola k nej však 
pripevnená fľaša s ml iekom. 

Vysoké percento opičiek dalo 
prednosť plyšovej atrape, uložili sa do 
jej mäkkého náručia aj napriek to
m u , že bo l i hladné a druhý model 
ponúkal jedlo. Niektoré opičky do
konca vo l i l i smrť v náručí plyšovej 
atrapy. 

D r u h o u významnou osobnosťou, 
priekopníčkou v oblasti formulova
n i a teórie pripútania bola M a r y 
B. Salter-Ainsworthová. 

Vyštudovala psychológiu v To
rontě, a keď sa presťahovala do 
Londýna, našla si prácu na Tavis-
tockej k l i n i k e p r i výskume vedenom 
J . B o w l b y m . 

Neskôr žila nejaký čas v Ugande, 
kde pozorovala vzťah medzi ugand
skými m a t k a m i a deťmi. 

M a r y Ainsworthová začiatkom 60-
tych rokov 20-teho storočia viedla vý
s k u m na batoľatách na Univerzite 
Johna Hopkinsa . Zdalo sa, že ním po
tvrdí mnoho z toho, čo Bowlby pro
klamoval. Používala techniku, v tom 
čase extrémne nezvyčajnú - spolu 
s kolegami zblízka sledovala matky 
a deti v ich domácnostiach. Sledovala 
citlivosť reakcií matiek a spôsob, 
akým reagovali na svoje deti v základ
ných oblastiach: kŕmenie, plač, túlenie 
sa, očný kontakt, úsmev. 

Po 12 mesiacoch vzala m a t k u 
a dieťa do laboratória, kde b o l i sle
dovaní v „zvláštnej, neobvyklej s i tu
áci i " (Strange Si tuat ion Procedúre). 

Strange S i t u a t i o n Procedúre (ne
zvyklá, zvláštna situácia) je naj
známejšou a najpoužívanejšou labo
ratórnou metódou na sledovanie 
„pripútanosti" matky a dieťaťa. 

Jej podstata spočíva v opakovanej 
separácii dieťaťa od matky v labora
tórnych podmienkach, ktorá je k o m 
binovaná s konfrontáciou s nezná
m o u osobou. Cieľom je aktivovanie 
systému, ktorý zabezpečuje citové 

puto a zaznamenanie jeho vonkaj
ších prejavov. Celú situáciu pozoruje 
a zaznamenáva pozorovateľ. Techni
ka je použiteľná v rozmedzí od 11 do 
18 mesiacov. 

Na základe pozorovania správania 
sa detí a ich matiek počas tohto expe
rimentu bol i formulované závery, kto
ré sa premietli do tohto delenia. 

Hlavné typy správania spojené s p r i 
pútaním/ s citovým priľnutím: 

1. Bezpečné pripútanie: Dieťa pou
žíva m a t k u ako základňu pre obja
vovanie prostredia. Po krátkom 
odlúčení dieťa víta rodiča s úsme
v o m aj hlasom a gestami dáva na
javo svoju radosť. Ak je dieťa nie
čím rozrušené, vyhľadáva kontakt 
s rodičom, po upokojení sa u rodi
ča sa vracia späť k objavovaniu 
okol ia . 

2. Vyhýbavé pripútanie: Dieťa skú
ma okolie, ale prejavuje málo citov 
voči rodičovi alebo sa nevracia 
k rodičovi ako k základni. Po sepa
rácii, keď zostane samo, je jeho re
akcia minimálna, bez známok úz
kosti a strachu, po návrate rodiča 
sa dieťa vyhýba očnému kontaktu 
s rodičom. Keď ho rodič zoberie 
na ruky, stuhne, odťahuje sa alebo 
prejavuje odstup od rodiča, napr. 
tým, že sa viac zaujíma o hračky, 
než o kontakt s rodičom. 

3. Ambivalentné, alebo rezistentné 
pripútanie: Dieťa je pozorovate

ľné úzkostlivé pri vstupe do ne
známeho prostredia, často je pa
sívne a neskúma okolie, oddelenie 
od matky prežíva stresujúco. Zau
j íma sa o okolie a kontakt aj s ne
známym človekom, avšak tieto sú 
sprevádzané z n a k m i odmietnut ia 
alebo záchvatmi zlost i , ktoré mu 
nakoniec bránia v kontakte. Prí
tomnosť rodiča nie je pre dieťa 
upokojujúca. 

4. Dizorganizované alebo d izor ien-
tované pripútanie: Správaniu die
ťaťa napohľad chýba nejaký cieľ, 
zámer, alebo vysvetlenie. 

Ainsworthová bola schopná dokázať 
existenciu toho, čo nazvala „bezpečné 
- pokojné pripútanie" medzi die
ťaťom a matkou a čo je nesmierne 
dôležité pre zdravý psychický vývin 
dieťaťa, a tiež, že kľúčovou zložkou na 
dosiahnutie takéhoto pripútania je 
určitý štýl materinského prístupu - príve
tivý, citlivý, vnímavý a spoľahlivý. 

Dieťa bezpečne pripútané vníma 
m a t k u ako bezpečné zázemie, ktoré 
mu poskytne ochranu a bezpečie 
a vďaka ktorému má odvahu odísť 
a skúmať okolitý svet. 

Následný výskum naznačil, že takmer 
tretina detí z amerických domácností 
strednej triedy trpí neistým pripúta
ním, čo má tendenciu prenášať sa z ge
nerácie na generáciu. V chudobných, 
nestabilných domácnostiach je tento 
podiel ešte vyšší. Výskum pripútania 

s t r a n a 8 n e b y ť s á m | a u g u s t - s e p t e m b e r 2 0 0 í 
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spôsobil značný rozruch v tejto sfére, 
sčasti preto, lebo konečne ponúkol 
vedecké dôkazy niektorých našich 
psychických problémov, ale tiež pre
to, lebo vniesol svetlo do otázok tý
kajúcich sa výchovy detí. 

A k o sa vyvíja „pripútanie"/puto? 

O b d o b i e p r e d narodením: 
Podľa niektorých autorov je práve 
skúsenosť z obdobia pred narode
ním významná pre vznik citového 
puta. V tomto období má dieťa skú
senosť z najužšieho spojenia s mat
kou . Vzťah môžu ovplyvňovať okrem 
hormonálnych a neurochemických 
procesov aj najrôznejšie očakávania 
zo strany matky, ako je to, či je dieťa 
chcené alebo nechcené a pod. 

Na základe pozorovania interakcií 
matiek a detí vymedzi la Ainswor tho
vá 4 fázy formovania citovej väzby: 

1 . fáza: P r e d v z n i k o m citového p u t a 
(prvé týždne po narodení - do 3 
mesiacov) 
Novorodenec ešte nerozlišuje špe
cifické postavy vo svojom okolí. 
Dieťa je vybavené reflexami, pros
tredníctvom ktorých „komunikuje" 
s matkou. Snaží sa upútať matki 
nu pozornosť, túži po jej opatere 
a prítomnosti. Det i sa postupne 
učia, že keď sa pozrú n iekomu do 
očí, ten sa na nich pozrie. Keď sa 
zasmejú, rodič im opätuje úsmev. 

Keď vydajú nejaký zvuk, mama ale
bo otec im opätujú podobný zvuk. 
To deťom pomáha pochopiť, že 
majú na svet vplyv a ovplyvňujú 
svoje prostredie a svoju m a m u a ot
ca. Aj matka sa učí rozlišovať to, čo 
dieťa potrebuje. Postupne rozozná
va, prečo dieťa plače. Kojenie, opa
tera, dotyky a láskanie sa matky 
s dieťaťom sa výrazne podieľajú na 
utváraní zárodkov citového puta a na 
jeho kvalite. Pre vytvorenie kvalit
nej citovej väzby je nutná v našich 
kultúrnych podmienkach prítom
nosť jednej stálej osoby, ktorou je naj
častejšie matka. Skoré odlúčenie od 
tejto osoby má nepriaznivý vplyv, 
ktorý sa môže odraziť dlhodobo na 
kvalite citovej väzby. 

2. fáza: Zárodky citového pr iľnut ia 
Túto fázu nemožno presne vy
medziť. Jej začiatok je v dobe, keď 
dieťa začína rozlišovať známe tváre 
od cudzích. A s i od 4 mesiaca sa 
dieťa prestáva usmievať na cudzie 
tváre a viac reaguje úsmevom na 
známe tváre. Niektorí odborníci sa 
domnievajú, že dieťa si uvedomuje 
existenciu matky iba v jej prítom
nosti . S tým súvisí aj presvedčenie 
napr. Langmeira a Matéjčeka, 
ktorí hovoria, že v tomto období 
môže byť m a t k a nahradená 
adoptívnou m a t k o u bez vážnej
ších následkov na psychike dieťa
ťa. Táto fáza končí približne v ob
dobí okolo 7. mesiaca. 

3. fáza: Vyhranené citové priľnutie 
Obdobie vyhranenej citovej väzby 
začína pomerne náhle. Je to obdo
bie nazývané aj strachom z cudzích 
ľudí. Dieťa sa v takýchto situáciách 
utieka k matke. M a t k a je pre neho 
„bezpečným zázemím". 
Reakcia dieťaťa je obohatená aj 
vďaka jeho novorozvinutým mo
torickým schopnostiam, ktoré 
mu umožňujú vzdialiť sa od mat
ky, ale aj pr i nebezpečenstve sa vrá
tiť. Ak je násilne odlúčené od mat
ky, silne protestuje. 
Dieťa si v tomto období utvára 
prvú predstavu o sebe, o svete 
a o svojom mieste v ňom. Ak zaží
va pocit , že sa má k a m v nebezpe
čenstve vrátiť, učí sa svet vnímať 
ako bezpečné miesto. Odlúčenie od 
osoby, ktorá sa o dieťa stabilne 
stará, v tomto období má pre die
ťa najťaživejšie následky. Bowlby 
popisuje reakciu na odlúčenie 
v t roch fázach: protest - zúfalstvo 
- odpútanie. Niektorí autor i ho
voria dokonca o depresii, ktorá 
môže mať za následok aj smrť 
dieťaťa. 

4. fáza: O b d o b i e vytvárania si part
nerských vzťahov 
O k o l o 4. r o k u má dieťa vytvorenú 
základnú identi tu. Aj vzťah matky 
a dieťaťa získava novú kvalitu. Po
kiaľ celý vývoj prebehol v norme, 
ustupuje úplná závislosť dieťaťa 
na matke a dieťa si začína vytvárať 
vlastnú autonómiu. 
Začína proces, v k t o r o m sa dieťa 
osamostatňuje, stáva sa nezávis
lým. Tento proces je ukončený až 
v dospelosti. Dieťa už nie je natoľ
ko viazané na m a t k u a jeho aktivi
ty sú zamerané na preskúmanie 
okolitého sveta. Dieťa už zvládne 
neprítomnosť matky na istý čas, 
dokáže pochopiť aj iné potreby 
matky a ďalších ľudí. 
V tomto období primerane dávko
vaný čas bez matky a určitá miera zá-
ťažových situácií podnecuje v die
ťati zdravý vývoj. 
Všetko však platí iba v t o m prípa
de, ak v doterajšom vývoji dieťaťa 
nedošlo k vážnejšiemu narušeniu 
citovej väzby. 

Podľa zahraničných materiálov 
spracovala Renáta Matejova 
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Vývoj mozgu dieťaťa 
Vývoj dieťaťa je komplikovaný proces, ktorému sa v súčasnosti venuje veľa štúdií. 

Výskum o dozrievaní detského mozgu zis
til, že na vývoj mozgu malého dieťaťa majú 
silný vplyv zážitky od začiatku života. 
Nepriaznivá situácia, ktorú zažili v skorom 
detstve mladiství delikventi a dospelí zlo
činci, tak ovplyvnila ich mozog, že u nich 
spôsobila zvýšený výskyt problémových 
vzťahov k iným ľuďom. Je to správanie, 
ktoré označujeme ako delikventné alebo kri
minálne. Napraviť tieto následky je veľmi 
ťažké a niekedy až nedosiahnuteľné pri na
šich súčasných možnostiach. Prevencia je 
oveľa účinnejšia než terapia už vzniknu
tých ťažkostí, preto je životne dôležité, aby 
sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby 
prvé mesiace a roky života detí boli stabil
né, bezpečné a aby mali zdravé vzťahy so 
svojimi rodičmi či opatrovateľmi. 

Po narodení mozog dieťaťa dozrieva a pri
pravuje sa na fungovanie. Mozog si môže
me predstaviť ako mladý strom, vetvičky 
nervových buniek dieťaťa majú schopnosť 
ďalšieho delenia, a tým zabezpečujú pre
pojenia odlišných častí mozgu, ktoré sú 
základom pre normálne pohybové a zmy
slové fungovanie. 
Vetvenie je najintenzívnejšie počas prvého 
roka života a v optimálnych podmienkach 
- sústredená pozornosť, ktorú venuje 
opatrovateľ dieťaťu, umožňuje početné 
hmatové, sluchové a zrakové podnety. Bo
hužiaľ, dojčenecké ústavy zriedka sú 
schopné zabezpečiť takéto ideálne pod
mienky. Počas prvých troch rokov živo
ta sa jednotlivé nervové bunky sivej 
mozgovej hmoty prepájajú a tieto spo
jenia sa upevňujú. Sú to práve zážitky 
dieťaťa, ktoré stimulujú nervové bun
ky, aby sa prepájali, (obr.l.) 

novorodenec 3 mesiace 

Do troch rokov množstvo prepojení 
prudko narastá, od 3 do 10 rokov sa pre
pájanie nervových buniek spomalí. V pu
berte začínajú zanikať tie synapsy, ktoré 
sú nepoužívané. Pri prepájaní mozgo
vých buniek vyvíjajúceho sa mozgu hrajú 
pre dieťa dôležitú úlohu zážitky. Aby 
mohol byť človek v živote úspešný, po
trebuje veľa príležitostí na učenie 
a podnetných sociálnych skúseností 
a mozgové prepojenia, ktoré vznikli pri 
týchto zážitkoch zostanú prepojené 
natrvalo, (obr. 2.) 

Do 3. a 4. roku života sa vyformujú tie 
časti mozgu, kde sídli schopnosť 
a spôsob učenia, ustáli sa typ osobnosti 
a upevní sa spôsob, akým dieťa zvláda 
stres a svoje vlastné pocity. Mozgové 
bunky takto zostanú poprepájané a fun
gujú počas celého života dieťaťa. Tie sy
napsy (prepojenia), ktoré sa nepouží
vajú, zanikajú. V určitom veku sa náš 
mozog najľahšie naučí určité schopnosti. 
Vedci rozdeľujú obdobia vývoja mozgu 
na senzitívne a kritické. Ak vieme, v čom 
sú odlišné, porozumieme, čo malé deti 
potrebujú pre svoj rozvoj. 
Kritické obdobie: je taký vek, počas kto
rého je mozog veľmi citlivý na nedosta
tok potrebnej stimulácie alebo nevhodné 
správanie okolia. 
Príklady: Ak dieťa má vrodený glaukóm 
a svetelné impulzy kvôli nepriehľadnej 
šošovke nepreniknú na sietnicu, a teda 
do mozgového centra pre zrak, ktoré nie 
je aktivované, mozgové bunky degene-

15 mesiacov 

rujú a odumierajú. Ak operáciou oka od
stránime pôvodný problém v oku po kri
tickom veku, človek sa už nenaučí vidieť 
priestorovo. 
Senzitívne obdobia sú taký vek dieťaťa, 
keď je efektívna príležitosť na učenie ur
čitých zručností. Sú to časovo menej 
presne ohraničené a dlhšie obdobia, po
čas ktorých sa učíme ľahšie nové veci, 
napr. cudzí jazyk. Ak vhodný vek nevyu
žijeme, schopnosť mozgu naučiť sa túto 
zručnosť sa úplne nestratí. Aj dospelí sa 
dokážu naučiť nové jazyky. 
Schopnosti, ktoré získame počas sen
zitívnych období spôsobujú, že niek
torí ľudia sú šikovnejší ako iní. Patria 
sem spoločenské schopnosti, zvládnutie 
pocitov a inteligencia. 
Nepriateľské a nevhodné prostredie u die
ťaťa aktivuje produkciu stresových hormó
nov, ktoré negatívne ovplyvňujú prácu 
mozgu, schopnosť učiť sa a pamätať si. 
Následky môžu byť trvalé. Výskum potvr
dil, že u detí, ktoré v detstve zažili extrém
ny stres, sa častejšie vyskytujú poznávacie, 
emocionálne ťažkosti a problémy s učením 
a správaním, (obr.3.) 

Výskum citovej väzby (pripútania) mat
ky a dieťaťa sa datuje od r. 1948 a je spoje
ný s menom anglického psychoanalytika 
J. Bowlyho. (Viac pozri na stranách 7 a 8.) 
Výskumy na primátoch ukázali, že sta
bilné prostredie a kvalitná citová väzba 
sú u detí rozhodujúce pre ich zdravý te
lesný i psychický vývoj. 
Malé deti, ktoré si nevytvoria citovú väz
bu v prvých mesiacoch života a najneskôr 
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do 2 rokov života, majú neskôr problémy 
vytvoriť si citovú väzbu s akoukoľvek oso
bou. Toto platí aj vtedy, ak dieťa vyrastalo 
v dojčenskom ústave a detskom domove 
a nemalo stáleho primárneho opatrovate
ľa, alebo vyrastalo v rodine, kde rodičia 
z akéhokoľvek dôvodu sa dieťaťu neveno
vali. Dieťa môže byť po telesnej stránke 
dobre zaopatrené, ale napriek tomu si ne
vytvorilo citovú väzbu. Takýmto príkla
dom môže byť dieťa na dlhý čas hospitali
zované, bez pravidelného kontaktu so 
svojím primárnym opatrovateľom. Typic
kým príkladom je však život v rodine, kde 
sú neustále zanedbávané citové a/alebo fy
zické potreby dieťaťa. Ak si dieťa nevytvorí 
v skorom detstve citovú väzbu, má to váž
ny vplyv na vývin jeho mozgu a zanecháva 
to celoživotné následky. 
Čím je prvá citová väzba dieťaťa zdravšia, 
tým má lepšie vyhliadky do budúcnosti 
nielen vzhľadom na citový vzťah k nové
mu rodičovi, ale aj vzhľadom na celoži

votné emocionálne zdravie. To súvisí s už 
spomínanou stimuláciou dozrievania 
mozgu prostredníctvom prvej citovej väz
by. Určitý stupeň terapie je samozrejme 
možný po celý život. Možno sa niektorí 
ľudia adaptujú ľahšie ako iní, avšak vo 
všeobecnosti sú na tom lepšie tí, ktorí si 
na začiatku života vybudovali bezpečnú 
citovú väzbu a prežili malý počet negatív
nych vonkajších udalostí. 
Keď deti s narušenou citovou väzbou do
spejú, často sa stávajú rodičmi s probléma
mi vytvoriť si citovú väzbu k vlastným de
ťom. Takýto výsledok NIE je vždy 
nevyhnutný. Ak rodič prežil v detstve trau
matizujúce udalosti a je schopný svoj pro
blém riešiť pomocou terapie (alebo je snáď 
jedným z tých húževnatých šťastlivcov), 
môže umožniť svojim potomkom si vybu
dovať bezpečnú citovú väzbu. To si obvykle 
vyžaduje, aby si rodičia uvedomili, ako ich 
vlastné skúsenosti z detstva ovplyvňujú te
rajšie citové rozpoloženie a správanie. 

Vek v rokoch 

(obr.3.) 

Čím dlhšie je opatrovateľ s dieťaťom a buduje si 
vzťah, tým menej je jeho prítomnosť nut
ná na udržanie vzťahu. 
Odlúčenie počas prvých 6 mesiacov života 
s dobrou následnou starostlivosťou ne
musí zanechať na dieťati škodlivý vplyv. 
Odlúčenie od primárneho opatrovateľa vo 
veku 6 mesiacov až 3 roky spôsobuje naruše
nie emocionálneho vývoja, najmä ak je to 
kvôli problémom v rodine. V tomto obdo
bí je situácia naviac zhoršená strachom 
z cudzích ľudí typickým pre tento vek a ne
dostatkom vyjadrovacích schopností (die
ťa nedokáže povedať, čo prežíva). 
Dieťa sa vyvíja dlhé obdobie, avšak naj
citlivejší je vek do 7 rokov. V tomto obdo
bí je mozog najtvárnejší (plastický) 
a poddajný, prepojenia medzi nervovými 
bunkami sa vytvárajú rýchlo. 
Každé dieťa si zaslúži rodinu. 
Mnohé, i keď nie všetky, problémy detí sú 
spôsobené prostredím, do ktorého sa na
rodili a v ktorom strávili prvé mesiace a ro
ky svojho života. Prvýkrát sa učíme byť ro
dičom, keď sme deťmi, naši rodičia sú 
našimi prvými učiteľmi. 
Prevencia je oveľa účinnejšia než terapia 
už vzniknutých ťažkostí, preto je životne 
dôležité urobiť všetko preto, aby boli pr
vé mesiace a roky života dieťaťa stabilné, 
bezpečné, aby malo zdravé vzťahy s rodič
mi či opatrovateľmi. 

Väčšina z nás sa rodí s obrovským potenci
álom, ktorí však nedokážeme využiť. Veľa 
záleží na kvalite prepojení a neurotransmi-
terov, ktoré sa vytvoria v detstve. A tak čo 
zvonku vyzerá podobne, môže byť vo vnú
tri úplne odlišné. Čo to znamená? 
Pomáhať deťom, pracovať s nimi, viesť 
ich aj v duchovnej oblasti znamená naj
skôr odhadnúť ich schopnosti a potenci
ál a prispôsobiť sa tomu. Bez tohto prvé
ho kroku naša práca nebude efektívna. 

MUDr. Janka Nosková 
noskov@nextra. sk 
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Len trošku si oddýchnuť 
alebo „Rodina na vydýchnutie" 
Jedna z prvých rád, ktorú náhradní rodičia počujú od psychológov-odborníkov, znie: „Nájdite si čas pre se
ba. Vyhraďte si čas na oddych. Zariaďte si veci tak, aby ste sa mohli venovať aj sebe navzájom. Vystresovaná 
mama nemôže byť zdrojom lásky, pokoja a radosti, ktoré tak chýbajú vašim deťom." 

Neviem ako vy, ale ja som podobné rady počúvala vždy 
s rozpakmi . A k o mám relaxovať, keď je domácnosť hore 
nohami , pretože namiesto upratovania, prania a žehlenia 
som musela riešiť konf l ikty a záchvaty zúrivosti? Kým sú 
deti hore, musí byť aspoň jeden z nás k dispozícii a v po
hotovosti, keď deti zaspia, sme už obaja príliš unavení aj 
relaxovať. Tak isto som nevedela, ako by sa dal môj/náš 
oddych zlúčiť s ďalšou požiadavkou odborníkov: deti 
v náhradnej výchove potrebujú hlavne na začiatku jasné 
a konzistentné pravidlá, stálu štruktúru a pravidelnosť. 

Prvé, čo našincovi napadne, sú starí rodičia. Lenže v t o m 
je háčik. Aj keby bol i starí rodičia dostatočne mladí, aby 
vládali ustrážiť jedno alebo dve mimoriadne aktívne deti, 
ťažko ich presvedčíme, aby začali uplatňovať naše pravid
lá, naše povinnosti , našu štruktúru. 

V anglickej a americkej literatúre som sa stretla s novým 
p o j m o m - oddychová r o d i n a , r o d i n a na vydýchutie 
(respite family). Odborníci záujemcov už pri príprave na 
náhradné rodičovstvo upozorňujú, že by si mal i nájsť ro
d i n u , ľudí - najlepšie spomedzi svojich priateľov a zná
mych, ktorí by im bol i ochotní z času na čas pomôcť a na 
deň-dva sa postarať o deti. Ak je to potrebné, tak agentú
ry (sociálne odbory) zabezpečia kontakt s profesionálny
mi oddychovými rodinami. 

Treba poznamenať, že tento pojem sa nevzťahuje len na 
náhradné rodiny, oddychové rodiny fungujú aj pre rodi
ny s handicapovanými deťmi, pre rodiny s problematic
kými deťmi, rodiny, v ktorých krátkodobé vzájomné od
delenie pomáha predchádzať dlhodobým krízam 
a problémom. 

N a n c y T h o m a s o v a (náhradná m a m a niekoľkých detí) 
vo svojej knihe Keď láska nestačí (Sprievodca pr i výcho
ve detí s poruchou pripútania) popisuje zásady, ktorých by 
sa mal i pridŕžať náhradní rodičia (nazýva ich skutočnými 
rodičmi) aj oddychoví rodičia: 

Oddychová rodina by mala vedieť o tom, čo je to p o r u 
cha pripútania a aké problémy so správaním má vaše 
dieťa. M a l i by vedieť o tom, že tieto deti majú častokrát 
problém dôverovať komukoľvek, napriek tomu, že sa 
k cudzím ľuďom dokážu správať ľúbezne a budiť tak fa
lošný pocit dôvery. 

Dieťa by sa malo v oddychovej rodine snažiť, aby s ním 
b o l i spokojní, malo by sa chovať úctivo, zodpovedne 
a prí jemne (nadväzovať očný kontakt, poslúchať, byť po
zitívne naladené). 

Aby sa nenarušil proces uzdravovania dieťaťa, je dôležité, 
aby dieťa v oddychovej rodine nepožívalo žiadne výho
dy, ktoré by si d o m a nezaslúžilo, aby pokračovalo v p l 
není svojich povinností, za ktorými môžu nasledovať ak
tivity odobrené rodičmi (ak d o m a nie je žiadna televízia, 
žiadne počítačové hry - nemali by byť ani v oddychovej 
rodine). 

Rodičom, čo si idú oddýchnuť 
• Relaxuj te 

• Netrápte sa, tešte sa zo života 

• Nerozprávaj te sa sústavne o dieťati 

• U r o b t e n iečo , čo vás poteš í (zaslúžite si to) 

• Veľa sa smejte ( smiech uzdravuje) 

Oddychovým rodičom 
• Zamerajte dieťa na skutočných (t.j. náhradných) rodi

čov. (Sú výborní! A k o len milujú toto dieťa! Opakujte 
deťom často, aké majú šťastie, že sa dostali práve 
k svojim rodičom!) 
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• Naučte deti, že vás majú rešpektovať - nie ste i ch ka
moš! Ste kamoš ich ocka a mamy! 

• Nenavazujte si deti na seba. Pripútanie, objatia a maz-
nanie musia vychádzať od skutočnej mamy, až kým sa 
dieťa neuzdraví. 

• Dajte si pozor na manipulovanie a trianguláciu. Tieto 
deti sú schopné klamať, aby postavili dospelých na
vzájom prot i sebe. Nedajte sa nachytať! Neľutujte i ch ! 
Majú rodičov a láskyplný domov, ktorý rozkladajú. 
Povedzte i m , aké majú šťastie. 

• Podporte skutočných rodičov. (Pripomeňte i m , ako sa 
im darí a akí sú starostliví. Ukážte i m , že ich chápete. 
Každý človek sa niekedy cíti unavený. Múdri rodičia 
sa starajú aj sami o seba, aby sa vyhl i vyčerpaniu a mr
zutosti.) 

O oddychovej rodine nepíšem z vlastnej skúsenosti. Keď 
sme začínali, n ik to nám o takomto koncepte nič nepove
dal a nám to nenapadlo (nevraviac o tom, že sme netuši
li o poruche pripútania a hanbi l i sa priznať hĺbku našich 
problémov pred svojím okolím). Možno si vymyslíte inú 
f o r m u svojpomoci, no zdá sa m i , že princíp oddychovej 
rodiny stojí za uváženie a m o h o l by pomôcť a priniesť 
trochu viac úsmevov a spokojnosti do našich niekedy ta
kých utrápených rodín. 

Maruška Tiňová 

Náhradné rodičovstvo je namáhavé a stresujúce, ale prináša tiež veľké uspokojenie. Rozhádzané emócie 
náhradnej starostl ivosti môžu váš vzťah posilniť, ale aj zničiť. Ponúkam vám úsmevný pohľad na to, ako môže 
náhradné rodičovstvo zničiť vaše manželstvo. Je to napísané s h u m o r o m , no každý návrh má v sebe z r n k o 
pravdy. 

1. Vykašlite sa na manželstvo. Chráňte sa spoločného večera s partnerom - N I K D Y nezostaňte sami spolu. Nech 
sa stane náhradné rodičovstvo celým vaším svetom, nech v ňom už niet miesta pre nič iného. 

2. Dovoľte svo jmu dieťaťu, aby vás m a n i p u l o v a l o a vytváralo trojuholníky. Je také zábavné rozohrať hru , čo 
vás postaví proti sebe! Nechajte sa nachytať a začínajte rozhovory vetou: „Chlapče, ocko vôbec nepočúva, čo mu ho
voríš, však?" 

3. Hádajte sa pred deťmi, aby videl i , že ste vystresovaní a vyčerpaní. 
4. Ignorujte vlastné potreby - ako obed s priateľmi, potešenie z koníčka alebo dlhý penový kúpeľ. Budete fajn 

nervózni. 
5. Chovanie svojho dieťaťa berte úplne osobne - stres a frustráciu si p o t o m vylejte na svojho partnera a rodi 

n u . 
6. Hádajte sa o výchove a disciplíne pred deťmi - ukážte i m , ako sa navzájom od seba vzďaľujete. Ukážte, že vás 

situácia uráža - namiesto toho, aby ste sa o svojich pocitoch zdravo porozprávali so svojím partnerom. 
7. Keď sa situácia naozaj zhorší, v žiadnom prípade nehľadajte p o m o c u profesionálov alebo duchovných. 
8. Izolujte sa a odmietni te o veciach rozprávať. Neotvorte sa priateľom, nech sa len pocity vo vás hromadia, aby 

ste m o h l i vybuchnúť. 

9. Ubezpečte sa, že vám žiadnu oddychovú r o d i n u netreba. Ste skala! Vy zvládnete všetko! 

Na zamyslenie: ak pri zachraňovaní nejakej rodiny stratíme vlastnú, veľa sme toho nedosiahli . 

(Napísala Carrie Craft - prevzaté z internetu) 
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Terapeutický program na p o d p o r u 
pripútania v rodine 
Na Slovensku v súčasnej dobe nefunguje systematická práca zameraná na proces pripútania dieťaťa 
v náhradnej rodine. Rovnako nefunguje ani systematická práca s deťmi prichádzajúcimi do náhradných 
rodín, aby mohli spracovať množstvo špecifických otázok a dilem, ktoré si so sebou nesú. Do náhradných 
rodín prichádzajú deti s rôznymi poruchami psychosociálneho a emocionálneho vývinu. Tieto deti prežili 
v živote mnohé straty, ktoré vo väčšine prípadov nemajú spracované. Okrem toho sa u nich prejavujú rôzne 
formy deprivačného správania. Všetky tieto okolnosti komplikujú schopnosť týchto detí naviazať sa na nové 
rodinné prostredie. 

jali takéto dieťa, sa na nás obracajú 
s prosbou o pomoc a podporu. Chcú 
deťom pomôcť zaradiť sa do rodiny 
ako aj do širšieho rodinného pros
tredia. 

C e n t r u m Návrat v Žiline v sep
tembri roku 2004 rozbehlo projekt 
zavádzania nových podporných pro
gramov pre náhradné rodiny do pra
xe. Do tohto projektu sa zapojilo 10 
odborníkov, ktorí v dvojiciach praco
vali v piatich rodinách s celkovým 
počtom 12 detí. 

P o p i s p r o j e k t u . 
Hlavnými cieľmi projektu bolo: 
> individuálna práca v rodine s deťmi 

v náhradnej rodinnej starostlivosti; 
> podpora a posilnenie vzájomných 

vzťahov v náhradnej rodine; 
> pomôcť deťom vysporiadať sa s mi

nulosťou a so stratami, ktoré 
prežili v detstve; 

> pomôcť deťom tešiť sa z prítom
nosti a z novej rodiny; 

> rozšírenie programov medzi od
bornou verejnosťou a ich postupné 
zavádzanie do praxe. 
Práca s dieťaťom v rodine v rámci ro

dinnej terapie pomáha s procesom na
viazania, keď bolo dieťa umiestnené do 
náhradnej rodiny. Základnými staveb
nými dielmi bezpečného naviazaného 
vzťahu je ústretovosť rodičov a citlivá 
a primeraná vnímavosť okolia voči de
ťom. Deti prichádzajúce do náhradných 
rodín to zvyčajne od svojich biologic
kých rodičov nedostali. Budovanie bez
pečného naviazania s adoptovanými 
deťmi znamená zaujímať sa o ich minu
lé aj súčastné aktivity, prijať pozitívne aj 
negatívne vyjadrenie emócií, ukázať 
podporu aj city. Je dôležité si vypočuť, 
ako dieťa vníma to, čo sa stalo, a skori
govať skreslené informácie. 

V júli r o k u 2004 sa v Mojmírovciach na 
Slovensku konal dvojtýždňový semi
nár s americkými lektormi, zameraný 
práve na tému pripútania dieťaťa 
v náhradnej rodine. 

V rámci tohto seminára certifikova
ná terapeutka pani Sandy Anderson 
prezentovala dva podporné programy 
pre deti v náhradnej rodine, a to „Pro
gram pripútania v rodine" a „Pro
gram podpornej skupiny pre deti 
v náhradnej rodine". Sú to prvé syste
matické programy na Slovensku zame
rané na proces pripútania dieťaťa v ná
hradnej rodine. S láskavým zvolením 
autorky - Nancy Cohen „Program pri
pútania v rodine" preložila do sloven
činy Mária Tiňová. NÁVRAT, občian
ske združenie, má povolenie na jeho 
praktické používanie a tiež na jeho ší
renie výlučne na účely praktického vy
užívania v rodinnej terapii. Keďže ide 

o nový program, s ktorým nemáme za
tiaľ na Slovensku skúsenosti, je potreb
né zabehnúť ho, prispôsobiť na sloven
ské pomery, zachytiť dilemy a špecifiká 
pri práci s programom, ako aj prezen
tovať ho odbornej verejnosti. 

V každodennej práci sa stretávame 
s problematikou detí umiestnených do 
náhradných rodín. Pracujeme predo
všetkým s deťmi určitým spôsobom 
znevýhodnenými {rómske, staršie, väčšie 
súrodenecké skupiny, postihnuté deti). Psy
chická deprivácia, syndróm týraného, 
zanedbávaného a zneužívaného die
ťaťa, poruchy pripútania, emocionálne 
a sociálne poruchy v správaní, nevyspo-
riadanosť s minulosťou, to je len časť 
problémov, s ktorými zápasia deti pri
chádzajúce do novej rodiny. 

Umiestnenie dieťaťa do náhradnej 
rodiny neznamená automatické od
stránenie všetkých vyššie uvedených 
prejavov. Náhradní rodičia, ktorí pr i -
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Cieľom tohto programu je pomôcť 
rodinám prekonať prechodný proces 
tým, že sa členovia rodiny budú zaobe
rať minulosťou dieťaťa: jeho stratami 
a zármutkom. Ide o 10 až 12 týždňový 
program, ktorý pomáha s procesom na
viazania dieťaťa umiestneného do ná
hradnej rodiny. Program je zameraný na 
budovanie vzťahov v rodine, na vzťahy 
medzi súrodencami. Úlohou odborní-
kov-poradcov je pomôcť rodičom 
a ostatným súrodencom pochopiť 
emočné prejavy dieťaťa. Pomôcť dieťaťu, 
aby si vyskúšalo rozvinúť možnosť dôve
ry a pocitu príslušnosti k novej rodine. 

Spolupráca a komunikácia s rodi
nou, aktívne zapojenie rodičov do pro
gramu a otázky očakávaní boli stále sa 
opakujúcimi témami počas celého tr
vania programu. Postupne však rodi
čia aj deti nabiehali na nový štýl práce. 
Treba povedať, že sa ho zhostil i naozaj 
statočne a vo väčšine prípadov si zača
li aj vychutnávať nové pozície a situá
cie, do ktorých bol i postavení. Zažili 
pozitíva, ktoré im tento štýl práce pri
niesol. 

Práca v rodinách 
Práca v náhradnej rodine počas 12 týžd
ňov tvorí len časť práce v rámci progra
mu. Nemenej podstatnými sú ďalšie 
sprievodné konzultácie a stretnutia: 

> prípravné stretnutia - rozhovory 
s rodičmi, odborníkmi, príprava po
radcov, rodičov a detí, písomné 
a organizačné prípravné aktivity; 

> stretnutia s náhradnými rodičmi -
tieto stretnutia prebiehajú mimo 
domácnosti a bez účasti detí. Ide jed
nak o prípravné stretnutia s rodičmi 
pred spustením programu ako aj 
o priebežné konzultácie a rozhovory 
počas realizácie programu; 

> stretnutia s odborníkmi, ktorí pracu
jú s deťmi - úlohou programu nie je 
len realizácia úloh počas 12 stretnutí. 
Je potrebné kontaktovať odborníkov 
pracujúcich s dieťaťom (psychológ, 
špeciálny pedagóg, psychiater, te
rapeut, sociálny pracovník a pod.). 
Dôležité je všetkých zúčastnených in
formovať o programe, o jeho priebe
hu a výsledkoch. Je to príklad tímovej 
spolupráce pri individuálnej práci 
s dieťaťom; 

> stretnutia poradcov - ide o prípravné 
stretnutia obidvoch poradcov pracu
júcich s rodinou (zhodnotenie pred
chádzajúceho stretnutia v rodine, 
príprava ďalšieho stretnutia, dohod-

ilustračné foto j. m 

nutie konzultácií s ďalšími od
borníkmi a rodičmi), ako aj príprava 
a vedenie písomnej dokumentácie 

> supervízne a pracovné stretnutia 
odborných spolupracovníkov zapo
jených do programu - pretože ide 
o nový program, je dôležité, aby sa 
všetci poradcovia pravidelne stretá
vali. Stretnutia by mali byť zame
rané na otázky spojené s realizáciou 
stretnutí, komunikáciou s rodičmi 
a odborníkmi, s dilemami objavu
júcimi sa v procese programu, 
vzájomným zdieľaním sa, pomocou 
a podporou. 

Príprava projektu 
Keďže išlo o pilotný projekt, boli sme si 
vedomí toho, že sa v procese práce môžu 
objaviť mnohé problémy a dilemy, ktoré 
budeme musieť riešiť. Nikto z odborní
kov, ktorí do tejto práce vstupovali, ne
vedel predpokladať, čo tento program 
otvorí. Pretože išlo o vstup do intímne
ho rodinného prostredia a pretože sa 
otvárali náročné témy zo života dieťaťa 
a celej rodiny, naším prvorvoradým 
záujmom bolo čo najväčšie ošetrenie de
tí, rodín, ale aj poradcov. 

> V rámci ošetrenia práce poradcovia 
pracovali v rodinách v dvojiciach, 
a to terapeut a sociálny pracovník. 

> Pre ďalšie ošetrenie programu sa 
dohodlo na pravidelných super-
víznych stretnutiach všetkých 10 
zapojených poradcov - lx mesačne. 
Supervízne a pracovné stretnutia sa 

podľa plánu uskutočnili každý 
mesiac, vždy prvý týždeň v mesiaci. 

> Na supervízne stretnutia boli prizý
vaní odborníci z praxe, ktorí nám 
pomáhali získavať nadhľad nad jed
notlivými situáciami. 

> Okrem toho prebiehali pre niek
toré dvojice ďalšie supervízne stret
nutia, pokiaľ sa poradcovia stretli 
v rodine s nejakým problémom. I-
šlo o individuálne aj o profesné 
skupinové supervízie. Tieto sa ko
nali pre jednotlivé dvojice, alebo 
pre individuálneho poradcu podľa 
potreby. 

> Pokúsili sme sa v každej rodine 
zmapovať situáciu - vypracovali 
sme dotazník, ktorý mala každá ro
dina ešte pred vstupom do rodiny 
vyplniť. Okrem toho sme chceli, aby 
pre každé dieťa bol vypracovaný 
graf života a genogram rodiny. Pre 
každé dieťa rodičia vypĺňali aj škálu 
prejavov správania dieťaťa. 

> Program sme spustili v októbri 
(prvé stretnutia tímu, organizácia, 
stretnutie poradcov s rodinami, 
príprava rodín, spracovanie mate
riálov...) 

> V decembri prebehli prvé kontakty 
poradcov priamo v rodinách, 
zoznámenie s deťmi. 

> Pokiaľ boli deti alebo rodičia 
nakontaktovaní na psychológa, 
špeciálneho pedagóga, alebo iného 
odborníka, prebehli stretnutia aj 
s nimi. (Toto však bolo veľmi 
ojedinelé - len v dvoch rodinách). 
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> V januári začala práca s programom 
v rodinách, pričom sme museli 
medzi jednodivé stretnutia zaradiť 
aj individuálne stretnutia s rodičmi 
mimo domácnosti. 

> Koncom apríla bol program ukon
čený v jednej rodine, v máji v dvoch 
rodinách, začiatkom júna v jednej 
rodine a koncom júna v poslednej 
rodine. 

Oslovovanie odborníkov zapo
jených do projektu 
Zavádzanie nového programu do pra
xe je proces veľmi náročný z časového 
aj profesného hľadiska. Nevedeli sme 
dopredu predpokladať, čo táto nová 
práca prinesie, aké otázky a dilemy sa 
otvoria, aké situácie sa vyskytnú, aké 
riziká treba ošetriť. Nevedeli sme ani 
predpokladať množstvo práce, ktoré 
bude potrebné pri realizácii celého 
programu. Preto sme pri výbere od
borníkov uprednostnil i schopnosť/Ze-
xibilne reagovať na zmeny, nastavenosť 
na tímovú spoluprácu, otvorenosť novým 
veciam, komunikatívnosť. 

Pretože ide o nový program, s kto
rým nemáme skúsenosti, rozhodli sme 
sa vytvoriť dvojice (terapeut s praxou 
a sociálny pracovník). Celkom sme vy
tvorili 5 dvojíc (čiže 10 aktívne zapoje
ných ľudí) do 5 rodín. V tíme pracujú 
štyria psychológovia, štyria sociálni 
pracovníci, jeden špeciálny pedagóg, 
jedna sociálna pracovníčka s artetera-
peutickým výcvikom, pričom šiesti ľu
dia z tímu majú terapeutické výcviky 
a praktické skúsenosti s terapiou detí 
a rodinnou terapiou. 

Výber a oslovovanie rodín za
pojených do projektu 
Predpokladali sme, že celý proces bude 
náročnejší aj pre náhradné rodiny. S po
nukou programu sme oslovili viaceré ro
diny, z ktorých sme vybrali tie, ktoré bo
li najviac nastavené na spoluprácu 
a komunikáciu. Bolo potrebné zabeh
núť systém škálovania detí, pozorovania, 
písomných záznamov a pod. Zároveň i-
šlo aj o hľadanie a prispôsobovanie pro
gramov na naše podmienky. Pre pilotné 
rodiny to znamenalo okrem zapojenia 
do programu aj spoluprácu a participá
ciu na určitých organizačných častiach 
projektu. Pri samotnom výbere sme 
uprednostnili rodiny z regiónu žilinské
ho a martinského okresu, z dôvodu 
dochádzania poradcov. 

Prínos programu 
Veľkým pozitívom celej práce bolo: 
> domáce prostredie (bezpečie, terito-

rialita) 
> práca s projektívnymi technikami 

(práca na úrovni prežívania, pocitov) 
- kvalitnejšie a hlbšie spracovanie vecí 

> spoločná práca rodičov a detí 
(rodičia robili všetky techniky tak 
ako deti). 

> v dôsledku zdravého budovania 
identity je pre deti dôležité vyspo
riadanie sa s minulosťou. Deti mali 
možno prvýkrát v živote možnosť 
rozprávať o minulosti , zdieľať sa 
s ňou s jednotlivými členmi rodiny, 
pričom celý proces prebiehal pod 
dohľadom odborníkov. V prí
padoch patologických a trauma
tických prejavov a prežívaní porad

covia pomáhali rodičom a deťom 
pri ich spracovaní a ošetrení. 

> na základe vyššie spomenutých 
skutočností došlo k prirodzeným 
zlepšeniam vzájomných vzťahov 
a komunikácie v rodine. 

> pretože sa už chystá spustenie ďal
šieho pokračovania programu pri
pútania pre 6-7 rodín a aj spustenie 
dvoch podporných skupín pre deti 
v náhradnej rodine, môžeme skonšta
tovať, že programy sa ujali a začínajú 
sa postupne zavádzať do praxe. 
Viditeľný je aj narastajúci záujem 
rodín a odborníkov o prácu na pro
grame. Napriek tomu si dovolíme 
povedať, že ide len o začiatok dlhej 
cesty. Ešte je pred nami kus práce, 
kým dôjde k štandardizácii programu 
na slovenské pomery a zapracovaniu 
všetkých dilem do procesu programu. 

Problémy, ktoré vyvstali z programu, 
považujeme za prirodzené a dôležité, 
lebo nám pomôžu pri príprave ďalších 
projektov. Všetky otázky a dilemy by 
sme nezistili, keby projekt neprebehol. 
Po ukončení programu vo všetkých 
piatich rodinách chceme pripraviť zá
verečné hodnotenie a výstupné správy 
od každého z tímu. Za pozitívnu pova
žujeme aj spoluprácu 10 ľudí, pretože 
to umožňuje ošetrenie mnohých vecí 
v procese. Väčšina poradcov je nastave
ná ísť do ďalšej spolupráce. O program 
prejavujú záujem mnohí oslovení od
borníci. Oslovili nás tiež už aj niektoré 
náhradné rodiny s požiadavkou reali
zácie programu v ich rodine. 
Na jeseň by sme radi spustili pre tieto 
deti Podpornú s k u p i n u pre adoptova
né deti. Zároveň uvažujeme o spustení 
Programu pripútania v ďalších šiestich 
až siedmich rodinách. 

Chceli by sme participovať na rozši
rovaní nových služieb pre náhradné 
rodiny a ich deti v rámci rozbiehania 
„Programu pripútania v rodine" 
a „Podpornej skupiny pre adoptované 
deti", zároveň aj na rozšírení týchto 
programov medzi odborníkmi a ná
hradnými rodinami. Predpokladáme, 
že prezentáciou programov na odbor
ných seminároch a prvými výsledkami 
z pilotných programov prispejeme 
k ich postupnému zavádzaniu do pra
xe. Ide o veľmi náročnú prácu z časové
ho aj profesionálneho hľadiska. 

Dušana Priehradná 
Centrum Návrat Žilina 
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Porucha pripútania a homeopatía 
Homeopatía sa neobmedzuje iba na telesné problémy, ale môže byť 
účinná aj pri liečbe stavov, ktoré majú emočný alebo psychologický 
základ. 
Moje nadšenie pre homeopatiu sa za
čalo po tom, ako sa náš 18-mesačný 
syn po opakovaných nádchach, ktoré 
viedli k zápalom priedušiek a stále sa 
zvyšujúcej dávke antibiotík, ocitol 
v miestnej nemocnici s kyslíkovou 
maskou a pod rôntgenom. Po tejto 
skúsenosti sme pochopili , že to, čo 
sme dovtedy robili - slepo sledovali 
tradičný medicínsky prístup, jednodu
cho nezafungovalo. Keď náš syn znova 
dostal nádchu, ktorá by podľa našich 
skúseností znova skončila antibiotika
mi , navštívili sme homeópata. Po ho-
meopatickej liečbe sa očakávaný zápal 
priedušiek nekonal a môj syn už od
vtedy nikdy viac nebral antibiotiká. 
Veľmi ma to chytilo, čítal som o ho
meópata stále viac, až som sa rozhodol 
pre štvorročný kurz homeopatie. O d 
vtedy (môj syn má už 8 rokov) sa moja 
vízia a pochopenie hĺbky a škály pro
blémov, pri ktorých môže homeopatia 
pomôcť, stále rozširuje. 

H o m e o p a t i a je systém liečby zalo
žený na „zákone podobností". Zname
ná to, že ak nejaká substancia dokáže 
u zdravého jednotlivca vyvolať určité 
príznaky, potom, keď sa s takýmito 
príznakmi stretne u chorého človeka, 
je schopná ich vyliečiť. Ako príklad 
môže poslúžiť belladona (smrteľne je
dovatá amarylka). Príznaky smrteľnej 
otravy belladonou sú náhla vysoká ho
rúčka so začervenaním, záchvatovitou 
bolesťou a halucináciami. Je teda uži
točným liekom pri vysokých horúč
kach pri detských chorobách a v po
dobných situáciách. 

Tento opis belladony iba veľmi 
stručne načrtol príznaky, ktoré toto 
liečivo dokáže vyliečiť. V homeopatic-
kej Materia Medica je asi 2000 liečiv, 
z ktorých každé má jasný a individuál
ny „obraz príznakov", ktorý pokrýva 
všetko od fyzických príznakov až po 
emočné stavy. Homeopatické lieky sa 
vyrábajú procesom zrieďovania (pomer 
jedna k sto až jedna k niekoľko sto ti
síc...), takže aj veľmi jedovaté látky sa 
stanú úplne bezpečnými a nemajú žiad
ne vedľajšie účinky. 

Homeopatia zaujíma ku každému 
prípadu holistický prístup. Znamená 

to, že pre homeópata je dôležitý „celý 
človek", nie len akútne príznaky jeho 
stavu. Ak pôjdete k homeopatovi, váš 
prvý rozhovor bude pravdepodobne tr
vať jednu až dve hodiny. Homeopat sa 
bude snažiť zistiť o vašom dieťati všet
ko, čo sa dá - prekonané choroby, oč
kovania, aké jedlá mu chutia a aké ne-
chutia, ako spí, čo sa mu sníva, čoho sa 
bojí, ako citovo prežíva jednotlivé uda
losti. Homeopat bude chcieť vedieť, 
ako dieťa reaguje na rôzne udalosti, čo 
ho dokáže vystresovať a ako sa so stre
som vyrovnáva, ako vyjadruje hnev, lás
ku úzkosť a ostatné emócie. Aký má 
vzťah ku kamarátom a ostatným čle
nom rodiny, kde sa cíti sebaistý a kde 
nie, čo je tiež dôležité. Skrátka, ho
meopat chce vedieť o vašom dieťati 
všetko, čo ho robí jedinečným, čo ho 
odlišuje od ostatných detí. 

Tento proces je rovnaký bez ohľadu 
na to, či treba vyliečiť chronický zápal 
dutín, neskoré prerezávanie zubov ale
bo poruchu pripútania. Homeopat 
použije získané informácie, aby vybral 
homeopatické liečivo, ktorého „charak
teristický obraz" je zhodný s jedinečný
mi vlastnosťami vášho dieťaťa. Aj keď 
je tento proces rovnaký vo všetkých prí
padoch, myslím, že je zvlášť hodnotný 
v prípade detí s reaktívnou poruchou 
pripútania. V homeópata je diagnóza 
poruchy pripútania a iné podobné dia
gnózy sekundárna vzhľadom na 
spôsob, akým dieťa problém vyjadruje. 
Homeopat bude naozaj počúvať a ocení 
individuálne skúsenosti každého dieťa
ťa a rodiny a skutočnosť, že pri poruche 
pripútania je často prítomných mnoho 
špecifických faktorov, zjednodušuje vý
ber vhodného liečiva. 

Nasledujúce tri liečivá sa najčastejšie 
hodia na liečbu poruchy pripútania: 

N a t M u r - (chlorid sodný) - vzťa
huje sa na úľavu emócií, ktoré nasle
dujú po veľkom smútku. 

Čokoláda - má v svojom „obraze": 
„pocit opustenosti, túžbu po väčšsej 
láske a pozornosti, ktorú tak často ví
dať u opustených detí. Tieto deti majú 
pocit, že prišli o starostlivosť a radosť 
raného a neskoršieho detstva." (1) 

ilustrácia Elzbieta Wasiuczyňska 

Lac H u m a n u m - (ľudské materské 
mlieko) - sčasti sa vzťahuje na pocity 
nedostatku vlastnej hodnoty, ktoré 
pramenia z problémov vo vzťahu me
dzi matkou a dieťaťom. 

Snažil som sa len veľmi stručne 
načrtnúť niečo z rozsiahleho záberu ho
meopatie. Dúfam, že to naznačilo spôso
by, akými môže homeopatia pristupovať 
k problémom, viažucim sa k poruche 
pripútania. Pokiaľ som to vedel posúdiť, 
zdá sa, že homeopatická literatúra k po
ruche pripútania neexistuje a z dôvodov 
dôvernosti vás nemôžem oboznámiť 
s podrobnosťami prípadu, ktorý som 
pod vedením môjho školiteľa liečil. Z to
ho, čo som videl, však môžem povedať, 
že homeopatia v kombinácii s inými te
rapiami, láskou a vytrvalosťou zo strany 
rodiny, môže prinajmenšom pomôcť 
otvoriť dvere a pozvať dieťa, čo trpí po
ruchou pripútania, aby prekročilo prah. 

Alasdair Speirs 
Literatúra: 
(1) Judyth Reichenberg-Ullman, N . D . , 
L.C.S.W., Róbert Ul lman, N . D . , and Ian 
Luepker, N . D . „A Drug-Free Approach to 
Asperger Syndróme and Autism", Picnic 
Point Press, 2005. 

Alasdair Speirs je homeopat, vzdelanie 
si dopĺňa na Midlands College of Practi-
cal Homeopathy v Anglicku. 

Autora aj redakciu by zaujímali skúse
nosti iných ľudí s homeopatiou. Ak by 
ste ho chceli kontaktovať, alebo máte 
otázky tykajúce sa tohto článku, e-
mailova adresa je Alasdair 11 @bluey-
onder.co.uk 
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Všímať si prežívanie dieťaťa 
PhD r. Katarína Klienová 
psychologička z Centra poradensko-psychologických služieb v Liptovskom Mikuláši 

• Ako si sa dostala k práci na programe 
pripútania? 

V júli roku 2004 som sa zúčastnila se
minára v Mojmírovciach, ktorý organizo
valo o. z. Návrat. Americká lektorka San-
dy Anderssen tu prezentovala Program 
pripútania k rodine, ktorého autorkou je 
Nancy Cohen. 

• Ako vnímaš tento program z pohľadu 
psychologičky ? 

Program je v mnohých aspektoch prí
nosom a pomocou pre prácu psychológa, 
ktorý je v kontakte s náhradnými rodina
mi. Som vďačná náhradným rodinám za 

foto D. Priehradná 

ich pochopenie práce psychológa a ich 
dôveru otvoriť boľavé a úzkostné skúse
nosti, ktoré nesú spolu s prijímaným die
ťaťom. Často sa stáva, že náhradní rodičia 
z obavy, aby nezranili dieťa alebo seba, ne
odvážia sa dotýkať minulosti dieťaťa — 
v dieťati tak vzniká pocit, že nie je prijíma
né bezpodmienečne a celé. Program pripú
tania k rodine poskytuje cenné návody, 
aktivity, ktoré sa prevádzajú s celou rodi
nou za prítomnosti psychológa alebo iné
ho odborníka s terapeutickou skúsenos
ťou. Hlavná pozornosť je sústredená na 
dieťa, ktoré je do rodiny prijaté. Dôležitou 
úlohou rodičov je zaujímať sa o minulosť, 
prítomnosť a budúcnosť prijímaného die
ťaťa, prejavovať porozumenie pre jeho ťaž
kosti a traumy, ktoré v minulosti mohlo 
prežiť, a poskytnúť mu tak pocit láskavé
ho bezpečia, istoty a prijatia, V ovzduší 
lásky sa môže začať dieťa citovo rozvíjať 
a pripútavať na stabilnú materskú osobu 
a ostatných členov rodiny. 

•Pracuješs náhradnými rodinami, myslíš, 
že tento program bude prínosom pre ne 
a v čom? 

Tento program môže byť prínosom 
pre náhradné rodiny v tom, že rodičia sa 
naučia nebáť sa strát a zármutku prijí
maného dieťaťa a prežijú s ním nové ob
javné zážitky pri aktivitách z programu. 
Týmto sa prehĺbi vzájomná dôvera a spo
lupatričnosť medzi členmi rodiny a prijí
mané dieťa dostáva šancu prežiť pocity 
citového pripútania k rodine, ktoré 
v ústavnej výchove alebo v disharmonic
kej rodine neprežívalo. 

•Ako sa ti pracovalo s programom? 
Priznávam sa, že s programom sa mi 

niekedy pracovalo ťažko. Ťažkosti vyplý
vali najmä z toho, že program vznikol 
v iných kultúrnych a sociálnych pod
mienkach, kde deti napr. nie sú dlhodo
bo umiestňované do detských domovov, 
ako je to zvykom u nás. Tiež neznalosť 
teoretického a psychoterapeutického zá
kladu, z ktorého autorka vychádza, môže 
robiť pri dôslednom prevádzaní progra
mu problém. Ale táto ťažkosť sa dala pre
konať sústredením na dianie v rodine 
a slobodným prispôsobením sa potre
bám danej rodiny. Striktné dodržiavanie 
návodov na stretnutia z programu ani 
nebolo možné. 

Priznávam sa však aj k tomu, že s pro
gramom sa mi niekedy pracovalo ľahko, 
objavne, veselo. Jednotlivé aktivity doká
zali svojou pestrosťou a prekvapivosťou 
vyvolať u členov rodiny aj u poradkýň 
nadšenie, ponorenie sa do diania, hu
mor, zmenu — práve možnosť vyskúšať si 
niečo, vyjadriť sa a byť pri tom celou ro
dinou akceptovaný, bol pre členov rodiny 
príjemný a niekedy až úžasný zážitok. 

•Pracovala si v tíme desiatich ľudí. Ako 
vnímaš model skupinovej spolupráce? 

Model skupinovej spolupráce mi veľ
mi vyhovuje. Dokázala som si v skupine 
nájsť priestor pre seba, vypýtať si pomoc 
od kolegov a predpokladám, že ja som 
tiež prispela svojou pomocou a nápa
dom, keď bolo treba. V skupine vznikli 
dobré vzťahy vzájomnej podpory a pria
teľstva a každému z nás sa ľahšie riešili 
problémy. 

• Čo bolo pre teba najťažšie? 
Najťažšie pre mňa bolo prijať určité 

obmedzenia, dané schopnosťami človeka 
a prostredím — musela som sa zmieriť 
s tým, že program nebude fungovať podľa 
mojich ideálnych predstáv. Ťažké bolo ti

ež spracovať v sebe množstvo postrehov 
a nápadov a primerane ich poradenský 
spracovať. Tiež časová náročnosť progra
mu — to znamená cestovanie za rodinou 
a potom už aj predlžovanie, lebo sme sa 
nedokázali stretávať každý týždeň. 

• Čo si vnímala ako najväčšiu výzvu? 
Najväčšia výzva pre mňa bola mož

nosť ísť do programu, prežiť ho spolu 
s rodinou. 

• Ako hodnotíšpriebeh programu a jeho do
pad na rodinu, v ktorej si pracovala? 

Priebeh programu hodnotím ako 
dobrý; najmä mňa v mnohom obohatil. 
Myslím, že aj rodinám veľa dal a zážitky 
z programu budú vo všetkých zúčastne
ných rezonovať ešte dlhé obdobie. Ak 
myslíš náhradnú rodinu, s ktorou som 
robila program, tak dopad na ňu bol 
podľa slov rodičov taký neutrálny, nič 
nové a dramatické. Z nášho pohľadu sa 
však počas našej prítomnosti udiali po
zitívne zmeny v správaní jednotlivých 
členov rodiny. 

•Ak by si sa mohla celkovo vyjadriť k zá
verom, ku ktorým ste ako tím dospeli, čo 
by si zdôraznila? 

Program má veľký prínos v oblasti 
citového pripútania dieťaťa k rodine, 
budovania spolupatričnosti, akceptácie 
medzi členmi rodiny, spoznávania sa 
v rodine navzájom, aj sebapoznávania; 
program prehlbuje u dieťaťa pocit bez
pečia, istoty, prijatia a rodičov učí byť 
vnímavými na potreby, pocity a názory 
detí. 

• Čo vnímaš ako najrizikovejšie miesto pri 
práci s programom? 

Najrizikovejšie miesto pri práci s pro
gramom by mohlo byť mechanické použí
vanie programu, bez citlivosti na potreby, 
očakávania a reakcie členov rodiny. 

•A najväčšie pozitíva? 
Najväčšie pozitíva programu spočívajú 

v tom, že si všíma prežívanie dieťaťa, jeho 
ťažkosti, zármutky a že učí rodičov, ako 
prijímať dieťa a pomáhať mu. 

•A čo perspektíva programu? Aká je tvoja 
prognóza? 

Prognóza optimistická, uvedomujem 
si však, že to bude riadna práca prispôso
biť program na naše kultúrne a sociálne 
podmienky, tiež bude potrebné sledovať 
výsledky, vymieňať si skúsenosti. 
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A k o sme sa k sebe pripútali 
manželia Palovičovci 
4 deti v náhradnej rodinnej starostlivosti 

Myšlienka stať sa náhradnými rodičmi 
nás zjednotila hneď po našej svadbe pred 
14 rokmi. Najprv sme si adoptovali 3-ročné 
dievčatko, do pestúnskej starostlivosti sme 
si vzali 11-ročné dievča, po niekoľkých ro
koch dvoch súrodencov, ktorí sa vrátili 
k biologickej rodine, po nich znova 2 
chlapcov, a keď sme najstaršiu vydali, priš
lo k nám telesne postihnuté dievčatko. Zdalo 

by sa, že už máme dosť skúseností s vý
chovou. Nám sa však stále zdá, že ešte ne
vieme všetko, ako by sme mohli pomáhať 
našim deťom prijímať svoju minulosť 
a naučiť sa žiť v budúcnosti. 

Preto sme s veľkou radosťou prijali 
program pripútania, ktorý nám ponúkli 
pracovníci Návratu, vyškolení americký
mi lektormi vlani v lete. Sami sme s nimi 
prežili nezabudnuteľný týždeň, tak sme 
vedeli, že program bude veľmi dobrý. 
Spočiatku sme sa aj trochu obávali, keď 
sme sa dozvedeli, že trvá najmenej 9 
týždňov. Nevedeli sme, či nebude veľmi 
zaťažujúce každý týždeň si s celou rodi
nou naplánovať stretnutie s dvomi lek
tormi. Veľmi rýchlo sme však zistili, že 
na ten deň sa čoraz viac řešíme. Dohodli 
sme si stredu a postupne všetci známi 
zistili, že v stredu nás nemajú navštevo
vať, čo bolo pre nich dosť nezvyčajné, le
bo k nám stále niekto chodil. Takto sme 
sa naučili, že stredajší večer je len náš. 

Toto však nebolo jediné plus našich 
stretnutí. Lektorky si svojím citlivým prí
stupom hneď získali našu dôveru a deti 
ich začali brať ako členov našej rodiny. 
Ony nás vždy prekvapili niečím novým, 
stále zaujímavejším, niekedy aj ťažkým, 
bolestným, ale aj uzdravujúcim a vese
lým. Spoznali sme omnoho viac svoje de
ti, dozvedeli sme sa to, o čom sme ani ne

tušili. Bolo úžasné, že jedna lektorka 
bola psychologička ešte aj s vlastnou skú
senosťou náhradného rodičovstva, takže 
keď nastali problémy, či vyvstali otázky, 
vedela nám poradiť. 

Čím dlhšie sme tento program robili, 
tým viac sa nám páčil. Uvedomovali sme 
si, že nás navzájom zbližuje a uzdravuje 
vzťahy. Myslím si, že najviac pomohol 
staršiemu synovi, ktorý sa javil ako naj
komplikovanejší a najviac zranený. Uve
domili sme si, že on prežil vo svojich 10 
rokoch asi najviac strát a akoby prestal 
ľuďom okolo seba dôverovať, akoby sa 
bál, že keď sa k nim pripúta, riskuje ďal
šiu bolestivú stratu. On o svojej minulos
ti skoro nič nehovoril a pri mape života 
som si myslela, že nerozumie, čo od neho 
chceme. Postupne sa však začal meniť. 
Až po skončení programu sme si všimli, 
ako ľahšie s nami komunikuje o minu
losti a sám sa mi zdôveril, prečo predne
dávnom tak skratovo konal. Bola som 

z toho veľmi prekvapená a hlavne poteše
ná. A ešte niečo nám robí veľkú radosť, že 
sa veľmi zlepšil jeho prospech v škole, za
čalo ho baviť učenie, nemusím ho nútiť 
k príprave na vyučovanie. Začala som ra
da chodiť na rodičovské združenie, preto
že sa zlepšila aj najstaršia dcéra. 

Samozrejme, že tento program nie je 
zázračný a nevyrieši všetky naše problé
my šibnutím prútika. Dal však návod, 
ako naše vzájomné vzťahy prehlbovať, 
ako sa naučiť prijímať sa so všetkými chy
bami a zraneniami, ktoré si nesieme. Na 
konci programu sme si uvedomili, ako 
rýchlo to ubehlo a je nám ľúto, že sa lúči
me. Zostalo nám veľa spomienok, kopa 
materiálu, ktorý sme spolu tvorili. Verí
me, že naše malé dielka a pamiatky na ne 
nám budú stále pripomínať tie príjemné 
chvíle a pomôžu nám, keď budeme 
malomyselnieť a strácať nádej. Vďaka za 
super nápad aj za úžasnú realizáciu všet
kým, ktorí k nej prispeli. Vďaka za obeto
vaný čas a zanietenie. 

manželia Palovičovci 

Vytvorte si spoločne rodinnú kolái. Podeľte sa 
o príbeh, ktorý vznikne kolážou, čo reprezen
tuje akých ľudí alebo aké udalosti. Rozprávaj
te aj o svojich pocitoch a prežívaniach. Dôleži
té je aby sa zúčastnili všetci členovia rodiny. 

Vystrihnite obrázky z rôznych časopisov a na
lepte ich na papier. Môžete s nimi polepiť celý 
papier alebo ich môžete nalepiť jeden cez dru
hý. Najdôležitejšie je, aby vám obrázky pripo
mínali alebo reprezentovali veci, udalosti a ľu
dí z minulosti. Predtým, ako ste prijali dieťa 
do vašej rodiny ale aj veci, udalosti a dôležitých 
ľudí zo súčasnosti. Možno to bude niečo čo vás 
rozveselí, ale možno i niečo čo vás rozľútostí, 
alebo nahnevá. Nech sú to rôzne veci, ktoré 
vám pripomínajú to, čo bolo, než ste sa stali 
rodinou a to čo prežívate ako rodina teraz 

Ak chcete, môžete si pohľadať aj obrázky, kto
ré by reprezentovali vaše plány a nádeje do 
budúcnosti. 

Zabezpečte si veľký kus papiera (aspoň 40 x 
60 cm ), lepidlo, perá a farbičky, časopisy, ale
bo už dopredu povystrihované obrázky ľudí, 
rodín, zvierat, prírody, atď. 

Podľa Nancy Cohen 
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Pavlovičovci pr i jednej z aktivít programu pripútania 
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Pripútanie v detskom domove? 
V detskom domove, kde prichádzajú deti priamo z pôrodnice, pracujem už vyše 10 rokov. Čím 
dlhšie tu pracujem, tým viac vnímam a uvedomujem si, že podstatný problém detí v prvom roku 
života je v oblasti prežívania, v oblasti emócií. 

Človek je skonštruovaný tak, že je
ho potreba byť niekým iným prijatý 
a milovaný je veľmi naliehavá. Táto 
potreba sprevádza človeka celým živo
tom, len jej napĺňanie má rôzne podo
by. Malé dieťa, úplne odkázané na sta
rostlivosť iného, túto potrebu prežíva 
veľmi intenzívne. Rozumové (racio
nálne) uchopenie skutočnosti je pre 
neho ešte nedostupné (i keď i ono sa 
akoby v skrytosti pomaly vyvíja a spo
lupracuje s emóciami). 

Aby sa dieťa primerane zdravo vyví
jalo, je nutné, aby v jeho prežívaní pre
vládali kladné emócie (spokojnosť, slasť, 
radosť) nad zápornými (strach, nepo
koj, napätie, zážitok bolesti). Záporné 
emócie sa nedajú vymazať zo života 
človeka, aj oni majú svoj význam, ale ak 
sa stanú dominantnými, je zle. 

V p r v o m r o k u života dieťa zvláda 
veľa vecí: naučí sa chodiť, zmysluplne 
sa začína hrať s hračkami, slovám pri 
raďuje význam, používa prvé slová. 
A pripúta sa k matke. Bezpečná pevná 
väzba je základom jeho celoživotnej 
istoty - získanie tzv. bazálnej istoty 
a následnej dôvery v svet i seba je hla
vnou vývinovou úlohou dieťaťa v jeho 
osobnostnom vývoji v tomto veku. 
Vzťah vytvorený v prvom roku života 
by mal kontinuálne pokračovať a byť 
akousi neviditeľnou niťou, ktorá drží 
pokope celý vnútorný život dieťaťa, 
neskôr dospelého. 

Tu si treba uvedomiť, že táto úloha je 
nad možností detského domova. Nie
ktoré potreby dieťaťa (hlad, teplo, čisto
ta, možnosť hry a pohybu) je možné na
plniť. Ale potreby citové a sociálne sú 
napĺňané len v obmedzenej miere. Ako 
sa s touto skutočnosťou dieťa vysporia
da, ako zvládne toto nenaplnenie, aké 
ťažkosti či až poruchy mu to spôsobí? 
Všetky bábätká sú milé a svojou bez
brannosťou krásne. Po niekoľkých ro
koch však prichádza nadmerná úzkosť, 
hyperaktivita, agresivita, manipulatívne 
správanie, problémy s identitou. 

Problémy ktoré treba riešiť, ktoré 
majú svoje korene... 

Ľudská tvár 
Sestričke z DD sa narodila dcérka, te

hotenstvo bolo dosť komplikované, za
žila dosť úzkostí a starostí. Napokon sa 
tešila z dieťatka. Po návšteve u nej jej 
kolegyňa skonštatovala: „To som ešte 
nevidela, to bábätko malo len mesiac, 
ale ono so mnou už úplne komuniko
valo, to sa s našimi deťmi nedá porov
nať." Je to tak. Chýba častost' i vrelosť 
kontaktu, pohľadu, ktorý v dieťati roz
víja schopnosť zmysluplne vnímať a ko
munikovať. Povýšenie bežných úkonov 
starostlivosti ako je kŕmenie, kúpanie, 
prebaľovanie na vyššiu úroveň - úroveň 
celostného kontaktu (rituálu) s dieťa
ťom je vďaka M U D r . Damborskej stále 
platné. Záleží hlavne od opatrovateľky, 

nakoľko si to uvedomuje a koľko zo se
ba investuje. 

Tréning frustračnej tolerancie 
Dieťa je hladné a plače, dostane do 

pusy cumlík, ešte chvíľu to vydrží, po
tom mu cumeľ vypadne, plače ďalej, ce
lé sa vypína... ako dlho to potrvá... 
a koľkokrát za deň ? Negatívne emócie sa 
hromadia. Je to len nevyhnutný tréning 
frustračnej tolerancie alebo ma poznačí 
natrvalo: „Svet je zlý, odmieta ma, som 
zlá." 

Koľko detí má mať jedna sestra na 
starosti? Šesť? Osem ? Desať? 

Cmúľanie a hojdanie 
Ak tu nie je upokojujúca, slastná ná

ruč - je tu palček alebo pastička, ktorú 
dieťa chtivo cmúľa. Chvíľka slasti. Slas
ťou je však aj hrkútanie z tváre do tváre. 
V akom štádiu slasti ostane dieťa? Dieťa 
si nik nevšíma, lebo teraz sú na rade iné 
deti, čaká v postieľke, kým ho príde ses
tra zobrať a pohľad dookola je stále ten 
istý, nedeje sa nič zaujímavé. Dieťa sa 
začne hojdať, kývať na štyroch. Snáď ná
vrat do vnútromaternicového obdobia. 
Nie je to krok späť? 

Keby mu niekto spieval či rytmizo
val slabiky, iste by sa skúsilo pridať. 

K r i k o pomoc 
Deti majú rôzne danosti, tempera

ment i rôzne zdravotné ťažkosti, ktoré 
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im komplikujú prospievanie. Niektoré 
deti sú veľmi dynamické a húževnaté. 
Nestačí im náhrada - palček, ony chcú 
človeka, a tak kričia a kričia, kým sa im 
nevyhovie. Potom im možno hovoríme, 
že sú rozmaznané, lebo chvíle ich spo
kojnosti sa viažu na náruč či osobný 
kontakt. Jednoducho - zabezpečili si 
viac pozornosti pre seba, dostanú viac 
pestrejšej komunikácie, napr. aj karha-
nia. Možno si ich niekto zvlášť obľúbi. 
Možno i preto sa budú vedieť lepšie pre
bíjať životom. 

Smutné oči... 
Opakom sú smutné oči, ktoré ča

kajú. Ide zvyčajne o citlivé a krehké du
še. Čakajú. Čakajú, že si ich niekto 
všimne a pôjde im v ústrety, ale poma
ličky, pokojne. Potrebujú čas, aby sa 
zohriali, potom nastane ich čas a pre
javia sa. Treba mať cit i pre tieto deti. 
To, že sú ticho a „neotravujú", nehovo
rí o tom, že sú spokojné. Úsmev, čulosť 
a komunikatívnosť dieťaťa sú znakom 
jeho spokojnosti. 

Vzájomná sympatia 
Je to niečo tajomné. A chvalabohu sa 

to i vyskytuje. Sestra či iný zames
tnanec si osobitným spôsobom obľú
bia nejaké dieťa. Častejšie je s ním 
v kontakte, celá komunikácia je osob
nejšia, citovejšia. Dieťa samozrejme dá
va tomu primeranú odozvu - teší sa 
z kontaktu, žiari, džavoce. Buduje sa 
niečo, čo pripomína blízky citový 
vzťah, vlastne ním aj v istej miere je. Po
stupne dieťa prejavuje nevôľu, keď sa 
sestra venuje iným deťom, vynucuje si 
jej pozornosť. Plače, keď sestra odchád
za. Niekto by mohol namietať, načo 
takto komplikovať život dieťaťu, robiť 
mu stres z rozlúčenia. Ale nie je to tak, 
ak pozitíva tejto skúsenosti blízkeho 
človeka prevažujú nad negatívnymi 
emóciami, ktoré dieťa zažíva po odcho
de tejto osoby. Dieťa je predsa len zvyk
nuté na starostlivosť viacerých osôb. 

Individuálny vzťah 
Sme radi, keď tieto bližšie vzťahy 

vznikajú. Vo všeobecnosti sestry majú 
deti rozdelené, resp. si ich samé vybe
rajú na tzv. pozorovania, píšu o nich 
záznamy, ktoré putujú s dieťaťom ďa
lej do náhradnej rodiny či iného zaria
denia a môžu sa stať súčasťou K n i h y 
života dieťaťa... 

Pri rozvíjaní takéhoto individuálne
ho vzťahu (napr. ak ide iného zamest
nanca ako je sestra, alebo je to sestra 
z iného oddelenia) je potrebná aj istá 
rozumnosť a vynaliezavosť, aby sa 

predsa len zmiernili zážitky frustrácie 
u dieťaťa. Treba rešpektovať režim die
ťaťa a ukončenie kontaktu naplánovať 
na čas, kedy sa dieťa dá prirodzene pře
ladit' na iný záujem či činnosť. Napr. 
deti odchádzajú von na prechádzku, 
idú jesť, alebo spať. Je dobré, ak osoba, 
ktorá ho preberá, mu chvíľu venuje 
väčšiu pozornosť. Sestra či zamestna
nec majú umožnené brať si dieťa m i 
mo DD maximálne na deň, nočné spa
nie mimo DD nie je dovolené. 

Realitou ostáva, že tieto bližšie vzťa
hy zažíva len časť detí. Ešte treba do
plniť, že sestra nemôže zanedbávať 
druhé deti uprednostňovaním jedné
ho. Povinnosti si plní voči každému, 
ale niektoré dostane o niečo viac. Tak 
to už vo veciach srdca býva. 

Strach z cudzích 
Dieťa má asi trištvrte roka a zrazu sa 

začína báť cudzích ľudí. Neznámych na 
oddelení alebo aj vlastnej matky, ktorá 
za ním príde na návštevu raz za mesiac. 
Toto prv nebolo. Dieťa dospelo do štá
dia, že rozlišuje „svojich" a cudzích. Nás 
to teší, lebo i to je znak normálneho vý
vinu a v istej miere i znak pripútania -
dieťa sa ukľudní, ak ho vezme známa 
sestra. Teraz je asi najvyšší čas na „presa
denie" dieťaťa do rodiny. 

Teraz je to kritické obdobie zvýše
nej citlivosti na vytváranie vzťahov 
(Impriting, vpečatenie). Koľké deti ho 
premeškajú? Koľko úsilia bude ne
skôr potrebné vynaložiť na vytvorenie 
vzťahu? 

Žiarlivosť a konkurencia 
Keď si dieťa už uvedomuje potrebu 

a význam dospelého pre seba, začína 

o dospelého bojovať. Bojuje s ostatný
mi deťmi o priazeň, blízkosť. A tak tu 
máme agresivitu voči druhým - ne
chce mi dať hračku, tak ho sotím, po-
hryziem, udriem inou hračkou, i agre
sivitu voči sebe - hodím sa na zem 
a udriem si hlavu alebo sa pohryziem. 
Najlepšie upútam pozornosť, keď bu
dem jačať a robiť problémy. Opäť ne
gatívne emócie, je ich priveľa a je to 
priskoro. Alebo sa zašijem do kúta 
a budem sa tváriť, že svet ma nezaují
ma, nenaučím sa uchopovat' život do 
vlastných rúk. 

Na záver 
Ako odpovedať na otázku v nadpi

se? Nie, pripútanie sa dieťaťa na určitú 
osobu, v plnom význame toho termí
nu, v detskom domove nie je možné. 
U niektorých detí vplyvom viacerých 
priaznivých okolností však pozoruje
me vytváranie bližšej citovej väzby. Ich 
citový život má istý základ, ktorý sa 
v lepších podmienkach rodiny ďalej 
rozvíja a nadobudne charakter špeci
fickej blízkej väzby. 

Realitou zatiaľ ostáva, že časť detí 
odíde do rodiny v „dobrom" čase, časť 
neskôr a časť tu ostáva. Mnohé deti 
majú viac problémov a rizík, sú to „ná
ročné deti". Každý zainteresovaný by 
mal urobiť to, čo sa od neho na jeho 
poste očakáva, t.j. aby odišlo čo najviac 
detí a čo najskôr. 

Mgr. Oľga Suláková, 
psychológ 

Detský domov a domov soc. služieb 
Studienka 
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Ako sa Vikinka upokojila — 
naše skúsenosti s detskou masážou 
Minulé leto sme dostali ponuku zúčastniť sa na seminári o pripútaní 
sa rodičov a dieťaťa v Mojmírovskom kaštieli. Všetko sa konalo pod 
vedením odborníčok z USA a pracovníkov Návratu. Bolo tam asi 8 
rodín z celého Slovenska. 

Niektorí z nás mali deti doma krátky 
čas a boli to ich prvé deti. V utorok po 
príchode sme sa ubytovali, privítali 
a zoznámili sa. Dostali sme program se
minára a v stredu od rána sme sa už zú
častnili detských a dojčenských masáží, 
ktoré viedla lektorka Neera Paine. Sa
mozrejme sme sa to učili na bábikách. 
Nieslo sa to v dobrej nálade a s trochou 
humoru. Neskôr sme absolvovali otázky 
a odpovede o probléme pripútania sa 
(obojstranného) s odborníčkou Sandy 
Andersen. Zistili sme, že problém pripú
tania má s najväčšou pravdepodobnos
ťou aj naša dcéra. Vždy sme si mysleli, že 
jej miestami podivné správanie je jej svoj-
hlavosť, tvrdohlavosť a ktovie ešte čo. 
Keď to ona mala pod kontrolou, tak to 
bolo v poriadku. I keď niektoré veci z pri
pútania sme nevedomky praktizovali od 

jej príchodu do našej rodiny - maskova
nie, hladkanie brušká pred spánkom, až 
pokiaľ nezaspala. Vedeli sme, že to na ňu 
funguje a ukľudňuje ju. Mnoho nocí bo
lo pre Viktorku nočnou morou (výkriky, 
pomočovanie) a to v tom čase spávala už 
niekoľko mesiacov medzi nami v posteli. 

Pred obedom sme absolvovali interak
tívne hry s deťmi podporujúce pripúta

nie - s lektorkou, ktorá je tiež aj pestún
skou matkou Sandy Barkley. Poobede sa 
konali asi hodinové konzultácie s odbor
níčkami v úzkom kruhu. Každá rodina 
mala jednotlivo vyhradený čas na tieto 
konzultácie, ktoré potom trvali až do ve
čera. Vo štvrtok sme začínali o 8.45 a to 
opäť s detskými masážami, čomu pred
chádzalo naladenie a uvoľnenie sa tak, 
ako by sa to malo pred každou masážou. 

Súčasťou bolo aj pozeranie videa 
s technikou masáže na dojčati. Boli sme 
prekvapení spoluprácou tak malého die
ťaťa. Video aj s inštruktážou a prehľa
dom jednotlivých hmatov na manuáli je 
k dispozícii v Návrate. Pokračovali sme 
interaktívnou hodinou pre rodičov s deť
mi, ktorá bola veľmi zaujímavá hlavne 
nápadmi Sandy Andersen. Popoludní 
pokračovali jednotlivé konzultácie s ro

dinami. Po večeroch - kto mal možnosť 
a ešte sily, tak sa mohol rozprávať na voľ
nú tému. V piatok sme začali ako vždy 
o 8.45 o detských masážach. Po krátkej 
prestávke sme pokračovali s detskou psy
chiatrickou Dr. Joan Wayland o problé
moch s mentálnym zdravím a inými psy
chiatrickými problémami. Vysvetlila 
nám aj vývoj mozgu malého dieťaťa, čo 

bolo veľmi zaujímavé. Rozprávala nám 
o zmenách, ktoré sa udejú u malého die
ťaťa z nedostatku akýchkoľvek podnetov 
v najkritickejšom veku - do dvoch rokov. 
Ďalej sme sa dozvedeli od Sandy Barkley 
o poruchách správania a ich intervencii; 
ako reagovať na problém správania star
ších detí - perfektne podané, aj s názor
nými ukážkami správania a reakciami na 
ne. Ach, mať tak niekedy Sandy doma na 
radu. Kto mal záujem mohol sa zúčastniť 
a dostať informácie o kojení adoptova
ných detí, čo nás tak isto zaujalo. Je sa
mozrejmé že v Amerike každej adoptívnej 
matke je táto možnosť ponúknutá a ak 
súhlasí je pripravovaná na laktáciu ešte 
pred príchodom bábätká. 

Pomaly sa priblížil obed a poobede od
chod domov. Niektoré rodiny mali ešte 
konzultácie, ale predtým sme ešte mali 
spoločnú tvorivú chvíľku s hrnčiarskou 
hlinou. Tvorili sme každá rodina jednot
livo; páčilo sa nám to, ale najviac deťom. 
Nakoniec, keď sme sa poumývali sa vy
tvoril vonku kruh a nastal čas rozlúčky. 
Deti dostali darčeky od rodín z Oregonu 
a lektorky od nás. Ako to u rozlúčok bý
va, ani táto sa neobišla bez slz. 

Teraz po roku môžeme povedať, že sa 
nám darí masírovať minimálne 1-2 krát do 
týždňa, i keď niekedy to ide s väčšou ocho
tou, inokedy treba viac prehovárania. Ale 
masáž si už dokáže Viktorka celkom pekne 
užívať. A keď na niečo zabudneme, hneď 
nás upozorní. V začiatkoch nám dobrovo
ľne pomáhala fyzioterapeutka Stanka 
Šipková, ktorá k nám dochádzala z Brati
slavy. Držala nad nami odbornú ruku 
a keď bolo treba, tak nás usmernila, za čo 
jej veľmi ďakujeme. Naša Viktória sa dosť 
upokojila a veríme, že aj vďaka masážam. 

V decembri minulého roku sa uskutoč
nilo stretnutie v materskom centre Klbko 
v Karlovej Vsi v Bratislave na tému inst
ruktáže k detskej masáži, ktorú viedla 
Stanka Šipková. Boli sme tam pozvaní, 
aby sme sprostredkovali svoje vlastné skú
senosti z masáží. Tohto stretnutia sa zú
častnilo niekoľko rodín z Bratislavy. 

Chceli by sme ešte poďakovať Návra
tu, spolupracovníkom, dobrovoľníkom 
a odborníčkam z USA - Oregonu za 
možnosť byť na takomto pobyte. Priali 
by sme všetkým náhradným rodinám 
aby to tiež mohli zažiť. Bolo to naozaj 
prínosné a praktické. 

Rodina Koudelová 
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Nebyť sám 
Príznačný je názov nášho časopisu. 

Dnes naozaj píšem o tom, že nebyť sám je 
našou potrebou. V našich životoch sa naj
častejšie naplní a v priebehu jej napĺňania 
sa naučíme, ako žiť s inými ľuďmi vo vy
rovnaných vzťahoch. 

Malé dieťa je prirodzene závislé na 
dospelých, pretože samostatne nepre
žije. Jeho prvoradou potrebou Je mať 
niekoho, kto mu potreby napĺňa, ku 
komu sa môže pripútať a cítiť sa s ním 
bezpečne. Dieťa ponúka pripútanie 
ako jedinú formu svojej závislej exis
tencie. Je na nás dospelých, ako túto 
ponuku využijeme. 

Stáva sa, že niektorí dospelí sú v kú
t iku duše nespokojní so závislosťou 
dieťaťa, o ktoré sa starajú, a stávajú sa 
nahnevaní. Aby uvoľnili pripútanie 
dieťaťa, sú často agresívni, nenapĺňajú 
jeho potreby a snažia sa o skorú nezá
vislosť a osamostatnenie dieťaťa. Nie
kedy dieťa opustia. Sú to tí ľudia, čo 
sami nemajú naplnenú potrebu pripú
tania, nevedia preto umožniť inému 
dieťaťu pripútať sa k sebe. 

Naopak, iní rodičia prijmú dieťa ako 
„pokračovanie" svojej vlastnej existen
cie, predĺženie svojho života a pútajú 
dieťa do príliš pevných okov vlastných 
očakávaní, citovej závislosti, do svojho 
pohľadu na svet. Neumožňujú mu osa
mostatniť sa, vyzrieť a žiť vlastný život. 

Zdravá miera pripútania umožní 
naplniť potreby dieťaťa, dovolí mu bez
pečne rásť a rozvíjať sa a v určitom ča
se povoliť putá mladých dospelých tak, 
aby ich viazali len tie rodičovské očaká
vania a vzťahy, ktoré si sami vyberú 
a uprednostnia.Takýto vzťah umožní 
dieťaťu dospieť a rodičovi prežiť ús
pech z osamostatnenia dieťaťa. 

Závislosť a pripútanie sa prepletajú 
celým naším životom. Vždy, v každom 
veku, potrebujeme vzťahy a lásku.Nik-
to nie je taký nezávislý, aby nepotrebo
val nikoho. Ako dospievame, mení sa 
naša potreba pripútať sa na ochotu 
a vôľu pútať k sebe niekoho bezbran-
nejšieho, kto by nás potreboval. Je to 
približne vek ľudskej reprodukcie. Sme 
pripravení prijať dieťa a dovoliť mu 
pripútať sa k nám. Harmónia závislos
ti a nezávislosti vo vzťahoch je v prie
behu života jemným odrazom našej 
naplnenej, respektívne nenaplnenej 
potreby pripútať sa. 

ilustračné foto j. m 

Aj naše partnerské vzťahy sú viac-
menej závislé. Platí: ak naše „vnútorné 
dieťa" malo naplnenú potrebu pútať 
sa, vieme sa aj osamostatniť a žiť v rov
nocenných partnerských vzťahoch. Ak 
nemáme naplnenú potrebu pripúta
nia, stále budeme hľadať vzťahy, ktoré 
by nám nahradili detský hlad po pri
pútaní. 

Kým sme hladní, hľadáme potravu. 
Vyrastal v detskom domove. Keď 

dospel, opustil ho, pretože ho tam ne-
pútali vzťahy. Vyhľadal svojho brata, 
bol pre neho dôležitý. Sám nenasýtený 
brat však nemal potrebu starať sa 
o ďalšieho hladného. Našťastie ho 
navštívila LÁSKA. V podobe krásnej, 
zrelej dievčiny z rodiny. Spravil pre ňu 
všetko, bol by jej zniesol aj modré z ne
ba... Pripútal sa k nej obrovskou silou 
a hladom dieťaťa po vzťahoch. Potre
boval ju. Bola zmyslom jeho života, je
ho potravou. 

Mladá žena tiež túžila po láske. Tú
žila po rovnoprávnom vzťahu dvoch 
dospelých ľudí, ktorí sú si striedavo 
oporou, potrebou i potravou. Zmiatla 
ju sila toho citu a sprvoti len dávala 
a dávala. Seba, svoje srdce, dušu, telo. 
Potom pocítila prázdnotu: sama 
dostávala málo. Detskú závislosť 
a nesmiem lásku. Chýbalo jej pochope
nie, opora, bezpečie, samostatnosť 
v rozhodovaní, priatelia, rodina. Vzťah 
musel zaniknúť. 

Znova je sám. Často mu robí spoloč
níka alkohol, zaháňa jeho hlad. Možno 
stretne niekoho, koho zmyslom života 
bude kŕmiť a kŕmiť a starať sa o „dieťa 
v hladnom mužovi". 

Katarína Výbochová 

Ecce homo 

Co zastaví ho v lete bez krídel, 
ak svojho Boha ešte nevidel? 

A predsa o Nm vie, 
z prapočiatku Ho tuší. 
A ctí aj popiera Ho v rozdvojenej duši. 

Má naň, či nemá? 
V srsti zvieraťa 

je rodom z tých, čo dlhy nevrátia. 
Boh to vie. 
Predsa však mu poskytuje úver. 
A stojí si v tej nevýhodnej zmluve. 
Prečo to robí? 

Že ho má tak rád? 
Že pozná celý súčet jeho strát? 
Tragickú váhu jeho dvojdomosti, 
pod ktorou stenu človekove kosti 
a duša sotva dýcha, 
keď slabikuje zvesť, 
aké je ťažké niesť 
Boha i živočícha. 

Golgota dejín... 
Božie sandále 
a na kolísku namierené delá. 

A ecce homo 
visí naďalej 

na kruto krásnom kríži svojho tela. 

Milan Rúfus, zo zbierky 
Jednoduchá až po korienky vlasov, 

Slovenský spisovateľ 2000 
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Renátu Matejovu 
členku našej redakčnej rady 
• Ako dlho sa zaoberáš problematikou ná
hradného rodičovstva? Vieš si ešte spomen
úť ako to celé začalo? 

Začalo to celkom prozaicky - končila 
som krásnu sedemročnú materskú „do
volenku". Dorotka mala päť a Adam tri 
roky, môj manžel končil pomaly obdobie 
štúdií a štipendií a keď mi ponúkli pra
covať v Návrate (v tom čase tam boli tra
ja - Marek, Vlado a Zuzka Kubíková), 
prijala som to bez dlhého uvažovania -
ako žene matke sa mi zdala táto téma 
veľmi blízka a len som verila, že po čase 
budem aj prínosom. V októbri to bude 
deväť rokov. 

• Máš rovnaké priezvisko ako Vlado Ma
tej, ktorý spolu s Marekom Roháčkom za
ložili občianske združenie Návrat. To je 
tvoj manžel? 

Je to „iba" môj švagor. Je to, verím, 
skôr náhoda, že sme rodina, ale na dru
hej strane je fakt, že odkedy sa profesio
nálne aj ľudsky pohybujem v prostredí, 
kde sa deje niečo zaujímavé a progresív
ne - stretávam tam ten istý okruh ľudí. 
Aj Vlada - hoci už nie je môj každoden
ný kolega stretávam tam, kde sa deje nie
čo veľmi zaujímavé a užitočné. 

• Čo ťa v minulom roku najviac potešilo? 
Čoho sa v nastávajúcom školskom roku 
najviac obávaš? 

Teší ma, že mám (odhliadnuc od by
rokracie, ktorej sa nedá vyhnúť ani v Ná
vrate) trvalý pocit, že prispievam k niečo
mu zmysluplnému. Tie naj-naj chvíle 
šťastia sú pre mňa vtedy, keď vidím „pre
budené" dieťa. Dieťa sa dostane do rodiny 
a stane sa neuveriteľná premena. Sú to 
naozajstné zázraky. Toto sú chvíle, za kto
ré som nesmieme vďačná. Byť pri takých
to zázrakoch je skúsenosť, kvôli ktorej sa 
to oplatilo, resp. ktorá vysoko prevýšila 
vklad, ktorí sme do toho dali. 

A čoho sa obávam? V posledných me
siacoch som viackrát zažila obavu, či to 
speje k lepšiemu, napr. pri umiestňovaní 
detí. Som dosť skeptická a ak je toto zme
na k lepšiemu - tak to pôjde k tomu lep
šiemu poriadnym oblúkom. Bude to trvať 
dlho a bude to bolestné. Obávam sa toho. 

• Prečo si prijala miesto v redakčnej rade 
časopisu Nebyť sám? 

Priestor, ktorý vytvára tento časopis, 
je vynikajúcou príležitosťou osloviť širo
ký okruh ľudí. Ja zastupujem v redakčnej 
rade nie len seba, ale i Návrat. Myslím, že 

časopis 
o 

PRŮVODCE náhradní rodinnou péčí 
• Vychádza raz štvrťročne 
• vydáva Sdružení pěstoun

ských rodin 
Redakciu tvoria: Libor Popela, Miroslav 
Opatřil, Mgr. Karolina Krátká 

Sdružení pěstounských rodin 
(SPR) vzniklo v roku 1995 ako ne
štátna nezisková organizácia. 
Hlavným cieľom je nájsť sociálnym siro
tám novú rodinu a pomáhať existu
júcim pestúnskym rodinám. 
Združenie sa snaží sa napomáhať vzniku 
a rozvoju pestúnskych rodín. V súčasnej 
dobe sa k združeniu hlási 700 pestún
skych rodín s viac ako 1200 deťmi. 
Pre mladých ľudí odchádzajúcich v 18-
tich rokoch z detských domovov zaisťujú 
bývanie a prácu v D O M Ě NA PŮLI CESTY. 

máme skúsenosti, ktoré by sme mali dať 
ďalej. Mohl i by sme viac publikovať, pí
sať, ale sme zavalení inou prácou - zdan
livo urgentnejšou. Preto som rada, že Ne
byť sám vznikol a je pre nás stálou 
výzvou písať - písať - písať. Je to podľa 
mňa vysoko efektívna investícia. 

Ďakujem za rozhovor i za tvoju prácu 
v redakčnej rade a špeciálne za pomoc pri 
príprave tohoto čísla 

j .m. 

Podpora pre náhradných ro
dičov by sa mala zdvojnáso
biť (rpa) 

Tohtoročný objem prostriedkov na prís
pevky na náhradnú starostlivosť o die
ťa vo výške 150 mil . Sk by sa mal v bu
dúcom roku zdvojnásobiť. Podľa návrhu 
zákona o príspevkoch na podporu ná
hradnej starostlivosti o dieťa by mali od 
budúceho roka dostávať príspevky aj ro
dičia za náhradnú osobnú starostlivosť 
o dieťa. V súčasnosti totiž štát poskytu
je príspevky len pri pestúnskej starostli
vosti o dieťa. Súčasný príspevok pri zve
rení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti 
vo výške 5 840 až 7 650 korún s ohľa
dom na vek dieťaťa by mal nahradiť prís
pevok pri zverení do náhradnej starostli
vosti v jednotnej sume 8 840 korún. 
Opakovaný príspevok pri náhradnej sta
rostlivosti by mal od januára predstavo
vať 3 320 korún namiesto súčasných 2 
340 až 3 070 korún, ktoré štát poskytuje 
len pri pestúnskej starostlivosti. Najvý
raznejšie by mal vzrásť jednorazový 
príspevok štátu pri zániku náhradnej 
starostlivosti, a to zo súčasných 7 650 na 
22 100 korún. 
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Informácia o stretnutiach „Podpornej skupiny 
rodičov" v Košiciach 

Centrum poradensko-psycholo-
gických služieb v Košiciach organizu
je od februára r. 2005 stretnutia rodi
čov, ktorí sa starajú (alebo sa chcú 
starať) o iné ako o vlastné biologické 
dieťa. 

Stretávajú sa tam záujemcovia 
o náhradnú rodinnú starostlivosť, a to 
tí, ktorí už s výchovou dieťaťa alebo 
detí majú skúsenosti, ale aj noví záu
jemcovia, ktorí sa na dráhu rodičov eš
te len pripravujú. 

Víkendový pobyt náhradných rodín z Popradu a okol ia 

Cieľom stretnutí je umožniť rodi
čom kontakt so „seberovnými" i s od
borníkmi, poskytnúť im širší pohľad 
na výchovu dieťaťa, a tým im uľahčiť 
výchovu prijatého dieťaťa. 

Do letných prázdnin sa uskutočnilo 
5 stretnutí. Venovali sme sa témam: 
„Citová výchova dieťaťa", „Skúsenosti 
náhradných rodín", „Biologická rodina 
dieťaťa", „Cesta náhradného rodičov
stva" a „Právne aspekty náhradného ro
dičovstva a nové zákony v problematike 
N R S " . 

Rozhovory sme obohatili o videou-
kážky filmov k niektorej problemati
ke. O skúsenosti sa podelili aj sociálne 
pracovníčky, sudkyňa i niekoľkoná
sobné náhradné mamičky. 

Stretnutia sa uskutočňujú pod od
borným vedením psychologičiek CPPS 
- PhDr. Anny Rybárikovej a Mgr. Vandy 
Svecovej. 

Stretnutia budú od septembra po
kračovať znova jedenkrát mesačne 
v popoludňajších hodinách. 

PhDr. A n n a Rybáříkova 

O B J E D N Á V K A 

Sú tri možnosti ako si môžete časopis objednať: 

1. Pošlite na adresu Nebyť sám, Pri Suchom mlyne 16, 
811 04 Bratislava vyplnenú objednávku. 

2. Pošlite nám e-mailom potrebné informácie (podľa objednávkového lístka) 
a my vám časopis doručíme na vami uvedenú adresu. 
Náš e-mail je nebytsam@stonline.sk 

3. Zavolajte nám na telefón 0905 43 51 37 (Jana Michalová) alebo pošlite sms 
s menom, adresou a poznámkou Nebyť sám. 

Ak sa rozhodnete zaplatiť príspevok na časopis prevodom na náš účet číslo 
2666746051/1100 v Tatra banke, uveďte pritom svoje meno a presnú adresu. 
Do správy pre príjmateľa pripíšte aj Nebyť sám. 
V prípade potreby môžete objednávku kopírovať 

Objednávam si dvojmesačník o náhradnom rodičovstve NEBYŤ SÁM 

Meno a priezvisko (názov organizácie) 

Ulica, popisné číslo 

PSČ, obec, mesto 

e-mail 

podpis 

V poslednom období sa viacerí 
z vás na nás obrátili s prosbou 
o viac ako len jeden výtlačok náš
ho časopisu. Rodina, učitelia, leká
ri, či iní odborníci vo vašom okolí 
prejavujú zdujem o náš časopis. 
Tešíme sa z toho a radi by sme to 
podporili. Ak teda chcete dostávať 
viac ako len jedno číslo, radi túto 
vašu požiadavku zaevidujeme. 
Veríme, ze náš časopis pomáha 
nielen náhradným rodinám 
a tým, ktorí sú im profesionálne 
nablízku, ale i ľuďom z ich oko
lia. Mať viac informácií znamená 
mať i viac porozumenia. Budeme 
radi, ak nám toto porozumenie 
budete pomáhať šíriť. 

redakcia 
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Pokusy o rozvíjanie K l b k a 
Seminár v Mojmírovciach poznačil aj 

nás v Banskej Bystrici. Tiež sme chceli 
odskúšať túto formu práce s deťmi, po
núknuť rodinám niečo nové pri rozmo
távaní vzťahov s deťmi, ktoré k nim pat
ria, aj keď nie sú ich biologickými deťmi. 

Hľadali sme spriaznenú organizáciu 
a našli sme ju v Centre pre rodinu, hľadali 

sme terapeuta a našli sme arteterapeutku 
Janku Vatralovú, hľadali sme rodiny a na
šli sme také, ktoré prijali ponuku pre deti. 

Keď sa obzriem späť, tak môžem na
písať, že sme sa stretávali od 9. marca 
do 17. júna. S detskou skupinou, ktorú 
sme si nazvali Klbko, sme sa stretli 12 
krát. Záverečné stretnutie bolo spoloč
né pre deti a rodičov, 2 individuálne 
stretnutia s rodičmi a 1 spoločné rodi
čovské stretnutie. 

Pracovali sme s témami, ktoré boli 
spojené s vypovedaním o rodine, knihe 
a mape života, pocitoch úspechu i neús
pechu, o pravidlách, žiali, stratách, poci
te viny, ale aj bezpečia, o postojoch a i-
ných zaujímavých, ale aj veľmi ťažkých 
osobných veciach. 

Snažili sme sa o nejakú rekapitulá
ciu, či spätnú väzbu na predchádzajúce 
stretnutie a raz niektorá dievčinka na
písala: 

„Na stretnutí sme sa rozprávali o ro
dinách a životoch detí. Kreslili sme si 
mapku môjho života, čo ma potešilo, 
a naopak, čo ma sklamalo. Kto bol pri 

mne, keď som sa narodila - z mojich 
najbližších. A ešte sme sa rozprávali 
o tom, ako sa cítime, keď prídeme do
mov z Klbka, čo rozprávame našim naj
bližším o tom, čo sa tu robí." 

Veľmi sa mi páčilo, ako sa deti vzá
jomne povzbudzovali, prejavovali si na
vzájom úctu, ale dokázali si dávať navzá
jom veľmi priame a „tvrdé" otázky. 

My sme im poskytli klbkovský pries
tor, slobodu vo vyjadrovaní i mlčaní. 

Evelyna Teťáková 
Návrat Banská Bystrica 

Deň podpory náhradných rodín 
optimistický pohľad na nie vždy radostnú skutočnosť 

Svet sa skladá z normálnych ľudí 
a bláznov. Normálni ľudia sa prispôsobia 
svetu, blázni čakajú, či sa svet nepris
pôsobí im. Mám ambíciu medzi tých 
bláznov patriť. 

Ako malá žiačka som hrala divadlo -
Jožka Pletka. Jeho dlhé, strastiplné, ale 
nakoniec úspešné putovanie za lízan
kou končí víťazným pokrikom: „Kto vy
drží - vyhráva!" 

Pochopila som vtedy, že tvrdohlavosť 
je kladná vlastnosť pre život mimoriad
ne dôležitá, a tak sa touto múdrosťou 
riadim. Niekedy ma vyhodia, niekedy 
ma nepochopia, niekedy sa mi čudujú... 
ale ja vydržím... Na konci tá lízanka 
predsa musí byť! 

Tak sa dívam aj na Deň podpory ná
hradných rodín. Verejná zbierka, ktorá je 
len jednou z aktivít pri tejto príležitosti, 
je z roka na rok úspešnejšia. V Košiciach 
sme ani nestihli zapojiť všetky školy, 
ktoré mali o spoluprácu záujem. Prvý 
rok to bola len jediná škola v Košiciach, 
toho roku už 7 miest, v samotných Ko
šiciach 7 stredných škôl. 

Peniaze potešia, je množstvo užitoč
ných vecí a aktivít, na ktoré sa dajú vy
užiť, ale dôležitejšie než peniaze je to, 
že ľudia začínajú viac počúvať, o čo 

nám ide. Na nezáujem novinárov z pí
saných i elektronických médií sa ne
môžeme sťažovať, o našu tlačovku bol 
záujem a do rozhlasu či televízie sa ne
dostávame len po polnoci, ale aj v zau
jímavejších časoch. Študenti, ktorí sa 
do zbierky zapojili, mali zväčša dobré 
skúsenosti, ľudia dávali často nie len 
20, ale aj viac korún, jedine mali oba
vu, či sa tie peniaze skutočne dostanú 
k deťom. 

V rámci verejnej zbierky sa minulý 
rok vyzbieralo 98 474,30 Sk. Čistý vý
nos z verejnej zbierky bol 88 009,30 Sk 
Na réžiu spojenú s organizovaním ve
rejnej zbierky sme podľa povolenia 
MV SR mohl i minúť 20%, ale použili 
sme len 10%, čo je približne 10 465 Sk. 
42 000,- Sk sme poskytli ako finančnú 
pomoc náhradným rodinám členov 
OZ Domov v rodine na nákup kon
krétnych vecí podľa ich potrieb a po
žiadaviek, prednostne tým členom, 
ktorí sa aktívne zapájajú do programu 
O Z . Čiastkou 48 000,- sme prispeli na 
usporiadanie zimného pobytu ná
hradných rodín v decembri 2004 na 
Štrbskom Plese. 

Ďakujeme ešte raz všetkým dobrovoľ
níkom, darcom i spolupracovníkom. 

Našou snahou je zapojiť do Dňa 
podpory náhradných rodín čím viac 
subjektov, občianskych združení, nadá
cií, ktoré sa snažia o to, o čo naše ob
čianske združenie: aby každé dieťa žilo 
v rodine. 

Viac hlasov bude lepšie počuť než je
den, a veru treba, aby nás bolo počuť! 
Nestačí ticho sedieť a čakať, ako to O N I 
rozhodnú. Nie sú žiadni O N I ! Sú deti, 
ktoré potrebujú, aby ich niekto ľúbil, 
a sú rodičia, ktorí toho sú schopní, ho
ci sa to dieťa narodilo cudzím ľuďom. 

O tom je 20. september - Deň pod
pory náhradných rodín, ale aj všedný 
deň ľudí, ktorí chápu, o čo ide: Či „štát" 
alebo mamka a ocko... či kolektívna ne
zodpovednosť alebo osobná zodpoved
nosť, či okrúhle razítko alebo láska... 

ing. arch Eva Lorenzová 
predseda OZ Domov v rodine 
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Deti, pre ktoré hľadáme rodinné zázemie 
Mirka 

Mirka je 11 ročné dievčatko, ktoré tú
ži k niekomu patriť. Pamätá si na svoju 
mamu a na súrodencov, dlho ich čakala 
a žila tým, že si po ňu prídu. Pamätá si 
na čas strávený doma, aj keď tam stráda
la po každej stránke. 

Mirka si užila veľa fyzickej bolesti, 
momentálne je na vozíčku, čakajú ju eš
te operácie nôh, po ktorých sa snáď po
staví a bude chodiť s pomocou barlí. 

Mirka potrebuje špeciálnu starostli
vosť, preto hľadáme pre ňu rodinu, kto
rá by si ju brávala na víkendy a prázdni
ny. Potrebuje mať aj niekoho mimo 
ústavu, kde teraz býva, aby mohla vidieť 
a zažiť to, čo patrí k normálnemu rodin
nému životu - spolupatričnosť, objatia, 
večerné rozhovory a obyčajné zážitky, 
ktoré spájajú rodinu. 

A ešte jedna veľká túžba - Mirka milu
je psov a jej najväčším snom je mať psíka. 
Hľadáme rodinu v blízkom okolí Bratislavy. 

Simonka 
Simonka ešte nemá 9 rokov a už má 

za sebou pobyt v troch zariadeniach a 
týždne v nemocniciach. 

Nebola nikdy v rodine, pretože sa na
rodila s ťažkým ochorením, ktoré sa pre
javuje mnohopočetnými zlomeninami. 
Tie sa jej síce po čase zahoja, ale spôso
bujú jej trvalé zmeny na končatinách. 
Preto je drobná a pohybuje sa prakticky 
iba na vozíčku. 

Snaží sa byť aktívna v sebaobslužných 
činnostiach, no jej stav si vyžaduje stálu 
asistenciu dospelého človeka. Starostli
vosť o Simonku si vyžaduje opatrnosť a 
istú zručnosť. 

Simonka je napriek tomu veselej po
vahy, rada rozpráva, smeje sa a šantí. Te
ší ju kontakt s inými ľuďmi a je aktívnou 
spoločníčkou. 

Pekne hrá na flaute, zaujímajú ju 
chrobáčiky, motýle, všetko živé. 

Pre Simonku hľadáme rodinu, ktorá 
by si ju brávala podľa jej aktuálneho sta
vu na víkendy, kde by mohla spoznať 
„obyčajné" rodinné prostredie. 
Pre závažnosť jej zdravotného stavu by to 
malo byť v blízkosti Bratislavy, aby mala do
stupnú lekársku starostlivosť. 

Peťko 
Peťko má 8 rokov. Od narodenia žije 

v detskom domove. Preto si nevytvoril 
vzťah k mame a súrodencom. Skôr si vy

tvoril vzťahy k ľuďom zo zariadenia, 
kde žije. 

Peťko sa narodil s viacerými zdravot
nými komplikáciami, preto jeho rodičia 
nemali odvahu starať sa o neho doma. 
Tieto ochorenia sa prejavujú u neho cel
kovou neobratnosťou, ktorá sa prejavuje 
v pohyboch, aj v reči. Peťko rastie a vyví
ja sa pomalšie, ako deti jeho veku. Má za 
sebou niekoľko operácií nosa, ktorý na
priek tomu má atypický tvar, čo podľa le
károv nie je možné ďalej korigovať. 

Peťko je milý chlapček, skôr tichšej 
povahy, s prelietavou pozornosťou. 

Keďže nikdy nebýval v rodine, potre
buje stabilné zázemie rodiny, ktorá by 
nebol náročná na jeho výkon v škole 
a ktorá by mu vedela poskytnúť citovú 
oporu. Peťko ocení, keď sa mu budete ve
novať, rozprávať sa s ním, čítať mu kniž
ky, chodiť s ním na prechádzky, keď mu 
poskytnete veľa dotykov a objatia. 
Peťko môže ísť do pestúnskej starostlivosti. 

Ak Vás osud týchto detí zaujal a uvažu
jete im ponúknuť Vaše rodinné zázemie, 
kontaktujte Centrum Návrat v Bratisla
ve, p. Matejovu. 
Radi sa sa Vami osobne stretneme a po
rozprávame. 
tel. kontakt: 02/52 44 43 61, 
02/52 49 92 76. 

Jan Burian 

Ještě tak pejska 

Ještě tak hlídat děti sousedům 

Ještě tak dojít starejm pro oběd 

Ještě tak věřit televizním snům 

Ještě tak v pátek nikam neodjet 

Ještě tak uhlí ztěžka vynosit 

V rádiu hlídat předpověď 

Ještě tak uklízet jen pro pocit 

Ze s prachem zmizí z bytu všechna šeď 

Ještě tak tajně hledat inzerát 

Odepsat by však bylo neslušné 

Ještě tak vzít si k sobě pejska snad 

Ještě tak pejska - člověka už ne 

• Prvý augustový týždeň sa 
31 náhradných rodín z celé
ho Slovenska stretlo na re-
kreačno-poradenskom po
byte pr i Trenčíne. Program 
pre 94 detí zabezpečovalo 20 
dobrovoľníkov. 

• OZ Domov v rodine orga
nizuje v Košiciach už piaty 
krát Deň podpory náhrad
ných rodín a benefičný kon
cert, zameraný na podporu 
náhradných rodín. Deň pod
pory náhradných rodín sa ko
ná 20. septembra 2005. V ten
to deň mladí ľudia predávajú 
v uliciach srdiečka - symbol 
lásky za dobrovoľný príspe
vok. Sprievodnou akciou je aj 
Benefičný koncert v GeS k lu
be v Košiciach spojený s pre
dajom drobných výrobkov 
náhradných rodín a dražbou 
obrazov, ktoré výtvarníci ve
nujú v prospech detí. Výťažok 
z akcií bude použitý na pod
poru náhradného rodičovstva 
a na vzdelávacie, konzultačné, 
rehabilitačné a rekreačné po
byty náhradných rodín. 

• Od septembra môžete 
v rôznych mestách Sloven
ska opäť stretnúť náhradné 
rodiny na K l u b o c h náhrad
ných rodín. 

Informácie nájdete na 
www.navrat.sk 

• Seminár pre odborníkov 
Pripútanie ako základný pred
poklad pre zdravý vývin dieťa
ťa pripravuje OZ Návrat na 
17.-22. októbra 2005 v M o j -
mírovciach. 

• Na seminár bude nadväzo
vať konferencia venovaná 
taktiež téme pripútania, kto
rá bude 25.10. 2005 v Brati
slave za účasti zahraničných 
expertov. 

• Nadácia pre deti Slovenska 
podporila sumou 122 608 
korún projekt Asociácie ná
hradných rodín vzdelávanie 
mladých ľudí v dobrovoľníc
kej práci s deťmi v náhradnej 
rodinnej starostlivosti. 
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hlavné je očiam neviditeľné 
Vtom sa zjavila líška. 
„Dobrý deň," povedala líška. 
„Dobrý deň," zdvorilo odpovedal 

Malý princ, obrátil sa, ale nič nevidel. 
„Som t u , " ozval sa ten hlas, „pod 

jabloňou." 
„Kto si?" spýtal sa Malý princ. „Si 

veľmi pekná..." 
,Ja som líška," povedala líška. 
„Poď sa so m n o u hrať," navrhol jej 

Malý princ. „Som taký smutný..." 
„Nemôžem sa s tebou hrať," pove

dala líška. „Nie som skrotená." 
„Ach, prepáč!" povedal Malý princ. 
Ale po krátkej úvahe dodal: 
„Čo znamená skrotiť?" 
„Znamená to vytvoriť putá," pove

dala líška. 
„Vytvoriť putá?" 
„Pravdaže," povedala líška. 

„Ty si pre mňa zatiaľ len ma
lý chlapec podobný stotisí
com malých chlapcov. A ne
potrebujem ťa. A ani ty ma 
nepotrebuješ. Ja som pre te
ba iba líška podobná stotisí
com líšok. No ak si ma skro-
tíš, budeme jeden druhého 
potrebovať. Budeš pre mňa 
jediný na svete. Ja budem pre 
teba jediná na svete..." 

„Začínam rozumieť," povedal Malý 
princ. .Jestvuje jedna kvetina... mys
lím, že si ma skrotila..." 

Líška sa vrátila k svojej myšlienke: 
„Môj život je jednotvárny. Poľujem na 
sliepky a ľudia poľujú na mňa. Všetky 
sliepky sú si podobné a všetci ľudia sa 
navzájom podobajú. No ak si ma skro-
tíš, môj život bude akoby ožiarený sln
kom. Spoznám zvuk krokov, ktorý 
bude iný ako všetky ostatné. Tie ostat
né kroky ma zaháňajú pod zem. Tie 
tvoje ma privolajú z nory ako nejaká 
hudba. A potom, pozri ! Vidíš tam tie 
obilné polia? Ja chlieb nejem. Obilie je 
pre mňa zbytočné. Obilné polia mi 
nič nepripomínajú. A to je smutné! 
Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to teda 
skvelé, keď si ma skrotíš! Zlaté obilie 
mi ťa bude pripomínať. A ja budem 
mať rada šumenie vetra v obilí." 

Líška zmĺkla a nadlho sa zahľadela 
na Malého princa. 

„Prosím ťa... skroť si ma! " povedala. 
„Veľmi rád," odpovedal Malý princ, 

„ale nemám veľa času. Musím si nájsť 
priateľov a spoznať veľa vecí." 

„Spoznáme len tie veci, ktoré si 
skrotíme," povedala líška. „Ľudia už 
nemajú čas, aby niečo spoznávali. K u 
pujú si u obchodníkov celkom hotové 
veci. Ale pretože nejestvujú obchodní
ci, čo by predávali priateľov, ľudia už 
priateľov nemajú. Ak chceš mať priate
ľa, skroť si ma!" 

„Čo mám urobiť?" spýtal sa Malý 
princ. 

„Musíš byť veľmi trpezlivý," odpo

vedala líška. „Najprv si sadneš do trá
vy trochu ďalej odo mňa, asi takto. Ja 
sa budem na teba pozerať kútikmi očí 
a ty nebudeš nič vravieť. Reč je prame
ňom nedorozumení. Ale každý deň si 
budeš môcť sadnúť trochu bližšie." 

Na druhý deň prišiel Malý princ zasa. 
„Bolo by lepšie, keby si prichádzal 

v tú istú hodinu," povedala líška. 
„Ak napríklad prídeš o štvrtej popo

ludní, už od tretej začnem byť šťastná. 
Čím väčšmi čas pokročí, tým budem 
šťastnejšia. O štvrtej už budem vzru
šená a nepokojná; objavím cenu šťas
tia! No ak budeš chodiť hocikedy, ne
budem nikdy vedieť, na ktorú hodinu 
si mám přistrojit' srdce... Je potrebné 
zachovávať isté zvyky." 

„Čo je to zvyk?" spýtal sa Malý 
princ. 

„Aj to je čosi, na čo sa veľmi zabú
da," povedala líška. ,Je to niečo, čo od

lišuje jeden deň od ostatných dní, jed
nu hodinu od ostatných hodín. Na
príklad aj poľovníci majú jeden zvyk. 
Vo štvrtok tancujú s dedinskými diev-
čencami. A tak je štvrtok nádherný 
deň! Chodím sa vtedy prechádzať až 
do vinice. Keby poľovníci tancovali ho
cikedy, všetky dni by sa navzájom po
dobali a ja by som nemala prázdniny." 

Tak si Malý princ skroti l líšku. 
A keď sa priblížila hodina odchodu, 
líška povedala: 

„Ach! Budem plakať..." 
,Je to tvoja vina," povedal Malý 

princ, „neželal som ti nič zlé, ale ty si 
chcela, aby som si ťa skrotil ." 

„Pravdaže," povedala líška. 
„Ale ty budeš plakať!" 

povedal Malý princ. 
„Pravdaže," povedala 

líška. 
„Teda z toho nebudeš 

mať nič!" 
„Budem," povedala líš

ka, „vďaka farbe obilia." 
Potom dodala: „Choď 

sa ešte raz pozrieť na ru
že. Pochopíš, že tá tvoja 
je jediná na svete. Vrátiš 
sa k u mne, aby si m i dal 

zbohom, a ja ti darujem tajomstvo." 
Malý princ sa šiel znova pozrieť na 

ruže. 
„Vy sa na moju ružu vôbec nepo

dobáte, vy ešte nie ste nič," povedal 
i m . „Nikto si vás neskrotil a vy ste si 
neskrotili nikoho. Ste také, ako bola 
moja líška. Bola iba líškou, čo sa po
dobala stotisícom ostatných líšok. 
Ale ja som si z nej urobi l priateľku 
a teraz je jediná na svete." 

A ruže boli veľmi zarazené. 
„Ste krásne, ale ste prázdne," pove

dal im ešte. 
Nemožno pre vás zomrieť. Prirod

zene, obyčajný okoloidúci by si mys
lel, že moja ruža sa vám podobá. Ale 
ona jediná je dôležitejšia ako vy všet
ky, pretože práve ju som polieval. 
Pretože ju som dával pod sklený 
zvon. Pretože ju som chránil záste
nou. Pretože jej som pozabíjal húse-
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nice (okrem dvoch alebo troch, z kto
rých majú byť motýle). Pretože ju som 
počúval, ako sa žaluje alebo vystatuje, 
alebo dokonca ako niekedy mlčí. Pre
tože je to moja ruža. A vrátil sa k líške. 

„Zbohom," povedal. 
„Zbohom," povedala líška. „Tu je 

moje tajomstvo. Je veľmi jednoduché: 
dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je 
očiam neviditeľné." 

„To hlavné je očiam neviditeľné," opa
koval Malý princ, aby si to zapamätal. 

„Čas, ktorý si strácal pre svoju ružu, 
robí tvoju ružu takou dôležitou." 

„Čas, ktorý som strácal pre svoju 
ružu..." opakoval Malý princ, aby si to 
zapamätal. 

„Ľudia zabudli na túto pravdu," po
vedala líška. Ale ty na ňu nesmieš za
budnúť. Ty budeš navždy zodpovedný 
za všetko, čo si skrotíš. Si zodpovedný 
za svoju ružu." 

„Som zodpovedný za svoju ružu..." 
opakoval Malý princ, aby si to zapa
mätal. 

Antoine de Saint-Exupéry, úryvok z kniž
ky Malý princ, vydali Mladé letá 1997 

Líška 
Prosím ťa, skroť si ma, 
tak si ma získaj. 
Pozrela na neho 
z trávy tá líška. 

Malý princ nevedel, 
čo vlastne chcela, 
veď bola plachá tak, 
že sa až chvela. 

Veď skrotiť znamená 
vytvoriť si puto. 
Keď jeden odíde, 
druhému je luto. 

Ty nie si malý princ, 
ja nie som líška, 
a predsa môžeme 
dotknúť sa zblízka. 

Prosím ťa, skroť si ma 
a pôjdem sama 
na tvoju planétu 
B-612. 

ko nám škola pomohla 
(a ani o tom nevie) 

Pesnička Jany Kirschner 

Asi pred pol rokom som do Nebyť 
sám napísala o tom, ako som objavila 
poruchu citovej väzby (Keď láska a tr
pezlivosť nestačí, Nebyť sám č. 5, novem
ber 2004). Pretože viem, že nie sme 
jediní, čo sa boríme s podobnými 
problémami, chcela by som sa s vami 
podeliť aj o nasledujúci zážitok. 

Asi všetci vieme, že naše deti toho 
veľa v ranom detstve zmeškali a po
trebujú si to doháňať dodatočne. 
M n o h o ľudí mi spomínalo, ako sa im 
deti po príchode do rodiny začali „ro
diť" a „liahnuť" z deky, z periny, z pu
lóvra... Akoby si potrebovali pripome
núť svoj príchod na svet, identifikovať 
sa s novou rodinou, do ktorej odte
raz patria. Všetko to dáva veľký zmy
sel a psychológovia v tom nových ro
dičov vždy veľmi podporujú. U nás 
sa však niečo také nikdy nekonalo. 
Neviem, či to bola naša chyba a v za
čiatkoch sme nedokázali spoznať, 
o čo deťom ide, alebo či mali naše de
ti (hlavne starší 9-ročný Tonko) také 
zamknuté srdiečka, že sa báli niečo 
podobné vôbec vyskúšať. 

Za posledné dva mesiace však nastal 
obrat, za ktorý vďačíme najmä škole. 
Tonkova pani učiteľka má asi rada 
motýle, lebo im vymyslela nasledujúci 
projekt: pre každé dieťa kúpila malú 

húseničku, ktorá bývala v malej prie
svitnej škatuľke napchatej lístočkami. 
Tonkova sa volala (akože ináč) - Obi 
Van Kenobi. Keď sa húseničky dobre 
napapkali a stučneli, začali sa kukliť 
a teraz už visia v škatulkách a všetci 
netrpezlivo čakajú, až sa z nich stanú 
motýliky. Nielenže každý deň teraz po
čúvame správu o kukličke, ale aj nám 
sa tu na koberci v obývačke každý deň 
niekoľkokrát zakukľujú do deky dve 
(veď sestrička sa nedá zahanbiť) „húse
ničky" a potom sa pomalým a vždy 
iným spôsobom liahnu ako mladé 
motýliky. Motýlikom sa pri liahnutí 
nesmie pomáhať (poškodili by sa im 
krídelká), ale nič nám nebráni znova 
a znova prejaviť obrovskú radosť nad 
tým, čo a ako krásne sa nám „vyliah
lo". Dnes ráno mi prišiel Tonko do po
stele povedať, že už majú v škole dva 
vyliahnuté motýliky a jeho Obi už vy
strčil nôžku. Vliezol pod perinu, pritú-
l i l sa ku mne chrbtom a rozprávali 
sme sa o tom, ako asi bude jeho motý
lik vyzerať. 

Príroda má svoje spôsoby, ktoré 
nás často prekvapia. Niekto je v kuk
ličke dva týždne a niekto osem rokov. 
Držím vám palce, aby aj váš motýlik 
už začal vystrkovať nôžky. 
Zuzana 
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Liečba prostredníctvom hry 
Hra je fenoménom slobody, voľnosti, 
radosti a komunikácie. Hra , ktorá 
skutočne spĺňa atribúty hry - teda 
nie je len plnením pokynov dospelé
ho, prináša dieťaťu pocit uspokojenia 
a oddychu. Vidieť dieťa, ktoré je za
hĺbené do svojej hry, je skutočným zá
žitkom. Často však rodičia sklamane 
vyhlasujú, že ich dieťa sa nevie hrať. 
Hraje síce vrodenou tendenciu, ale tú 
treba cielene podporovať a rozvíjať! 
Ak sa hre dieťaťa nevenuje dostatok 
pozornosti, nerozvinú sa jeho hrové 
zručnosti a sklzne k slabým náhra
dám ako je pasívne sledovanie televí
zie, stereotypné alebo inak problémo
vé správanie (nesústredenosť, ničenie 
vecí, ubližovanie iným...). Rozvíjanie 
a podporovanie hrových zručností je 
zo strany dospelých tvrdou prácou, 
ktorá však prináša svoje ovocie. 

Terapia hrou využíva liečivú silu hry 
pri riešení veľmi rôznorodých problé
mov. Terapeutickú silu hry však mož
no využiť aj v domácom prostredí. 
Nie je nutné poznať a ovládať špeciál
ne terapeutické postupy hrových tera
peutov ani zastupovať ich intervenciu 

v prípade závažných problémov. H r u 
možno doma využívať najmä ako pre
venciu vzniku problémov. K tomu je 
potrebné poznať jej význam, vývin 
a pripraviť vhodné podmienky. Ak sa 
rozhodneme preniknúť do fascinujú
ceho sveta hry a odhaliť jej možnosti, 
lepšie spoznáme seba a tých, ktorým 
chceme asistovať. 

Hrať sa s dieťaťom znamená: 
1. Byť dieťaťu k dispozícii, keď po

trebuje s niečím pomôcť. 
2. Akceptovať od dieťaťa pozvanie 

do hry, ktorú má rozohranú. Vte
dy je dôležité pristúpiť na jeho 
pravidlá. Niekedy stačí aj tichá 
prítomnosť dospelého pri hrajú
com sa dieťati, ktorá je vyjadre
ním rešpektu k jeho hre. 

3. Rozvíjať a obohacovať hru dieťaťa 
- a tým i dieťa samotné - novými 
podnetmi. Môže ísť o opakované 
predvádzanie nového, asistovanie 
pr i zvládaní nových prvkov alebo 
len slovné vedenie. 

4. Neustále pripravovať pre hru opti
málne podmienky. Zabezpečovať 
v okolí dieťaťa poriadok. Hračky 

roztriediť, skompletizovať a odstrá
niť poškodené. Hračky pomiešané, 
pokazené, nekvalitné a nahádzané 
jedna cez druhú v krabiciach sú 
veľmi nevhodným stimulom, kto
rý brzdí rozvinutie kvalitnej hry. 

5. Rešpektovať dieťa, keď sa hrá. Ne
rušiť ho pri hre zbytočnými otáz
kami , či odvádzaním pozornosti 
na niečo iné. Počkať, kým začatú 
činnosť dokončí. 

H r a s hračkou, ktorú si dieťa samé 
zvolí, na mieste, ktoré si vyberie, so 
spoluhráčom, s ktorým sa chce hrať 
a v čase, kedy je oddýchnuté a v po
hode je veľmi dôležitou súčasťou pri
rodzeného denného režimu dieťaťa. 
Takýto režim hlboko rešpektuje dieťa 
a jeho potreby. Postupne sa podarí 
s dieťaťom vypestovať hladké denné 
fungovanie s prihliadaním na strie
danie aktívnych, dynamických pohy
bových hier s aktivitami, ktoré vyža
dujú tiché koncentrované zahlbenie. 

Pozorovaním hrového správania mô
žeme veľmi zreteľne sledovať vývino
vé pokroky dieťaťa. Zoberme si ako 
príklad hru s autíčkami. Spočiatku 
bude dieťa iba hračkou manipulovať 
- prekladať z ruky do ruky, posúvať 
po podložke. Postupom času s dreve
nými kockami už nebude iba búchať, 
hádzať, či zhadzovať ich - ale kon
štrukčne pretaví svoju predstavu, na
príklad do stavby garáže. Približne 
okolo dvoch rokov sa začne s autíč
kom hrať symbolicky. Realitu bude 
nahrádzať magickým slovíčkom „ako
že". Jedným z liečivých prvkov hry je 
možnosť prostredníctvom nej spraco
vávať okolitú realitu. Tá býva, najmä 
pre malé deti, plná neznámych, mätú
cich a ťažko spracovateľných podne
tov. V pokoji hry ich dieťa postupne 
prehrá a zvládne. Pre jednotlivú hro-
vú akciu si dieťa vyberá, čo ho mo
mentálne najviac zaujalo alebo dlho
dobejšie zaujíma. Dieťa bude veľmi 
pozorne sledovať, ako autá cúvajú, 
parkujú na kraji cesty, ako štartujú, 
a pretaví to do svojej hry. Daný námet 
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hry bude možno dlhý čas opakovať, 
ale vždy s drobnými obmenami, ktoré 
hru, a tým i poznanie dieťaťa rozši
rujú. 

H r y s pravidlami sa plne uplatnia 
a rozvinú najmä medzi rovesníkmi. 
Tu už dieťa musí používať sociálne 
zručnosti - požičať, vrátiť, vypýtať si, 
dohodnúť sa, poďakovať, vyjednávať, 
spolupracovať... Deti, ktoré vidíme 
jazdiť po dvore na trojkolkách, sú už 
natoľko vyspelé, že dokážu pristúpiť 
k dohode a kooperovať. Prizrúc sa 
bližšie vidíme, ako sa z nich stávajú 
vodiči autobusov, ktorí parkujú svoje 
stroje ku kríku a čerpajú benzín, pri
čom iní sú vodičmi kamiónov a do
pravná sieť plynulo, podľa istých pres
ných pravidiel funguje. 
Komunikácia dospelého s dieťaťom 
pri hre má svoje špecifiká. 

• Úspech je do veľkej miery založe
ný na komunikácii, kde tok infor
mácií prúdi oboma smermi. Pokiaľ 
dieťa komunikuje bez vonkajšej 
odozvy dospelého alebo spoluhrá
čov - cíti sa osamotené. Ak komu
nikuje nadmerne rodič, alebo iný 
dominantný spoluhráč - dieťa je 
zatláčané do úzadia. Oba prípady 
sú prekážkou k voľnému vyjadre
niu vnútorných potrieb dieťaťa. 

• Ak dospelý pozoruje priebeh hry 
- vie vhodne do hry vstúpiť a rea
govať na prejavené zámery dieťaťa. 
Ak nie je v hre zorientovaný, môže 

svojim zásahom dobre sa rozvíjajú
cu hru negatívne ovplyvniť, naru
šiť koncentráciu dieťaťa alebo h r u 
celkovo prerušiť. A to je veľká ško
da v prípadoch, keď je dieťa do 
hry ponorené a hlboko ju prežíva. 

• Niekedy je vhodná pasívna účasť 
na hre dieťaťa. Dospelý sa aktívne 
nezapája, len priebeh hry slovne 
popisuje - komentuje. „Dávaš za
jačika do ohrady. Gazda mu prive-
zie jesť." Dieťa sa bude cítiť po
chopené a v hre podporované. 

• Aktívna účasť dospelého na hre 
dieťaťa je vynikajúcim spôsobom 
ako tráviť s dieťaťom veľmi zmys
luplný čas. Pre dieťa je hra nenásil
ným učením, pričom napodobňu
je príklad dospelého, rozširuje si 
slovnú zásobu, vedomosti, získava 
a precvičuje nové zručnosti. 

Pri rozvíjaní hry je veľmi dôležitý 
postoj dospelého. Kvalitnú hru pod
poríme, ak využijeme každú príleži
tosť, kedy dieťa prejaví záujem hrať 
sa. Zároveň rešpektujeme dieťa a je
ho voľbu, ktorá odráža momentálnu 
potrebu. Malé dieťa sa zrazu rozbeh
ne k drevenému hradu a opakovane 
doň po schodíkoch vylieza a zlieza. 
Prichádzame z prechádzky a dieťa 
zaujme veľká mláka, do ktorej s veľ
kým zaujatím začne ukladať kamien
ky. Chlapec sa pristaví pri pieskovis
ku a sústredene sa pozerá na väčšie 
deti, ktoré stavajú z piesku hrady 
a tunely. Nám dospelým neostáva 
nič iné, iba s úžasom vnímať, ako sa 
dieťa dokáže koncentrovane ponoriť 
do hry, ak mu to umožníme. A tu sa 
zároveň kladú aj základy budúcej 
školskej úspešnosti. Ak dovolíme die
ťaťu hrať sa kedy a koľko potrebuje, 
nenásilne a účinne spolupôsobíme 
pri rozvoji jeho šikovnosti, záujmov 

a spoločenskej úspešnosti. Umožne
ním slobodne si zvoliť hrovú čin
nosť, tlmočíme dieťaťu odkaz: „Vá
žim si Tvoj názor, Tvoju voľbu, 
Teba." V detstve tak kladieme zákla
dy budovania zdravého sebavedomia 
a navyše sa takýmto rešpektujúcim 
prístupom vyhneme mnohým kon
f l i k t o m , bojom o moc a záchvatom 
zlosti. 
Na záver ešte niekoľko dôležitých 
zásad prístupu dospelých k deťom, 
ktoré pomáhajú vytvárať správnu 
„liečivú atmosféru" vo vzájomných 
kontaktoch. Dieťa potrebuje: 
• mať okolo seba vytvorené pokojné, 

tiché a harmonické prostredie; 
• rešpektovanie a nasledovanie pri 

rodzeného striedania aktivity a od
počinku; 

• akceptovať jeho snahy, byť v blíz
kosti dospelého a pomáhať mu; 

• dostatok primeranej pozornosti; 
• zmysluplné konanie dospelých 

v jeho prítomnosti a 
• trpezlivosť. 
Odmenou všetkého vynaloženého 
úsilia zo strany dospelých bude po
kojné, vyrovnané, tvorivé a šťastné die
ťa. Každý deň, v ktorom pomôžeme 
dieťaťu vhodným prístupom rozvíjať 
svoje potenciály, je vkladom podpo
rujúcim napredovanie jeho vývinu. 
Veľa radosti v spoločných hrách! 

Petra Mitašíkovd, PhD. 
Katedra liečebnej pedagogiky 
Internetový časopis www.openplay.sk 
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TVÁR 

Zrkadielka 
Keď niečo tajiť chceš, 
privri viečka. 
Oči sú zrkadlá 
do srdiečka. 
(Elena Čepčeková) 

Kubo 
Kreslím kolo guľaté 
a v ňom oči okaté, 
malá čiarka, nos je to, 
ústa idú tadeto. 
Je to Kubo ušatý, 
neumytý strapatý. 
Kreslíme prstom na chrbát 
dietata, alebo jemne 
obkresľujeme tvár dietata. 

Trolejbus 
Kto má taký dlhý krk, 
kto má väčšiu silu rúk, 
kto má samé iskry v pästi, 
kto to zastal na námestí, 
akoby ho k zemi prikul, 
akoby stál v železe? 
Kto predsa jak na drôtiku 
všetkých domov rozvezie? 

Tiež som bežal cesty kus, 
Ustal som jak trolejbus. 
(Miroslav Válek) 

Adam, Eva, Abra-ham, 
všetky zuby vytr-hám, 
ani jeden nene-hám. 
Haluštičky na vidličky - ham. 
Ukazujeme: čielko-líčko-druhé 
líčko-ústa, len v poslednej vete 
čielko-líčko-druhé líčko-brada-ústa. 

Chrúst, chrúst, kolo úst, 
ham do úst! 

Baran, baran, buc! 

Hry pre dvoch 
Interaktívne hry rodiča s dieťaťom na podporu pripútania 

Rodič sedí na zemi, dieťa sedí tvárou 
oproti nemu na jeho vystretých nohách 
s nohami okolo bokov rodiča. Táto po
loha môže byť pre niektoré deti neprija
teľná, spočiatku sa snažíme udržať die
ťa v tejto polohe aspoň chvíľu. Cieľom 
hier je umožniť akýkoľvek príjemný te
lesný kontakt rodiča a dieťaťa, ktorý sa 
postupne môže predlžovať. Dôležité je 
pri každej hre nadviazať a čo možno 
najdlhšie udržať vzájomný očný kon
takt, ktorý sa taktiež nácvikom môže 
predlžovať. Hry je potrebné hrať denne 
minimálne 5 - 1 0 minút. 

Hra s balónikom 
Nafúknuť balónik a hádzať si ho 
(vtip je v tom, že nafúknutý balónik 
sa nezaviaže, preto vzduch uniká, 
treba si ho niekoľkokrát prehodiť 
pokiaľ nesfúkne). U väčších detí sa 
počítame, koľkokrát sa nám ho po
darí nezaviazaný prehodiť. Aj tu sa 
snažiť o očný kontakt. 

Hra „nafúknuté líčka" 
Dieťa má nafúknuť líčka a rodič mu 
ich rukami „spľasne", opakovať nie
koľkokrát a potom sa vystriedať. M a 
lo by to byť zábavné a vtipné... 

Hra na „kukuk" 
Klasická hra na zakrývanie si tváre 
a kukučkovanie po odokrytí tváre. 
Vystriedanie sa - najskôr robí kukuč
ku rodič - potom dieťa. 

Trúbenie na nose 
Stláčanie nosa - trúbenie na nose, 
najprv rodič dieťaťu a potom naopak. 

Všetko to robiť s prehnanou m i m i 
kou, s veľmi silným emocionálnym 
výrazom v tvári. Tak, ako sa tieto hry 
prirodzene hrajú s malými deťmi -
presne tak to robiť aj s väčšími deťmi. 

„Ksichtíky" 
Rodič znázorní prehnane na svojej tvá
ri nejakú emóciu (radosť, smútok, pre
kvapenie, očakávanie, napätie, hnev, 
mrzutosť, šaškovanie, prísnosť), pome
nuje ju a následne požiada dieťa, aby 
výraz tváre zopakovalo. Napr. „Som 
nahnevaný" - „Teraz si ty nahnevaný..." 

Hra s pierkom 
Rodič sedí na zemi, dieťa má posade
né na kolenách tvárou k nemu, med
zi seba a dieťa položí vankúš, naň sa 
položí pierko a začnú fúkať (najprv 
každý osobitne, potom fúkajú naraz 
proti sebe, neskôr sa môže začať na 
osobité znamenie, ktoré nie je vo
pred dané, napr. žmurknutím - pod
poruje to vzájomný pohľad do očí). 

Hladkanie tváre s vatovým 
chumáčikom 
Kúskom vaty sa rodič dotýka tváre 
dieťaťa, ktoré má zatvorené oči. Dieťa 
má potom ukázať prštekom a pome
novať časť tváre, kde sa ho rodič pier
k o m dotkol. . . Rodič sa pierkom do
tkne napr. nosa, dieťa potom otvorí 
oči a ukáže a pomenuje, kde sa ho ro
dič dotkol. Potom sa vystriedajú. 

Vzájomné kŕmenie sa keksami 
Dieťa sedí tvárou v tvár rodičovi, ten 
ho kŕmi malými kúskami keksíka, 
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účelom je sledovať dieťa ako je, resp. 
urobiť z pozorovania dieťaťa pri je
dení zábavu... Ak dieťa nehryzie, ale 
hlce celé kúsky, dať mu väčší kúsok 
alebo nejaké tvrdšie jedlo, ktoré bu
de nútené rozhrýzť.) Potom môže 
kŕmiť dieťa rodiča... 

Hra s krémom 
Rodič krémom natiera ruky dieťaťa, 
pritom ich skúma, spoznáva, snaží sa 

zachytiť každý detail (zaujímavé sú 
odreniny, ranky, znamienka...) Potom 
pokračuje tak, že nanesie dieťaťu hru
bú vrstvu krému na dlane, dieťa urobí 
obtlačok dlane na papier, na druhý 
papier otlačí svoje ruky celá rodina 
(papier je možné posypať kryštalickou 
soľou (kryštálovým cukrom), aby sa 
odtlačky zvýraznili. 
(Hry, ktoré sa hrali rodičia a deti na Seminári 
o pripútaní, Mojmírovce 2004, Návrat, o. z.) 

Hry na podporu zmyslového vnímania 
Prechádzka po Zemi nejaký predmet alebo vyryjeme obra-
Ďalšia z činností, ktorou sa ľudia zec. Našou úlohou je poslepiačky 
prestávajú zaoberať, je vnímať svet prejsť tento obrazec prstami a na pa-
okolo seba. Na to, aby si to niekedy pier namaľovať to, o čom sa domnie-
zas vyskúšali, je táto hra. Hra má päť varne, že sme poznali hmatom. Také-
zastávok - na každý ľudský zmysel to hmatové hádanky si môžeme 
jednu. Je na vás, aké vymyslíte, uvá- chystať vzájomne každý deň. 
dzame tu niektoré nápady: 

Z r a k 

Každý dostane „paletu", na ktorej sú 
kúsky lepiacej pásky nalepené lepia
cou stranou hore. (Optimálny počet 
kúskov: 6.) Hráči majú vytvoriť pale
tu farieb, ktoré v prírode nájdu. 

Sluch 
Hráči sa pokúšajú nakresliť zvuky, 
ktoré v prírode počujú. (Nakresliť aký
koľvek zvuk je trochu problém.) 

Čuch 

Postavíme sa oproti sebe. Obliekame 
košeľu, tričko či sako dieťaťu, ktoré mi 
však nesmie aktívne pomáhať, len pris
pôsobovaním pohybu tela. Vymeníme 
sa. Hodnotí sa počet oblečení a vyzle
čení kabáta určitom časovom limite. 

Brada - koleno - lakeť 
Hráči sa očíslujú. Prvý si zacvakne 
loptičku pod bradu. Druhý ju musí 
prevziať od prvého tak, že ju zacvak
ne pod koleno (t.j. chytí medzi steh
no a lýtko). Žiaden z hráčov sa lop
tičky nesmie dotýkať inými časťami 
tela. Ak sa druhému podarí prevziať 

Hráči dostanú pohár a majú doňho kolenom spod brady prvého, tretí ju 
nazbierať „čuchový koktail" , teda ne- od neho musí prevziať lakťom, štvrtý 
jako zaujímavo voňajúcu zmes. bradou... Ak loptička spadne, začína 

sa znovu od prvého hráča. Vyhráva 
Chuť ten, kto posledný pevne drží loptič-
Ochutnávka prírody, so zaviazanými ku predpísaným spôsobom ako prvý. 
očami sa hráči snažia spoznať, čo prá
ve ochutnávajú. ...a niečo navyše 

V posteli sa človiečik sám nudí. Tak 
Hmat prečo si nepohovoriť, nebaviť sa, ne-
Hráča so zaviazanými očami zavedie- kamarátiť sa s... vlastnými nohami? 
me do lesíka, kde si má ohmatať Dieťa si namaľuje na nohy oči, nos 
a hmatom dobre spoznať nejaký a ústa a na palec si navlečie ponožku 
strom. Potom ho vyvedieme z lesíka ako čiapočku. Kto by si pomyslel, že 
von, dáme mu dole šatku a on má nohy môžu toho toľko vyjadriť. Po-
ten svoj strom nájsť. tom už ostáva len predstaviť si, že 
Odtrhneme si kúsok vaty (môžeme pravá noha je doktor, učiteľ, otecko 
použiť aj pierko, hodvábny papier) a ľavá noha zas Klárka, sestrička na 
a snažíme sa ju striedavým fúkaním stredisku alebo maminka. A tak si 
udržať čo najdlhšie vo vzduchu. v trojici môžu rozprávať celé hodiny. 
Do plastelíny (moduritu) odtlačíme Návštevy iných nôh sú vítané. 
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Prvé obrázky 
Kreslím, kreslím, maľujem, 

modré nebo, 
(čelo a vlasy) 

čiernu zem. 
(ruka, hrudník, ruka) 

A na zemi zajka v kríčku, 
(nakreslit na hrudník) 

na oblohe lastovičku, 
(obočie, nos, druhé obočie) 

ešte kvietok maličký 
(nakreslit na ústa) 

A sem zvonec... (nos) 
už je koniec, 

minuli sa farbičky 
(Elena Čepčeková) 

HRY NA KOLENÁCH 
List 

Píšem, píšem babke list: 
(prstom po chrbte) 
Milá babička, 

Máme doma škrečka. 
Škrečok škriabe, štípe, pichá. 

(škrabkáme, picháme, štípeme) 
Nalepíme štyri známky. 

(štyri jemné buchnáty) 
Potom s listom šup 

do schránky. 
'nadvihneme dieta na kolenách) 

Hijó, heta na koníčku 
do Ratkovej po pšeničku, 

hijó, hijó na koni, 
pojedli psi tvarohy, 

iba jeden ostal, 
Jankovi sa dostal. 

akto idú veľkí páni, 
takto idú vojaci, 

Takto idú sedliaci. 



HRY S PRSTAMI 

Išla babka z kopečka, 
vŕzgali jej kolečka, 
vrzgi-vrzgi-vrzg, 
schovaj tento prst! 

Varila myšička kasičku, 
v maľovanom hrnčíčku. 
Tomu dala na mističku, 
tomu dala na panvičku, 
tomu dala na lyžičku, 
tomu dala na vidličku, 
tomu dala na tanierik, 
ale mu mačička spapala 
A mamka mačičku 
prútom šibala, 
a mačka šmyk-šmyk 
po rúčke, 
skryla sa v pazuške. 

Ťap ťap ťapušky, 
išli mačky na hrušky, 
podriapali kožúšky, 
povešali na vráta, 
príde drotár, popláta. 

Hry pre celé rodiny 
Rodinný kalendár 
Vytvorte si kalendár, ktorý bude die
ťa informovať o dôležitých rodin
ných udalostiach. 
Potreby: veľký kus papiera (A2) -
rovnako veľký kus kartónu - lepidlo 
alebo lepiaca páska - pastelky alebo 
fixky - fotografie 
Postup: Na veľký kus papiera (A2) 
narysujte kalendárové okienka na 
mesiac, štvrťrok alebo celý rok. Vy
berte dni , ktoré sú pre dieťa dôležité, 
ako narodeniny členov rodiny, veľké 
prázdniny, letný tábor alebo dovo
lenka a pod. Každé také políčko na-
strihnite na troch stranách. Papier 
s kalendárom podložte rovnako veľ
kým kusom kartónu. Oboje spolu na 
okrajoch zlepte lepiacou páskou ale
bo lepidlom. Odklápacie okienka 
s dôležitými dátumami otvorte a do
vnútra (na kartón) nakreslite či na
lepte obrázok alebo fotografiu. M a 
ličký obrázok môžete nakresliť aj na 
vrchnú stranu okienka. 
Na kalendári môže dieťa sledovať, 
koľko dní ešte ostáva do nejakej tú
žobne očakávanej udalosti. Priebežne 
sem tiež môžete zaznamenávať akcie, 
ktoré v blízkej budúcnosti plánujete, 
napr. návštevu v Z O O , výlet, či diva
delné predstavenie. 

Rodinná kniha rekordov 
V každej rodine sa obvykle tradujú 
príbehy o športových výkonoch, sta
točnosti alebo výnimočných schop
nostiach jej členov. Možno by stálo 
za to zaznamenať ich pre budúcu ge-

Potreby: blok s vyberateľnými stra
nami (tzv. karisblok), papiere, diero-
vačka, baliaci papier 
Postup: Zaobstarajte si blok s kovo
vou konštrukciou na vkladanie jed
notlivých strán (karisblok). Stránky 
v ňom zvyčajne už sú. Ale ľahko ich 
vyrobíte aj sami - dierovačkou z pa
piera. Jednotlivé stránky označte 
nadpismi ako A T L E T I K A , DOMÁC
NOSŤ, K O C K Y A HRAČKY, atď 
Blok zabaľte do jednofarebného pa
piera a nechajte dieťa nech ho po
maľuje. Potom môžete klásť otázky 
typu: Z koľkých kociek si postavil 
vežu? K a m najďalej si doskočil? A k o 
dlho si vydržal stáť na jednej nohe? 
A k o dlho si vydržal na niekoho po
zerať bez toho, aby si sa zasmial? Sú
ťaživosť obmedzíte tak, že tú istú 
otázku budete klásť každému zvlášť 
a deti budú súperiť len sami so se
bou. 
Zápis by mal obsahovať rekord, me
no držiteľa a dátum rekordu. Strán
ku so zápisom zaraďte do príslušné
ho oddelenia záznamníka. Staršie 
deti môžu byť zapisovateľmi. Zápisy 
môžete doplniť kresbami a fotogra
fiami. 
Platí tu len jediné obmedzujúce pra
vidlo: nikto sa nepokúsi v ten istý 
deň prekonať niečí rekord. Každý 
„rekordman" sa predsa chce aspoň 
jediný deň vyhrievať na výslní slávy! 

Otlačok tela 
Potreby: veľký hárok baliaceho pa
piera, nožnice, pastelky a fixky, pod
ložka (kartón) 
Postup: Dieťa si ľahne na chrbátik na 
papierovú podložku (baliaci papier 
a podobne). Ceruzkou alebo f ixkou 
obkreslíte jeho obrys, potom obrys vy
strihnete a prilepíte na kartón. Potom 
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necháte dieťa tvoriť podobu človeka 
podľa vlastnej fantázie. Môže použiť 
pastelky, fixky, farebné papiere, le
piacu pásku, farby alebo čokoľvek čo 
je práve poruke. Povzbuďte ho, aby 
naznačilo obrysy tváre a oblečenia. 
Možno bude chcieť naznačiť niečo 
veselé či vtipné, napr. zábavne navle
čené šnúrky v topánkach, či nakrivo 
zapnutý svetrík a pod. 
Podlepený obrys môžete rozdeliť na 
jednotlivé končatiny a tie potom spo
jiť v miestach lakťových, ramenných, 
bedrových a kolenných kĺbov patent
kami tak, aby sa hýbali. Hotové dielo 
podpíšte, označte dátumom a vystav
te vo vašej „Národnej galérii." 

Reťazec smiechu 
Ak sa chcete dosýta zasmiať, spustite 
„reťazovú reakciu smiechu". 
Potreby: iba váš čas 
Postup: K hre sú potrební aspoň tra
ja hráči (deti i dospelí). Prvý sa polo
ží naznak a druhý si ľahne tak, aby 
jeho hlava spočívala prvému na bru
chu. Tak sa naskladajú všetci. Potom 
prvý hráč povie: „Ha!" Hneď nasle
duje druhý a povie: „Ha, ha!" atď. až 
na koniec retaze. 
Skôr či neskôr sa „ha, ha, ha" zvrtne 
na skutočný chachot a miestnosťou 
sa valí jedna vlna smiechu za dru
hou. 
Skúste si pravidlá obrátiť a súťažiť, 
kto dlhšie vydrží nezasmiať sa. Spra
vidla jeden z hráčov vyprskne smie
chom a znovu rozosmeje celú reťaz. 

Penový kúpeľ 
Potreby: pena do kúpeľa, vaňa s vo
dou. 
Postup: Táto činnosť sa neriadi žiad
nymi špeciálnymi pravidlami a preto 
aj návod je prostý - jednoducho do 
detského kúpeľa nalejte dvojnásobné 
množstvo peny. 
Z poriadne napěněného kúpeľa sa 
dajú formovať rôzne zložité sochy, 
ktoré jediným fúknutím zase zmiz
nú. I dospelí možno zistia, že ich ta
ké modelovanie baví. Skúste napr. 
vytvoriť penovú bustu známej osob
nosti. Kýchanie je prísne zakázané! 

Zápas palcov 
Potreby: len váš čas 
Postup: Jedna z hier, ktoré dokážu 
zabaviť deti za daždivých dní alebo 
počas dlhého cestovania, je „zápas 
palcov". 
Dvaja hráči sa do seba zakliesnia prs
tami (pozri obr.?) a vztýčenými pal
cami sa najskôr trikrát dotknú a po
tom sa začne pretlačovanie. K o m u sa 
podarí zatlačiť súperov palec dole, 
vyhráva. 
Mladší súrodenci sú v zrejmej nevý
hode. Stanovte si preto zvláštne pra
vidlá, napr., že starší z hráčov nesmie 
počas prvých desiatich sekúnd zaú
točiť. Ak ste súperom dieťaťa vy, pla
tí to aj pre vás. Palce hore! 

Z rôznych zdrojov vybrala J. Michalova 
a upravila O. Olšinová 

Nepustím ťa, nepustím, 
kým nepríde Augustín, 

A keď príde Augustín, 
zase ťa len nepustím. 

Jeden kováč koňa kuje, 
koľko klincov potrebuje? 

Povedz mi to ty, 
jedna-dva-tri 

Podkovičky pastou 
pripevňujeme na chodidlá 

Ide pavúk po stene, 
kým sa Janko zasmeje. 

Ide Janko po papuči, 
kým sa Janko nerozpučí. 

Ide pavúk po stene, 
nosí zlaté prstene. 
Anička sa raduje, 

že jej jeden daruje 

Pavúčik v podobe našich prstov 
lozí od hlavy po päty dietata 

Cip-cip-cipovička, 
Mak-mak-makovička, 

Cipovička cipová, 
makovická maková 

Z rúk sa na striedačku postaví veža, 
ktorá sa na konci riekanky zrúti. 

Hra môže pokračovat snahou, 
aby moja ruka bola na vrchu veže, 

pričom dve ruky tej istej osoby 
nemôžu byt na sebe. 
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Dorotke a Braňo vi 
Bola raz jedna motorka, Dorotka 

sa volala, pekná, tmavá červená, dob
rosrdečná. Mi lova la vôňu benzínu, 
vrčanie motora a hvizd štartovacej 
píšťalky. Keď na pretekoch preťal ost
rý pisk napätím nabitý vzduch, všetky 
motorky sa s hukotom rozbehli k cie
ľu. Diváci vyskakovali zo sedadiel 
a povzbudzovali stroje hurónskym re-
vom. Tmavočervená motorka uháňa
la ako najrýchlejšie dokázala, do tváre 
ju šľahal vietor, okolo nej sa ako na 
bežiacom páse striedali stromy, kríky, 
lampy, železničné stĺpy. To bola rých
losť! Namydlené blesky zaostali za 
motorkami o celý okruh. 

Preteky sú síce dobrá vec, ale slo
bodné preháňanie po hrádzi pri veľ
kej rieke mala Dorotka ešte radšej. 
Chodievala na hrádzu podvečer, na-
kurbľovala motory na plné pecky 
a fjú-fjú-fjúú, fičala vpred po úzkej 
betónovej cestičke. Keď zašlo slnko, 
zapla reflektor a o niečo pomalšie sa 
vracala naspäť, žltý kužeľ svetla od-
tláčal tmu, a tak sa Dorotka vždy 
šťastne vrátila. 

Raz sa spustil hustý dážď, skoro ce
zeň ani vidno nebolo, tmavočervená 
motorka sa ponáhľala domov, túžob
ne si priala sedieť v teple a suchu. 
Přehodila páku na vyšší rýchlostný 
stupeň, už si predstavovala ako po
kojne parkuje vo svojej garáži... 

Dorotka náhle zošliapla brzdový 
pedál až nadoraz, motorka zaškrípa
la, skoro sa prevrátila. Po betóne si vy
kračovala dlhá, široká, možno aj byst
rozraká, v každom prípade chlpatá 
húsenica. Keby Dorotka tak prudko 
nezaflekovala, asi by húsenicu zrazila. 

„Mala by si si dávať väčší pozor," 
upozorni la tmavočervená motorka 
čiernu húsenicu. Potom si zotrela 
z tváre dažďové kvapky a lepšie sa po
zrela na chodník. „Ty ale si veľká," 
povedala Dorotka obdivne húsenici. 

„Veru veľká," pochválila sa húseni
ca Chlpatica. „A vieš, prečo som taká 
veľká? Skús uhádnuť," vyzvala C h l 
patica Dorotku. 

„Lebo veľa žerieš." 
„Nie." 
„Lebo si exotická." 
„Nie." 
„Lebo... Neviem. Vzdávam sa." 
„Lebo sme dve," vyhlásila húsenica. 

„Aha!" 
Dorotka videla, ako sa húsenica roz

delila na dve menšie. 
,Ja som Chlpa, " predstavila sa prvá 

menšia húsenica. 
,Ja sa volám Tica," povedala druhá 

menšia húsenica. „Keď sme pri sebe, 
každý sa nás bojí a nikto nás neprej
de motorkou." 

„To je veľká výhoda," uznala Do
rotka. 

„Veru je," povedali Tica a Chlpa , 
opäť sa postavili tesne k sebe. Spolu 
odkráčali na okraj betónovej cestičky. 
Keď Chlpatica zmizla v dažďom zmá
čanej tráve, Dorotka naštartovala a po
brala sa preč. 

D o m a v t ichu potom premýšľala, 
že Tica a Chlpa to majú s Chlpaticou 
vskutku skvele vymyslené, že aj Do
rotke by sa zišla spoločníčka alebo 
spoločník, predsa len - to sa tmavo
červenej motorke už dávnejšie zdalo 
- pokojné večery v pustej garáži bol i 
často až priveľmi pokojné a opuste
né. 

Keď sa motorka rozhodne, že si 
k sebe niekoho pripúta, nemusí dlho 
premýšľať. Z b o k u si k sebe pr imon
tuje prídavný vozík, čosi ako malý 
kovový člnok s jedným kolesom a se
dadlom, potom sa tomu celému už 
nehovorí motorka, ale sajdkára. 

Dorotka si vybrala Braňa. 
Braňo sa tešil. Konečne si m o h o l 

zajazdiť. Doposiaľ sa mu to totiž 
s tým jeho jedným jediným kolesom 
vôbec nedarilo. Stále padal. Ale s Do
rotkou to bolo iné. C h o d i l i po u l i 
ciach, skúsená tmavočervená motor
ka, teraz už vlastne sajdkára, uka
zovala dopravnému nováčikovi Bráno
ví značky, vysvetlila mu princíp sema
fora, videli regulovčíka. Na ďalší deň 
bol i v múzeu dopravy. Navštívili Do-

rotk inu sesternicu na farme. Jazdil i 
hore-dole po meste. Aj Dorotke sa to 
páčilo, cítila sa silná ako nikdy pred
tým, v garáži sa s Branom zhovárali 
dlho do noci. Ráno sa zas spolu vy
brali na skusy, keď prechádzali okolo 
pretekárskeho štadióna, Dorotka si 
s trochou smútku spomenula na svo
ju závodnícku minulosť, ale vzápätí 
tie dotieravé myšlienky zahnala klak
sónom, veď predsa teraz má Braňa, 
musí ho ešte všeličo naučiť, bez nej je 
celkom stratený, ani z miesta sa ne
pohne, Dorotka nemá na pretekanie 
motoriek vôbec čas, ona je teraz 
predsa sajdkára, má Braňa, hotovo. 
Šli vyskúšať jazdu po diaľnici, všetci 
ich síce predbiehali, ale nič to, bol i 
šťastní. Zašli na veľké parkovisko, 
kde sa mladé motorky a autá učili šo
férovať, vypátrali aj ten najzapatroše-
nejší tunel, aby bol z Braňa naozaj 
ostrieľaný koráb ciest, Dorotka mu 
ukázala, ako sa tankuje benzín, do
pĺňa vzduch do pneumatík, ktoré 
prevody treba mazať olejom častejšie, 
ktoré zriedkavejšie. Braňo bol šikov
ný. Vedel klopiť zákruty, prudko brz
diť, prehadzovať rýchlosti, dávať pred
nosť. Vedel už skoro všetko. 

Po zime plnej učenia a získavania 
skúseností prišla jar. Vykuklo slnieč
ko, roztopilo ľady, po rieke sa plavili 
čoraz menšie kryhy. 

„Pôjdeme na snežienky?" opýtal sa 
Braňo Dorotky. 

„Pôjdeme," povedala Dorotka Brá
n o v í . „Viem, kde rastú najviac." 

A šli. 
„Kde rastú najviac?" vyzvedal ces

tou Braňo. 
„Dole na hrádzi." 
Čím bližšie boli k rieke a k betóno

vej cestičke, tým väčšie vzrušenie sa 
Dorotky zmocňovalo. Voľakedy sem 
predsa chodila každý boží podvečer. 
To boli časy. Dorotka vzdychla. 

Doraz i l i na hrádzu. Teraz, keď už 
boli dvaja, keď boli sajdkára, nie mo
torka, betónová cestička im bola úz
ka. Nezmestili sa na ňu. 
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„Nevadí. Však môžeme ísť po trá
ve," povedal Braňo. 

„Rada by som sa prešla tadeto. Ako 
voľakedy," šepla Dorotka. 

„Ale však si videla, že sa tam spolu 
nezmestíme." 

Dorotka premýšľala. Cítila sa nesvo-
ja. Akoby strácala pôdu po kolesami. 

„Keby si sa na chvíľu odo mňa od
pojil," navrhla nesmelo, „sama by som 
sa na hrádzu zmestila. Trochu sa prej
dem a vrátim sa." 

„A nevrátiš," zasyčal Braňo. Nechcel 
Dorotku pustiť ani na krôčik, bál sa, že 
ju stratí. 

„Vrátim sa, uvidíš." 
„Neverím t i ! Ty už ma nemáš ra

da ! " kričal Braňo. 
„Mám." 
„Tak zostaň so m n o u ! " 
„Veď by som odišla len na chvíľu." 
„Chceš sa ma zbaviť! Už ma nepo

trebuješ. Vieš jazdiť aj bezo mňa, len
že ja..." Braňo sa horko rozplakal. 

Braňove slzy, Braňov kr ik , Braňov 
strach, to všetko zas raz Dorotku úpl
ne odzbrojilo. 

„Ľúbim ťa," objala ho. „Poď na sne
žienky." 

Zišli z hrádze na trávu, kam sa v po
hode zmestili. 

Po snežienkach prišli fialky, po 
fialkách blatuchy, po blatúchoch nie
čo iné. Braňo obdarúval Dorotku ob
rovskými voňavými kyticami. Dorot
ka zádumčivo hľadela na úzku betó
novú cestičku. Vzdychla. Rada by si 
na pár minút zajazdila. Sama. Ale bá
la sa Bránových sĺz, Braňovho kr iku , 
Braňovho strachu, nechcela ho zra
niť, chcela si len zajazdiť, cítila sa tro
chu ako väzeň. 

Potom to už dlhšie nemohla vydr
žať. Raz v noci sa odpojila od prídav
ného vozíka a vykradla sa potichučky 
z garáže. Braňa nechala spať. 

„Kým ho prebudia ranné slnečné 
lúče," povedala si, „vrátim sa a on si 
ani nevšimne, že som bola preč." 

Tmavočervená motorka šla priamo 
na hrádzu. Nakurbľovala motory z ce
lej sily, zapla reflektor, zatrúbila klak
sónom. 

„Ahoj," vystrčili ryby hlavy z rieky. 
„Sme radi, že ťa konečne zas vidíme 

ako za starých čias," povedala Chlpa
tica a pratala sa z cestičky. 

„Vitáááj!" šušťali vŕby listami. 
Dorotku dojalo ich srdečné privíta

nie, zotrela si slzy z líc a vyrazila. Na 
tvári cítila nárazy chladného vetra, 
vnútri ju hrial rozfofrovaný motor. 
Bola šťastná. Došla po starý bútľavý 
strom, otočila sa, o niečo pomalšie šla 
naspäť, žltý kužeľ svetla odtláčal tmu. 

Braňo sa zobudi l uprostred noci 
a Dorotku vedľa seba nenašiel. Srdce 

skrúšene a nahlas sa opýtala: „Bolí ťa 
to?" 

Braňo zaryto mlčal. 
„Teraz príde plač, výčitky," vravela 

si Dorotka sama pre seba. „Nemala 
som radšej ostať na hrádzi?" 

D l h o bolo v garáži ticho. Prvý sa 
ozval Braňo: 

„Kde si bola?" 
„Pri rieke," povedala Dorotka. 

mu zamřelo od strachu. Chcel sa za 
ňou rozbehnúť, ale mal len jedno je
diné koliesko, nedostal sa ani k dve
rám garáže. Spadol. 

Dorotka zišla z hrádze. Bolo jej nád
herne. Ako voľakedy. Vzdychla. Vraca
la sa domov. Už sa tešila na Braňa. 
Vošla do garáže. Našla Braňa spadnu
tého. Pomohla mu vstať. Na boku mal 
odretý lak. 

„Prečo som odchádzala, keby som 
tu bola celú noc, Braňovi by sa vôbec 
nič nestalo," pomyslela si v duchu 

„Už si sa vrátila?" opýtal sa Braňo. 
„Vrátila," uistila ho Dorotka a prip

la si ho k sebe. 
Už zase z nich bola sajdkára. Skoro 

vždy z nich bola sajdkára. Len niekedy, 
keď Dorotka zatúžila po hrádzi, Bra
nec ju pustil. Na úzku betónovú cestič
ku a neskôr dokonca aj na závody. 

„Vrátim sa," lúčila sa zakaždým Do
rotka. 

Ja viem," povedal Braňo a odpoj i l 
háčik, ktorým boli pripútaný. 
Zuzana Mojžišova 
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Ako prebúdzať 
vnímanie 
vlastného tela 
Hovorme s deťmi o tom, čo sa 
odohráva v našom tele a ako to 
cítime: 
„Ako cítite tlkot srdca? 
Je ti teplo, alebo chladno? 
Cítiš, ako sa ti brucho dvíha a zase 
klesá?" 

Vzájomne si obkreslite svoje telo 
na papier. Hovorte o tom, čo 
všetko vaše telo dokáže. Nechaj
te deti odpovedať na otázky: 
„ Čo sa deje v mojom tele, keď cítim 
strach, zlosť, radosť? 
Čo sa deje v mojom tele, keď som 
v pokoji, keď som v pohybe?" 

Masírujte sa napríklad i teniso
vou loptičkou, hrajte sa na zvie
ratá, napodobňujte, ako sa pohy
bujú, vymýšľajte si príbehy a spo
ločne ich znázorňujte: 
Ako sa medvedica s medvieďatkom 
ukladajú na zimný spánok. 

Hrajte sa však aj hry, ktoré vyža
dujú ticho a sústredenie: Položte 
dieťaťu na brucho plyšové zvie
ratko. Zvieratko sa pri dychu die
ťaťa dvíha a klesá, zľahka sa po
hupuje hore a dole: 
„Čo zvieratko asi cíti, keď sa u teba 
takto pohojdáva? Páči sa mu to?" 

Podľa Kulkánkovej spracovala j. m. 

Mami, dotýkaj sa ma a hlaď ma! 
Daj mi precítiť celú tvoju lásku 
a nehu. Budem potom celé 
s tebou. 
Dám ti svoj smiech, otvorím ti 
svoje srdce. Poviem ti, čo mám 
rado a čo ma trápi. Pocítiš, čo 
cítim ja. 
Budem ťa milovať a tvoju lásku 
ti opätovať! Budeme aj bez slov 
vedieť, kto si ty a kto som ja. 

Jana llašplová 

Masáže detí a dojčiat 
„Cítiť dieťa svojimi dotykmi je rovnako dôležité ako starať sa 
o jeho žalúdok." 

Frederik Laboyer 

Každý dotyk, ktorý je prenášaný 
s láskou, má moc. Keď je dotykov 
málo, prichádza choroba. Dieťatko, 
ktorému chýba dotyk, si vo svojej 
hlave uloží nepravdivú informáciu, 
že pozornosť a s tým spojenú lásku 
si nezaslúži. Masáž detí a dojčiat nie 
je ani tak prejavom zručných rúk. Jej 
umenie má svoje korene skôr v srd
ci. Starostlivý dotyk medzi rodičom 
a dieťaťom má svoje fyziologické, 
socioemocionálne a duševno-teles-
no-duchovné spojenie masírovaného 
dieťaťa aj rodiča. Rytmické opakujú
ce sa pohyby pri detskej masáži uľah
čujú tvorbu nervových spojení v moz
gu, ktoré sú potrebné pre spracovanie 
informácií a učenie. Stimulujú tiež 
vylučovanie rastových hormónov, 
ktoré podporujú fyzický vývoj dieťa
ťa. Masáž bábätiek má vynikajúce 
účinky na trávenie, zlepšuje spánko
vý rytmus, stimuluje krvný obeh, po
kožku a dýchanie. Pomáha odstrániť 
popôrodnú traumu detí a nadviazať 
prvú neverbálnu komunikáciu. M a 
sáž pôsobí preventívne a zlepšuje stav 
astmatikov, alergikov a ekzematikov. 
Nežná masáž prehlbuje citovú väzbu 
medzi rodičom a dieťaťom. Dieťa sa 
učí relaxovať, sústrediť, lepšie spolu
pracuje a je odolnejšie voči choro
bám aj škodlivým vplyvom okolitého 
prostredia. A v neposlednom rade má 
masáž pozitívny vplyv na deti trpiace 
špecifickými poruchami správania 
a učenia, napr. dysgrafia, dyslexia, 
ľahká mozgová dysfunkcia. Podľa N. 
Painea by bolo ideálne, keby boli deti 
masírované od narodenia. Faktom 
však je, že deti v náhradných rodi
nách veľmi pravdepodobne nedosta
li tento starostlivý dotyk na začiatku 
svojho života. Je to o to náročnejšie, 
ak dieťa bolo vystavené opakované
mu odlúčeniu od rodiča alebo opat
rovníka, zanedbávaniu, fyzickému tý
raniu, či sexuálnemu zneužívaniu. 
V takom prípade je dôležité začať 
s dotykovou komunikáciou veľmi 

pomaly. Avšak akýkoľvek dotyk je 
lepší než žiadny. 

V posledných rokoch sa v tejto ob
lasti urobilo veľa výskumov a bolo 
spracovaných množstvo štúdií, ktoré 
dokumentujú význam masáží pr i 
podpore predčasne narodených detí, 
detí so špecifickými potrebami aj 
zdravých bábätiek. Taktiež prínos 
masáží pre deti trpiace syndrómom 
C A N (syndróm týraného, zneužíva
ného a zanedbávaného dieťaťa) je veľ
ký. Spomenieme aspoň niektoré: 
uľahčuje pripútanie, utvorenie citovej 
väzby, pomáha budovať sebavedomie, 
prehlbuje pocit bezpečia a spokojnos
ti, podporuje verbálnu a neverbálnu 
komunikáciu, relaxáciu, vytváranie 
očného kontaktu, sústredenú pozor
nosť, redukuje svalové napätie, po
dráždenosť, napomáha utváraniu po
zitívneho pocitu z vlastného tela počas 
všetkých období vývinu, kultivuje cit
livosť, spokojnosť so svojím telom, 
súcit, rešpekt, poskytuje emocionál
nu výživu, je zdrojom radosti, napo
máha budovaniu dôvery k masírujú
cemu človeku. (Paine, N . , 2004) 

Masáž je zostavou veľmi jemného 
a citlivého masírovania detského telič
ka. K zvláčneniu pokožky sa používajú 
oleje, uvoľnenie prehlbuje detská rela
xačná hudba. Dotyk a masáž navodzujú 
pocity pohody a relaxácie ako u detí, 
tak i u dospelých, ktorí masáž robia. 

Skúsme začať 
Pripravíme si kvalitný panenský 

olivový olej, prípadne kombináciu sl
nečnicového a olivového - v pomere 
1:1. Ak chceme, môžeme pridať kvap
ku čistého levandulového alebo har
mančekového oleja. Ďalej si pripraví
me osušky a plienky. Pustíme tichú 
relaxačnú hudbu, alebo môžeme pri 
masáži spievať. Deti masírujeme na 
zemi (na deke) v pokojnej, dostatoč
ne vyhriatej miestnosti a vtedy, keď 
nie sú ospanlivé, ani čerstvo najede
né, vo veku do jedného roka je vhod-
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ný podvečer, pred kúpaním alebo po 
ňom. Masáž sa snažíme robiť v rovna
kom čase, aby sa vytvoril rituál, na 
ktorý si dieťa aj rodič zvyknú. Obaja 
sa naň budú podvedome tešiť a masí-
rovanie tak bude účinnejšie. Pohodlne 
sa usadíme obkročmo okolo dieťaťa. 
Zavrieme oči a pri prvom hlbokom 
nádychu a výdychu si uvedomíme, že 
sedíme pohodlne, nikde nás nič netla
čí, nebolí. Ak cítime nejaké napätie, 
zmeníme polohu, aby sme sa počas 
masírovania cítili príjemne a pohodl
ne. Myslíme na to, že v tejto chvíli 
sme tu len ja a moje dieťatko, ktorého 
sa budem s láskou dotýkať. Ak cítime, 
že je ešte nervózne (deti, ktoré prežili 
nejaké invazívne ošetrenie, majú spo
mienky na bolestivé očkovanie alebo 
sú dokonca po operácii) a nevie, čo sa 
bude diať, ponúkneme mu, aby si na
močilo ručičku do olejčeka a namasí-
rovalo nohu alebo ruku nám. To sa 
deťom väčšinou veľmi páči, rozptýlia 
sa obavy, ktoré majú z masáže, a mô
žeme začať. Namočíme si ruky do ole
ja, zohrejeme ho v dlaniach, privonia
me a dáme privoňať aj dieťaťu. 

Časopis M a m a a ja pripravil od jú
lového čísla seriál Masáže detí a doj
čiat, v k torom sa v jednotlivých čís
lach názorne venuje postupne masá
ži nožičiek, brušká, chrbátika, rovna
ko názorná je i knižka J. Hašplovej 
(viac na strane 19). 

Trojročné a staršie deti 
• Masáž najmä pri večernom ukla

daní do postele s príbehmi a pes
ničkami. 

• Začnite sa pýtať, čo dieťa upred
nostní (napr. „Kde by si chcel/a, 
aby som ťa pomasírovala?") 

• Tvorte hry ako: Vysádzanie záhra
dy, Futbal, Pečieme pizzu 

• Rešpektujte zdržanlivosť dieťaťa -
masírovať môžete i v šatách 

Deti školského veku 
Deti sú do dvanásteho roku viac tak-

tilno-kinestetické. To znamená, že po
užívajú na zbieranie informácií o svete 
viac pociťovanie ako zrak a sluch. Preto 
srdečný dotyk môže spustiť lavínu po
citov a myšlienok. Povedať svojmu die
ťaťu: „Ľúbim ťa," je dôležité, ale oveľa 
dôležitejšie je komunikovať svoju lásku 

kontaktom očí, sústredenou pozor
nosťou a láskavým dotykom. 

Okrem toho, pochvalu sprevádza
nú dotykom deti prijmú v 85 % prípa
dov, kým čisto slovnej pochvale uve
ria a príjmu ju len v 15 % prípadoch. 

Deti môžu v škole zažívať nadmer
né množstvo stresu. Tento stres sa 
často prejavuje agresiou voči iným 
(bitky na školskom dvore), alebo izo
láciou a stiahnutím sa do seba. 

Pravidelná masáž môže vášmu die
ťaťu pomôcť: 
• naučiť sa relaxovať; 
• cítiť sa vo svojom tele pohodlne 

a bezpečne; 
• naučiť sa stanoviť si hranice; 
• rozlišovať medzi „dobrým doty

k o m " a „zlým dotykom"; 
• redukovať agresívne správanie; 
• pokračovať vo verbálnej k o m u n i 

kácii s rodičmi. 

Adolescenti 
Naďalej ponúkajte vášmu dieťaťu 

masáž aj počas adolescencie. Zvlášť 
dobré sú masáže nôh alebo chrbta pri 
rozhovore o prežitom dni. Vášmu fut
balistovi môže robiť dobre masáž lýtok, 
kým vám bude rozprávať, aký bol tré
ning. Keď bude mať vaša dcéra men
štruáciu, môže oceniť masáž krížov. 
Masáž podporuje rozhovor. Pomôcť 
môže, keď je dieťa otočené chrbtom. 

Podľa štúdie miamského Touch 
Research Institute už mesiac pravidel
ných masáží dvakrát do týždňa spô
sobil, že adolescenti sa stávali menej 
agresívni. 

Jedna z mnohých výhod dotyku, 
zvlášť u teenagerov, je, že ak je uspoko
jená ich potreba dotyku, menej sa spo
liehajú na náhradné uspokojenie tejto 
potreby a lepšie odolávajú pokuše
niam ako drogy, alkohol, promiskuita. 

Rešpektujúci, vnímavý, nežný a sta
rostlivý dotyk môže byť liečivý, môže 
to byť jedna z najefektívnejších mož
ností terapie. 

Oľga Olšinová a j. m. 

Literatúra: 
Priehradná, D.: Pripútanie dieťaťa v náhrad
nej rodine. Diplomová práca. Univerzita Ma
teja Bela v Banskej Bystrici, 2005. 
Hašplová, J.: Masáže detí a dojčiat. 1. časť. In.: 
Mama a ja. Roč. 4, č. 7, s. 20-21. 

Masáž chrbta aj 
pre dospievajúce 
deti 
a dospelých 
Vysádzanie záhrady 
Masírujeme a komentujeme, čo 
pohyby, ktoré vykonávame, zná
zorňujú, každú fázu masáže vy
konávame niekoľkokrát za sebou, 
tak, aby celá masáž trvala aj 10 
minút. 

Tam a späť od krížov hore. 
Ako traktor poorieme zem. 
Zošuchnutie od hornej časti 
chrbtice ku krížom. Pôdu treba 
povalcovať, uhladiť. 
Malé kruhy po chrbtici smerom 
dolu - môžete robiť aj „riadky" 
smerom k bokom, ako keď sa 
paličkou robia riadky na sadenie 
semienok a sadeníc. 
Urobíme hriadky, zasadíme semien
ka. Čo budeme sadiť? Slnečnice? Pa
radajky, pizzu, mier, lásku... 
Češte prstami chrbát smerom 
dolu. 

Zahrabeme semienka hrabľami. 

Môžete pridať: 
Klepkanie prstami po celom 
chrbte. 
Dážď padá, aby živil naše rastlinky 
a zvlažil zem ťuky-ťuk, ťuky-ťuk. 
Nefyzický kontakt rukami 5 - 7 
cm nad chrbtom od hlavy ku 
krížom. Nefýzické hladenie. 
jemný vánok posilňuje naše rastlin
ky. Cítiš, ako jemný vánok povieva 
nad tvojimi novými rastlinkami? 

Pevný dotyk. Ruky na krížoch 
a vrchu hlavy alebo ruky na krí
žoch a vrchu chrbta. 
Vychádza slnko, zohrieva zem a pri
náša život. 

Po podržaní pomaly odtiahnite 
ruky. Ešte raz? 

Skúste si spoločne vymyslieť iný 
príbeh... 

Neera T. Paine 
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p S O V I ; 
ktorý mal chlapca 

V malom parku na námestí, tam 
celkom vzadu, kde v máji kvitne or
gován, sa nevedno odkiaľ zjavil psík. 
Od toho jarného dňa každý deň se
dával v tráve, pobehával alebo prelie
zal orgovánovú húštinu. N i k nevedel, 
čí je to pes, odkiaľ prišiel, ani čo vie. 

Všimli si ho mamičky, ktoré po 
chodníkoch vozili svoje bábätká. „Mali 
by sme zavolať toho človeka, čo chytá 
túlavých psov," povedala jedna z inich. 

„Ale prečo?" zhrozi la sa mamička 
s červeným kočíkom. „Veď je taký mi
lý a skromný! A n i len nezabreše, aby 
nám nepobudil detičky." 

„Skromný je," uznala prvá mamič
ka. „Čo iné mu aj zostáva, keď nie je 
ani pekný, ani veľký, ani múdry?" 

„Je síce malý a nie veľmi krásny," 
pripustila mamička s červeným kočí
kom, „ale zato ešte nemusí byť hlúpy. 
Hlupáci nebývajú skromní." 

A pobrala sa domov prebaliť dcér
k u , lebo sa jej v kočíku rozplakala. 
„Len ho pekne nechajte na pokoj i , " 
zavolala na rozlúčku ostatným ma
mičkám. 

Tento nebezpečný rozhovor psík 
našťastie nepočul. Len by sa bol zby
točne poľakal. A veď on bol, chudák, 
aj bez toho dosť ustrašený.Veď ten 
malý nepekný psík nemal nikoho na 
svete. A n i pána, ani búdu, ba ani len 
dvor, v ktorom by ho vždy čakal daja
ký vlastný kút. 

Nemôžem ďalej takto žiť, povedal 
si v ten deň, keď prestal byť ufňuka
ným šteňaťom. Som dospelý pes 
a jedlo si zoženiem aj sám. Prenocu
jem hocikde, aj pod holým nebom. 
O to nejde. Lenže starať sa nemám 
o koho! Len sa tak túlam, hrám a po
behujem po svete, a to ma už neteší. 
Sám vidím, že by som sa mal pustiť 
do dákej užitočnej roboty. 

Psík bol svetaskúsený, veľa toho vi
del na svojich túlačkách. Vedel, že ku 
každému psovi patrí aspoň jeden člo
vek. 

Videl mocné vlčiaky, boxery a dogy, 
ako si vedú na prechádzku svojich 
pánov. Videl hlúpe teriéry, chlpaté pinč-
líky a bezočivé jazvečíky, ako krížom-
krážom po chodníkoch vláčia svoje 
panie, uviazané na remencoch. 

Dlho takto pozoroval psí svet a vše
ličo sa mu v ňom nepáčilo. Jedno 
však pochopil : že bez vlastného člo
veka je každý pes smutný a zbytočný. 

Rozhodol sa teda, že si svojho člo
veka nájde. 

A už si ho aj vyhliadol. 
Nebol to síce bohvieaký veľký člo

vek, chodil iba do prvej triedy, ale bol 
vážny, chudý a pehavý, a to sa psíkovi 
náramne páčilo. 

Tak sa mu to páčilo, že sa celé dni 
motal po parku a čakal, kedy sa na 
druhej strane ulice otvorí brána školy. 

Nie že by nevedel, kedy sa tá brána 
otvorí. Ako každý poriadny pes, aj on 
mal v hlave hodiny, ktoré presne uka
zovali, kedy má prísť ten, koho máme 

radi. Vedel, že to nebude skôr ako 
o dvanástej. 

V parku sa celý deň potĺkal preto, 
že ho okrem toho chudého pehavého 
chlapca už týždeň nič nezaujímalo. 

Jedného dňa sa psík osmelil, a keď 
šli deti zo školy, vybehol z orgováno
vej húštiny a postavil sa chlapcovi do 
cesty. Na to treba dosť odvahy, lebo 
deti sú všelijaké. Niektoré bijú nepek

né malé psíky, naháňajú ich a všeličo 
do nich hádžu. 

Tento psík sa však osmelil a stal si 
chlapcovi do cesty, aby upútal jeho 
pozornosť. 

Chlapec zastal. Psík sa naňho díval 
tak sústredene, že od veľkého sústre
denia zabudol položiť na zem pr.avú 
prednú labku. 

Chlapec sa sklonil a začal zdvihnu
tú labku prezerať, či v nej nie je za
bodnutý dajaký tŕň alebo pichliač. 
Psík sa zahanbil, lebo labka bola síce 
zdravá, ale špinavá až hrôza. Rýchlo 
ju položil na zem, kde už nevyzerala 
tak krikľavo, a začal chlpatým chvos
tom robiť taký vietor, že sa rozkvitnu
té kvety na hriadkách len tak ohýbali. 

Chlapec prekvapene pozrel psíkovi 
do očí. A n i jeden pes, či je už veľký 
alebo malý, pekný alebo škaredý, múd
ry či hlúpy, nemá rád, keď sa mu člo
vek pridlho díva do očí. Uprený po
hľad psa uráža i hnevá. Prečo - to 
vedia iba psy a ľuďom to neprezradia. 

Náš psík však pohľad vydržal, lebo 
si hneď na začiatku všimol, aké má 
chlapec teplé hnedé oči so svietiacimi 
hviezdičkami uprostred. Aj chlapec 
videl hviezdičky v psíkových čiernych 
očkách. Slniečko totiž svietilo na 
všetkých rovnako a zažíhalo hviezdič
ky v očiach ľudí i psov. 

Keď sa školské deti premleli a park 
stíchol, povedal chlapec psovi: „Čí si 
ty, psíček? Ako sa voláš?" 

„Ja?" začudoval sa psík. „Nuž ničí. 
Ja som iba sám svoj. Preto sa aj volám 
jednoducho - Psík." 

„Hľadaj si pána," pokračoval chla
pec, „lebo keď sa budeš potulovať 
sám, chytia ťa a prídeš o život." 

Psíkovi to pripadlo smiešne, ani sa 
nepohol, len začal chvostom víriť ta
ký vietor, že sa rozkývala už aj orgo
vánová halúzka. „Mňa že niekto chy
tí? Chytiť som sa nedal, ani keď som 
bol šteňaťom, ktoré po nociach kňu
čalo od strachu! A pána nechcem. 
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A n i paniu. Nepáči sa mi vodiť ľudí na 
remencoch. Mám rád s lobodu a svoj
ho človeka tiež nechám chodiť po 
slobode. Postarám sa ja o neho, aj 
keď ho nebudem mať na remenci. 
Zostanem pri ňom, aby mu nik neu
blížil. A budem pri ňom vždy! Ale pá
na nechcem. A n i paniu. Rád by som 
mal chlapca... Teba. Ty sa mi páčiš." 

Chlapec vybral z vrecka zelenú guľu, 
rozlomil ju a polovicu podal Psíkovi. 

„Mám iba jablko," povedal, „vezmi 
si, zíde sa ti trošku vitamínov. " 

Pes nerád žerie neznáme veci a vôbec 
si už nepotrpí na vitamíny. Okrem to
ho sa Psíkovi v to ráno pošťastilo 
uchmatnúť kus klobásy, keď nešikový 
učeň prenášal tovar z auta do mä-
siarne. Bol preto celkom přejedený 

No jablko si vzal. Predsa neurazí 
toho pekného chlapca! Ojoj, žrali 
sme my už aj horšie veci! Raz-dva 
schrúmal pologuľu. Akurát čo mu 
z očú vypadli slzy a fúzy sa zježili od 
nechutného jedla. 

Potom odprevadil chlapca domov. 
Cestou mu dvakrát zachránil život. 
Raz na kraji parku, keď brechaním 
dovtedy zdržiaval chlapca, kým u l i 
cou neprefrčali tri bicykle a jeden 
detský kočík. 

Druhý raz - keď sa k nemu chcel 
pripojiť mocný odporný chlapec, isto 
veľký bitkár. Psík sa doňho pust i l 
a odháňal ho dovtedy, kým mocný 
chlapec so smiechom neodstúpil. 

Vtedy už prichádzali k d o m u , 
v k torom chlapec býval. Branickou 
vošli do veľkého dvora, plného zele
ných stromov. 

„Nevedel som, že si taký jedoš," 
smial sa Psíkov chlapec, „myslel som, 
že vôbec nemáš hlas." 

Psík poskočil od pýchy a hybaj späť 
kbráničke. Práve ňou vchádzal do 
dvora akýsi pán, ktorého,zastavil vý
hražným brechotom. 

Chlapec sa obzrel. 
„Toho pusť," povedal Psíkovi, „je to 

môj,otec." 
O tom, že chlapci majú otcov, Psík 

nikdy nepočul. Vôbec nemal chuť 
púšťať do chlapcovho dvora kadeja
kých ľudí. Keď však videl svojho 
chlapca rozprávať sa s pánom celkom 
priateľsky, stíchol a trošku odstúpil. 

„Čí je ten pes?" spýtal sa pán. 

Psík sa poponáhľal a vbehol za 
chlapcom na schodište, aby pánovi 
ukázal hlavne to, čí je ten chlapec! 
Pán sa naň zahnal a skríkol: 

„Ideš, ty blcháň!" 
„Ako môžeš vedieť, že má blchy?" 

povedal chlapec. 
Psík podskočil, predbehol chlapca, 

už ho čakal hore na plošinke. 
„Ale ja mám blchy! Pravdaže mám! 

Nie som zas až taký chudobný, aby 
som nemal ani blchy! Blch mám toľ
ko, že by sa nepomestili hádam ani na 
dvoch veľkých 
psov." 

„Vieš čo?" poše
pol chlapec Psí
kovi. „Počkaj ma 
vonku." A vošiel za 
otcom do veľkých 
hnedých dverí. 

„Počkám," ská
kal Psík d o l u 
schodmi, „mne 
by sa i tak nechce
lo sedieť v tvojej 
búde. Mám predsa vonku robotu -
musím strážiť tvoj dvor." 

A začal strážiť dvor tak statočne, že 
sa raz-dva splnilo, čo za desať rokov 
nedocielila veľká tabuľa, pribitá na 
chlapcovom dome: „Nerobte z dvora 
verejný priechod." 

Tabule si nevšímal nik. Ale Psíka, 
bojovne vykúkajúceho z bráničky, si 
všimol každý. Stačilo dva-tri razy 
zavrčať, a cudzí ľudia dvor radšej na-
ďaleko obchádzali. Niekedy vkĺzol 
cudzí človek do Psíkovho strážneho 
rajónu branickou na d r u h o m konci 
dvora. Ďaleko však nedošiel. Psík ho 
cez svoju bráničku von nepustil . 
S prenikavým brechotom ho cez celý 
dvor s hanbou hnal späť. 

Domovník si mädlil ruky - bol rád, 
že mu konečne prestali cez dvor cho
diť cudzí ľudia. Už nemal kto vláčiť 
z ulice kadejakú špinu a odhadzovať 
na zem autobusové lístky. 

„Šikovný pes," povedal chlapcovi 
natešene, „vyzerá ako niktoš, ale do 
svojej roboty sa rozumie." 

„Ako niktoš?" hútal chlapec, keď 
sa rozišiel s domovníkom. „Ty že vy
zeráš ako niktoš?" 

Chlapcovi sa Psík celkom páčil. Nuž 
ale - keď si ho lepšie poprezeral, v i 

del aj on, že biele fliačiky má od špi
ny popolavé a všetky labky obuté do 
čižmičiek z uschnutého blata. 

„Počkaj tu," rozhodol sa odrazu, „ale 
dívaj sa stále na balkón. Keď ti dám 
znamenie, vybehni do bytu. Rozu
mieš?" 

Čože by Psík nerozumel? Beztak sa 
vždy díval na chlapcov balkón. Jed
ným okom naň poškuľoval aj vtedy, 
keď mal so strážením najviac roboty. 
Nie preto, že mu chlapec z balkóna 
hádzal všelijaké pochúťky. Kdeže! Dí

val sa naňho pre
to, aby vedel, ko
ho má do dvora 
pustiť a koho nie. 

Psík by najrad
šej nebol púšťal 
nikoho, ale keď 
mu chlapec z bal
kóna dal pokyn: 
„Toho pusť!" -
poslušne odstú
pi l a človeka pus
t i l . Veď dvor pat

rí chlapcovi, on nech rozhoduje, kto 
doň má a kto nemá vstúpiť. 

Vošiel teda chlapec na schodište 
a Psík ostal pr i bránke. Roboty veľa 
nebolo, nuž si sadol, zdvihol hlavu 
a pozoroval balkón na d r u h o m po
schodí. O pár minút vybehol na bal
kón chlapec. 

„Vzduch čistý," zavolal tlmene, 
„poď hore!" 

A n i blesk nelieta tak rýchlo, ako vy
letel Psík hore schodmi. Keby bol ve
del, čo ho v chlapcovej búde čaká, 
možno by nebol tak upaľoval. A mož
no aj hej. Ktože sa vyzná v takom ne
obyčajnom psovi, ktorý ešte nedávno 
bol obyčajným tulákom? 

Istá vec je, že keď preletel dvermi, 
všetky labky sa mu podlomil i od veľ
kého strachu. Naľakal sa, chudák, čis
toty, akú v živote nevidel. A niet sa čo 
čudovať, veď od malička žil na ulici
ach, ba i na smetiskách. „Neboj sa," 
povedal chlapec, „nič zlé sa ti nestane." 
Vysúkal rukávy, zodvihol špinavého 
Psíka a vložil ho do obrovského biele
ho koryta. A v tom koryte bola voda! 

Psík sa splašil, chcel sa z koryta vy-
driapať. Steny však boli klzké, zošmy
kol sa, ňufákom padol do vody 
a v úzkosti začal plávať. 
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Plávať vie každý pes už od narode
nia. Aj tento Psík vedel, i keď s vodou 
sa v tej chvíli zoznámil po prvý raz 
v živote. 

„Nesmieš tak špliechať!" skríkol 
chlapec a vybral Psíka z vody. 

„Pokojne stoj, aby som ťa mohol 
namydliť!" 

Psík poslúchol, a keď ho chlapec 
postavil do vody, ani sa nepohol. No , 
to vydržíme! M y d l o je tiež nemilá 
vec, ale veď chlapec už dá pozor, aby 
mi celkom nevypálilo oči. Oplachuje 
ich čistou vodou, a tak sa vlastne 
všetko dá celkom dobre zniesť. 

„Teraz ťa strčím pod vodu," vysvet
ľoval chlapec, „len nos necháme von
ku, aby mohol dýchať. Uvidíš, ako sa 
blchy utopia!" 

Moje blchy, smial sa Psík pyšne, vy
držia všetko. Ľadový severák, mráz 
i sneh, kdeže by sa tie zľakli vody. Len 
sa ty o ne nestrachuj! 

„Nevedel som, že si taký chudý," 
povedal chlapec, keď zakrúcal Psíka 
do osušky, „a maličký..." 

Psík pozeral na chlapca, aký je bez 
kabáta drobný a chudučký a všetko 
sa mu zdalo v najlepšom poriadku. 
Okrem toho bol veľmi rád, že šťastli
vo prežil očistný kúpeľ. Nebyť pr i 
tom chlapca, bol by kúpeľ pokladal 
za najhorší zážitok svojho psieho ži
vota. Vydržal ho len kvôli chlapcovi. 
Keby bol chcel, vyskočí von z klzké
ho koryta a zuteká hoc aj namydle
ný! 

Pravda, na dvore sa už potom cítil 
parádne. Biele labky mu svietili, že si 
musel dávať pozor, aby neoslepol. 
A blchy sa nevedeli dosť vynačudovať, 
v akom sa to prechádzajú zamato
vom kožúšku. Lebo veru kúpeľ skoro 
všetky v zdraví prežili. 

„Aký krásny psík," zastavovali sa 
ľudia neďaleko bráničky, „keby nemal 
gazdu, hneď by sme si ho vzali ." 

Ale Psík na nich brechal, lebo sa 
mu také reči vôbec nepáčili. „Mám 
svojho chlapca," vyštekával, „a tomu 
vôbec nezáleží iba na kožuchu ako 
vám!" A vysoko skákal od pýchy, že si 

našiel chlapca zo všetkých chlapcov 
najmúdrejšieho. 

M a l zo všetkých ľudí na svete najrad
šej svojho chudého, pehavého chlapca, 
medzi všetkými pánmi, paniami a deť
mi - najkrajšieho. 

Všetky psy v meste už poznali Psíka 
s chlapcom. A všetci ľudia v meste po
znali chlapca so Psíkom. 

„To je zaujímavé," čudovali sa mla
dé mamičky, „ako sa ten psík zmenil. 
Celkom dobre vyzerá. A ako len dbá 
na čistotu!" 

„A pri tom je stále tichý a skromný, 
hoci by sa mohol už aj nafukovať. Je 
to predsa veľmi pekný a múdry pes. 
Ako tu len verne vyčkáva toho svojho 
drobného chlapca." 

„Vždy som vám vravela, že hlupáci 
nebývajú skromní," povedala mamič
ka s červeným kočíkom. „Skromné 
bývajú len múdre hlavičky!" 

Brána školy sa otvorila a mamičky 
stíchli. Okolo nich prebehol šťastný 
Psík so svojím pehavým chlapcom. 
Klára Jarunková 
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yrábame darčeky 

V minulom čísle sme sľúbili, že pripravíme niekoľko uká
žok z knižky Vyrábíme dárky s malými dětmi. Tak tu sú. 

Darček môžeme doplniť básničkou, 
napr. 
Chobotnička už je tvoja, 
všetky smietky nech sa boja. 
Po výškach sa prechádza, 
úsmevom tá sprevádza. 

Prachovka - chobotnica 

Potrebný materiál: Mäkká bavlnená 
alebo vlnená ponožka, ktorá doma 
zvyšuje, lebo jej sestrička sa stratila 
alebo roztrhala, molitanová drť do 
vankúšov, dve gumičky, ploché ozdo
by a gombíky, lepidlo, vareška dlhá 
asi 30 cm. 

Postup: 
1. Vrúbkovanú časť ponožky niekoľ

kokrát nastrihnite tak, aby vzniklo 
približne osem prúžkov. Na špičke 
vystrihnite malú dierku na prestr-
čenie rukoväte. 

2. Varešku zastrčte do ponožky a pre
strčte jej horný koniec dierkou 
v špičke tak, aby širší koniec vareš
ky ostal v ponožke. 

3. Vyplňte špičku ponožky molitano
vou drťou (ak nemáte, môžete pou
žiť vatu či iný podobný materiál). 

4. Tú časť ponožky, kde je výplň, uzav
rite gumičkou kúsok pred miestom, 
kde začínajú nástrihy. 

5. Nalepte alebo prišite gombíky 
a ďalšie ozdoby tak, aby vznik la 
tvárička. 

6. Prachovka - chobotnica sa stáva 
predĺženou rukou a môže zbierať 
pavučiny a utierať prach tam, kde 
dočiahne len ona. 

Svietnik 

Potrebný materiál: farebný krepový 
papier, malý zaváraninový pohár -
napr. od detskej výživy, tekutý škrob, 
štetce, alobal alebo tácka z umelej 
hmoty, girlanda alebo farebná stuž
ka, mikroténové vrecko a „trblietky" 
- nie je nutné. 

Postup: 
1. Natrhajte alebo nastrihajte krepo

vý papier na malé kúsky. 
2. Pohár potrite tekutým škrobom, 

priložte krepový papier a keď je ce
lý pohárik pokrytý papierom, na
neste ešte jednu vrstvu škrobu. 
Kúsky krepového papiera sa musia 
vzájomne prekrývať, aby pohárik 
bol celý zakrytý. 

3. Pohár postavte na tácku alebo na 
alobal (nie na papier) a nechajte 
ho uschnúť. Taktiež ho môžete ne

chať uschnúť len čiastočne, potom 
vložiť do vrecka s „trblietkami" 
a mierne poprevaľovať po podlož
ke a potom nechať doschnúť. 

4. Okraj svietnika ozdobte stužkou. 

Užitočné rady: 
Tekutý škrob môžete nahradiť roz
pusteným lepidlom. Ak si odkladáte 
darčekový papier, môžete ho použiť 
namiesto krepového papiera. Taktiež 
môžete použiť obrúsky s motívmi sú
visiacimi s príležitosťou, ku ktorej 
svietnik vyrábate. 

Kvetiny v kvetináči 

Potrebný materiál: malý kvetináč 
z umelej hmoty, polystyrén ako vý
plň do kvetináča, nálepky kvetov, 
špajle, výkres, farebné papiere, lepia
ca páska. 

Postup: 
1. Do kvetináča vložte polystyrén. 
2. Kvetináč ozdobte nálepkami s mo

tívmi kvetov. 
3. Vystrihnuté kvetiny (buď nálepky 

kvetov nalepené na výkres alebo 
výkres ozdobený kolážou z fareb
ného papiera), prilepte na špajle. 
Na každú špajlu prilepte zozadu 
lepiacou páskou jednu kvetinu. 

4. Špajle s kvetinami zapichnite a na
aranžujte do polystyrénu v kveti
náči. 

Uvedené ukážky sú z knihy 
Mueller, S. R. - Wheeler, A. E.: 
Vyrábíme dárky s malými dětmi. 
Praha, Portál 2003. 

Stranu pripravila Oľga Olšinová 
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Šimanovský, Zdeněk: Hry pro zvládání agresivity a neklidu 
Praha, Portál 2002. 175 s. 

S rastúcou agresivitou detí a mládeže, o ktorej sa často hovorí, úzko súvisí napätie 
v skupine, stres a nekontrolované výbuchy emócií. Ak však správne vnímame emoč
ně potreby detí a dospievajúcich, pochopíme ich agresivitu ako prirodzenú reakciu 
na situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Potláčané emócie vyvolávajú napätie, nepriateľstvo 
a násilie. Ovládaná agresivita naopak dodáva energiu v športových výkonoch, či 
istých súťažných disciplínách. A práve k ovládnutiu agresivity a nepokoja ponúka 
Zdeněk Šimanovský celý rad hier a činností. Umožňujú deťom pomenovať a vyjadriť 
emócie, pomáhajú im zmierniť alebo odstrániť nadmerné napätie, ktoré deti znepo
kojuje, bráni im v koncentrácii a vytvára pôdu pre nedorozumenie a konflikty. 

Šimanovský, Zdeňek - Mert in , Václav: Hry pomáhají s problémy. 
Hry a hrátky pro rodiče a dite 
Praha, Portál 2000. 159 s. 

Táto kniha je ešte konkrétnejšia ako predošlá. Nevenuje sa teórii, ale už len konkrét
nym hrám. Zameriava sa aj na iné problémy ako je agresivita a potláčané emócie. Je 
rozčlenená na sedemnásť kapitol, z ktorých každá sa venuje jednému typu správania 
dieťaťa, ktoré často spôsobuje rodičom problémy. Ako príklad uvediem niekoľko kapi
tol - Dieťa uzavreté; Dieťa nepokojné, hyperaktívne; Dieťa vzdorovité; Dieťa nesústre-
dené; Dieťa nervózne a úzkostné; Dieťa plaché a pasívne; Dieťa precitlivelé; Dieťa agre
sívne; Dieťa, ktoré trpí nespavosťou... 
Každé takéto správanie je úvode kapitoly dokumentované autentickým príbehom 
z klinickej praxe autorov a doplnené stručným a zrozumiteľným rozborom problému. 
Jadro každej kapitoly potom tvorí súbor hier, ktoré nenásilnou hravou formou podpo
rujú také návyky, znalosti a zručnosti dieťaťa, ktoré mu pomôžu prekonávať jeho 
obtiaže. Všetky hry sú vyskúšané a overené v praxi a autori ich predkladajú s vedomím, 
že hra nemôže síce suplovať odbornú starostlivosť, ale vhodne ju dopĺňa. 

Jana Hašplová: Masáže dětí a kojenců 
Praha, Portál 2000. 102 s. 

Názorné a prehľadné zoznámenie s a s technikami masáži detí. V knižka obsahuje teo
retický úvod do problematiky masáži v ktorom pani Hašplová objasňuje účinnosť ma
sáže u zdravých, chorých detí, a detí s problémami, zaoberá sa významom dotyku ako 
súčasťou komunikácie s dieťaťom. Viac sa dozviete aj o aromaterapii a muzikoterapii. 
Jadro knihy tvorí samotná technika masáže, ktorá je ilustrovaná zhruba 75-timi foto
grafiami, podľa ktorých je možné osvojiť si správny postup masáže. 
Mgr. Jana Hašplová vyštudovala pedagogiku (matematika a biológia), absolvovala kurz 
masáží detí a kojencov pod vedením lektorov medzinárodnej školy AIMI. Spolupracu
je s inštitúciami starajúcimi sa o zdravotne postihnuté děti. 

Soňa Hermochová: Hry pro život 
Sociálno-psychologické hry pre deti a mládež. Portál 1994, 174. s. 

Rovnako ako u všetkých iných zručnostiach aj pri sociálnych zručnostiach platí, že sa 
dajú rozvíjať. Jednou z metód sú aj hry. Pri hrách s ktorými nás zoznamuje kniha pani 
docentky si môžeme spolu s našimi deťmi otestovať svoje zručnosti, dozvedieť sa opäť 
niečo nové o sebe i svojich blízkych. Jednotlivé hry sú rozdelené do kapitol ako Kon
takt, Vnímanie, Identita, Pocity, Rodina a priatelia, Vzťah k vlastnému telu... 
Soňa Hermochová je vedúca katedry psychológie na Univerzite Karlovej v Prahe a ria
diteľkou Centra pre prevenciu a riešenie konfliktov. Zaoberá sa metódami aplikovanej 
sociálnej psychológie. Je autorkou viacerých publikácii. 
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pustený Aron 
Často sa pri obšmietam okolo témy opustených detí a náhradného rodičovstva stretávam s názorom, že 
autentické ľudské príbehy a na vlastnej koži získaná empíria sú nositeľmi najhlbších posolstiev a vý
znamov. Aj za štvrtým filmovým príbehom, ktorý vám teraz prerozprávam, sa všeličo skrýva. 

Prológ f i lmu je ako vystrihnutý z re
klamy na hocičo - so šťastnou rodinou 
v hlavnej úlohe: Mama, otec a synček si 
na brehu veľkej rieky púšťajú šarkana. 
Letí vysoko na nebi posiatom hebkými 
baránkami. 

Maďarsko, roky šesťdesiate. Krajina 
a jej ľudia ešte nezabudli na neúspešný 
pokus o spoločenský prevrat; snaživí 
a ustráchaní vedú politicky „korektný" 
malý život. 

Otec sa syn z prológu sa vezú vla
kom. Chlapec sa volá Aron a má ob
rovské, prenikavé oči. Otec zaspí, syn si 
opatrne vymaní ruku z jeho dlane, 
v otvorených dverách pomaly idúceho 
vlaku si necháva vetrom ovievať tvár. 
Má v úmysle vyskočiť? Ak aj áno, otec 
mu v tom zabráni. Agresívne, kričiac, 
spútajúc vlastným opaskom synkové 
útle zápästia. Aron nechce ísť tam, 
kam ho otec vedie, chcel by byť s ma
mou. Lenže... 

Lenže mama je ťažko chorá, stráca 
zrak a zrejme i súdnosť, otec sa chce 
znova oženiť a Aron, jeho neposlúcha
me a večné úteky, mu stojí v ceste ku 
šťastiu. Preto ho odvádza do chlapčen
ského ústavu, kde rodičia dobrovoľne 
či nedobrovoľne (politické prešľapy, 
choroba, úmrtie) odkladajú svoje rato
lesti. Dušuje sa, že ho bude chodiť na
vštevovať, ale, však to poznáme: sľuby 
sa sľubujú... 

Tento ústav v lesoch zamestnáva 
ustráchaného a snaživého riaditeľa, 
dvoch učiteľov - jedného totálneho ka
tana, čo si dňom i nocou užíva svoju 
moc nad chovancami; druhého mäk
kého, hvezdára a violončelistu, čo si 
odsedel roky v politickom žalári, opus
tila ho žena a vzala aj ich dcérku... Za
mestnáva aj mladú ošetřovatelku, čo si 
- s nesporným nádychom erotiky - tú
li chlapcov k telu a uja-pomocníka-
školníka. A zamestnáva aj telesné tres
ty, týranie, bezcitnosť. V jedálni dlhý 

rad stolov, v spálni dlhý rad postelí. Vy
strašený Aron vďačne prijíma ošetrova-
teľkino materinské objatie. 

Prvá noc. Aron plače na zemi v zá
chode, blonďatý Matej sa modli k Bo
hu, aby uzdravil babičku... 

Iniciačný proces prijímania zelenáča 
do partie má pravdepodobne nemenné 
pravidlá. Výsluch, bláznivá jazda na 
kolotoči, v noci bitka - skoro každý 
chovanec si aspoň raz udrie do Arona, 
tvár mu predtým prikryjú dekou, aby 
nebolo počuť jeho krik. Ale Aron teraz 
neplače. Nevládze. 

Kým Arona mlátia, krutý učiteľ škr
tá chlapcom v listoch blížnym partie, 
ktoré vrhajú zlé svetlo na ústav. Nie
ktoré listy, také dojemné a prosiace, 
skrkve a zahodí. 

Aron sa zabýval, ale nezmieril. Chlap
ci ho prijali medzi seba. Učiteľ-hvezdár 
ho pozýva odkrývať tajomstvá oblohy. 
Podaruje mu čierny úlomok meteori
tu. Pre šťastie. Znesiteľné pre Arona sú 
dni v ústave najmä vďaka nežnému 
chlapčenskému priateľstvu s Atti lom. 

Učiteľ-kruťas stupňuje tlak. Hľadá si 
medzi chlapcami spojenca-udavača. 
Vyzlečie ho donaha, nech sa cíti doko
nale bezbranný, a povie mu, že ak bude 
donášať na ostatných, postará sa, aby 
chlapcovho brata umiestnili do tohto 
ústavu a mohl i byť spolu. Lákavá po
nuka. 

Vianoce sa blížia. A r o n omylom 
rozbije loptou okno. Za trest musí 
ťažký uhliak po snehu premiestniť 
cez celý dvor a pr i tom nevytratiť ani 
uhlík. Inak sa nikto nedostane cez 
sviatky domov. Za cenu do krvi rozo-
dratých dlaní sa mu to podarí. N a 
priek tomu malá skupinka chlapcov 
musí ostať v ústave. 

Práve cez Vianoce padne rozhodnu
tie. Po tom, ako riaditeľ pristihne blon
ďatého Mateja opäť sa modliť, hoci 
mu to už sto ráz zakazoval; po tom, 

ako riaditeľ prinúti chovancov zbičo
vať Matejov chrbát až do mäsa - po
tom sa rozhodnú utiecť. Chlapec, kto
rého učiteľ navádzal na udavačstvo, sa 
k úteku nepridá. Ale ani nezradí. 

Šiesti zbehovia. Zima, sneh. Bežia, čo 
im sily stačia. Večer sedia pri ohni, zo
hrievajú sa, keď hodia do plameňov 
Áronov meteorit, oheň náhle vyhasne 
a - meteorit je celkom studený. Chlapci 
prenocujú v opustenej stodole a ráno sa 
pustia ďalej. Prenasledujú ich. Majú 
pred sebou ťažkú prekážku. Rieku. Boja 
sa. Sunú sa pomaly po zamrznutej hla
dine. Krok. Krok... Traja sú už na dru
hom brehu. Matej ide posledný, je naj
ľahší a je s ním pánbožko, ako povie 
ktorýsi s partie. V ľade sa objaví pukli
na. Matej sa zľakne. Attila ho upokoju
je, aby sa nebál, ponúkne sa, že on pôj
de posledný. Tak ide posledný. A ľad sa 
pod ním prelomí. Chlapci sa rýchlo 
spamätajú, Aron chce priateľovi po
môcť, ale už je neskoro. Att i lu dostihla 
smrť. 

Malý Matej je na pokraji síl. Už sa 
ani nemodlí. Zbehovia, hoci ešte deti, 
pochopia, že dôležitejšie ako ich útek 
je teraz pomoc Matejovi. Potrebuje 
doktora. Ak s ním pôjdu k lekárovi, 
prezradia sa a budú sa musieť vrátiť. 

Opäť v ústave. Krutý učiteľ hľadá 
vinníka, ktorý celý plán s útekom vy
myslel. Aron sa priznáva. Učiteľ ho na
zve vrahom. Attilovým vrahom. Aron 
trpí. Chystajú sa ho preložiť do ústavu 
s prísnejšou ostrahou. 

Keď odchádza, mladá ošetrovateľka 
mu ponúka chvíľku v materinskom 
objatí. Aron to odmietne. Ide vlakom 
v ústrety budúcnosti. Verí, že raz sa 
stretne so svojou mamou. 

Zuzana Mojžišova 

OPUSTENÝ (Torzók), Maďarsko. 
Scenár a réžia: A. Sopsits. Kamera: P. Szatmdri. 
Hrajú: T. Mészáros, C. Szabolcs, A. Zsilák, P. Muller, 
I. Tbúri, K. Tóth a ďalší 
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čínali podľa svetových strán: Zora, 
Severín, Vratko, Juro. 

Zdalo sa jej, že je to svetové! Kým 
boli deti malé, liezli po všetkých kú
toch. Ale na večeru sa všetci zišli upro
stred izby okolo stola. Mama bola naj
radšej, keď ich mala pri sebe, a často 
hovorila: 

„Ach, ako je nám dobre, kým sme 
všetci okolo jedného stola!" 

Deti nevedeli, čo to znamená, ale 
zle im nebolo. M o h l i sa pod tým sto
lom kopať, biť a hašteřit', a mama ne
vedela, ktorý začal prvý. Potom deti 
vyrástli, prestali sa kopať a nôh bolo 
pod stolom stále menej. Až raz ostali 
uprostred izby iba štyri nohy stola. 

,Co sa len stalo?' pomyslela si mam
ka. Deti sa mi rozutekali na všetky 
sttany sveta! Možno to predsa len ne
bolo správne, že som im dala mená 
podľa svetových strán. 

A začala sa veľmi trápiť. 
Stôl dobre videl, že sa mamka trápi, 

lebo sa na ňu denne díval. Raz v jese
ni si povedal: „Dosť! Nie som iba oby
čajný jedálenský stôl. Písali na mne 
slohové úlohy. A v zásuvke mám ešte 
papier a ceruzky. Nebude mi ťažko na
písať listy na všetky strany sveta!" 

„Tak a tak..." napísal stôl, „príďte 
domov vtedy a vtedy!" 

Na severe prečítal list Severín, kto
rý bol potápačom. Keď ho dostal, bol 

práve pod vodou Veľkého Žabinské-
ho plesa. 

„List z d o m u ! " zaplesal. 
Z h o d i l zo seba potápačský oblek, 

vyšiel z vody a pobral sa domov. 
Na východe dostal list Vratko, kto

rý bol zubným lekárom. 
„Otvorte ústa!" povedal pacientke. 
V t o m mu sestrička Margočka po

dala list. Vratko si ho prečítal. 
„Prosím vás, vydržte ešte trochu, 

pani Boľavá! Ja sa hneď vrátim. Mar
gočka, vy si zatiaľ upleťte sveter." 

A pobral sa domov. 
Na j u h u si ho prečítal Juro, ktorý 

bol murárom. Práve muroval nejaký 
múr. 

„Podrž na chvíľu ten múr!" povedal 
kamarátovi. „Ja si len odskočím do
mov." A pobral sa preč. 

Na západe si list prečítala Zora, kto
rá bola herečkou a veľkou hviezdou. 
V ten večer hrala v divadle Dámu s ka-
méliami. 

„Pani, prišiel vám list!" povedala ko
morná na javisku a podala jej list. 
Zorka hneď zbadala, že je to list z do
m u , a nie z divadelného skladu. 

„Prepáčte, Alfréd," povedala na ja
visku. „V treťom dejstve nebudem hrať. 
Dnes sa mi nechce umierať." A pobra
la sa domov. 

Možno sa doma stalo niečo nezvy
čajné, pomysleli si všetci. 

Stôl bol veľmi spokojný, že to tak 
dobre zariadil . Teraz už len rozmý

šľal, ako by sa mal na takú slávnost
nú príležitosť obliecť. 

„Najkrajší je stôl na Vianoce!" ho
vorili deti voľakedy. Stôl si spomenul 
na túto vetu, obliekol si vianočný 
obrus a ozdobil sa sviečkami a vetvič
kami. Najväčšie ťažkosti mu robilo 
chytiť kapra. Ostatné už šlo ľahko. 

Deti sa poschádzali domov, boli ra
dy, že sa stretli a že sú zase spolu. Ale 
keď vošli do izby, ostali prekvapene 
stáť. Na stole žiaril med, koláčiky, ja
bĺčka, figy, orechy, hrozienka. Vianoč
ný kapor im z misy veselo zakýval 
chvostom. Na všetkom boli červené 
mašličky, prskali prskavky a stôl sa až 
triasol, aby vyvolal tú správnu nála
du. A ako sa tak triasol, poháre na 
ňom prekrásne zvonili . 

„Prečo je stôl prestretý ako na Via
noce?" začudovali sa deti. „Veď je ešte 
len leto! Čo sa tej našej mamke stalo?" 

A stôl, ktorý nebol celkom hlúpy, 
lebo sa na ňom štyri deti učili, pocho
pil , že urobil chybu. 

„Mali by sme m a m k u navštevovať 
častejšie," povedala Zorka. 

„Mamička, nič ťa nebolí?" opýtal sa 
Vratko ajuro ho nenápadne kopol pod 
stolom. 

,Zase sa kopú ako deti! Vracajú sa 
staré zlaté časy!' pomyslel si stôl a po
cítil také šťastie, že ho mal plnú zá
suvku. 

Ján Uličiansky 

Pripútajte sa, príloha časopisu Nebyť sám, 

dvojmesačníka o náhradnom rodičovstve. 

Je súčasťou čísla 4-5/2005, nepredajné. 

Pripravila Jana Michalová 

Ilustrovala Barbara Lamoot 

Ďakujeme Jánovi Uličianskemu, Zuzane Mojžišovej, 

Milanovi Rúfusovi, dedičom Kláry Jarunkovej 

a ostatným autorom za ich texty, uverejnené 

bez nároku na honorár. 

Každý môže pomôcť i keď nie každý prijme dieťa 

z detského domova do svojej rodiny. 


