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plné bruško; kým nás neprikvačí choroba (vlastná či niekoho blízkeho), po-
važujeme v pokoji prežitý deň za absolútnu samozrejmosť (a nie za radosť, 
šťastie, dar). Neviem ako vy, ale ja sa skoro každý deň sama na seba nahnevám 
za túto úchylku, za tie premárnené šance na úsmev.
Opäť nech prehovorí Viktor E. Frankl: „Je-li vůle k humoru coby pokus vidět 
věci v jakési komické perspektivě jakýmsi trikem, pak to ale je trik, který 
spadá do kategorie umění života. Že něco takového je možné i v koncetrač-
ním táboře, je dáno tím, že život v lágru je plný kontrastů, a předpokladem 
těchto kontrastních učinků je opět jistá relativita všeho utrpení. Obrazně 
se dá říci, že lidské utpení se podobá plynnému skupenství: určité množství 
plynu napumpované do nějakého dutého prostoru, lhostejno zda velkého 
nebo malého, se v něm vždy rovnoměrně rozloží a zcela jej vyplní. Právě tak 
vyplní utrpení lidskou duši, vědomí člověka, lhostejno, zda jde o utrpení velké 
či malé. Z toho vyplýva, že právě ‚velikost‘ lidského utrpení je cosi naprosto 
relativního a z toho dále vyplývá, že i něco samo o sobě nepatrného může 
způsobit mimořádně velikou radost.“ 
Nie je to zaujímavé? Že pravdepodobne všetci sa radi veselíme, radi máme 
radosť, ale ak neovládame umenie žiť, prichádzame o veselosť i radosť. V zlých 
časoch akoby sa to umenie života, o ktorom hovorí Frankl – ak má človek 
šťastie a uvedomí si súvislosti –, rozvíjalo prirodzenejšie. Ak nedovolíme 
smútku, ťažobe, zlej chvíli, že nás celkom prigniavi. 
Niekedy sa mi zdá, že najväčším nepriateľom schopnosti sa radovať je náš 
bežný život. Nevojnové časy, menší či väčší blahobyt a iné dobroty nášho 
dneška nás provokujú, aby sme zo smútku veľkosti komára, robili smútok 
veľkosti slona. A potom pre strom nevidíme les. 
Nedávno som po niekoľký raz za posledné roky strávila pár dní chodením 
po rómskych osadách na východe Slovenska, pomáhala som priateľke pri 
jej etnografi ckom výskume. Zas raz som videla (hoci nielen) hlad, chudobu, 
skapatú nádej na zmenu, intoleranciu. To cestovanie súviselo so zbieraním, 
zaznamenávaním rómskych pesničiek. Niekedy to vyzeralo napríklad takto: 
Zaparkovali sme auto pri osade. Vypytovali sme sa, kde majú dobrých spe-
vákov, kde by nás mohli prijať. Okolo hrsť zvedavých detí aj dospelákov. Na 
chvíľu sme poslúžili ako atrakcia toho dňa. Napokon, po dlhšom či kratšom 
čase, nám ktosi otvoril svoj domček, niekedy chatrčku, v lepšom či horšom 
stave. (Vždy, keď už sme boli vnútri, pýtala som sa sama seba, či by som pus-
tila do svojho domu dve Rómky, ktoré by chceli vedieť, čo si spievam, keď je 
mi veselo, a čo si spievam, keď je mi smutno.) Zväčša sa objavila aj gitarka. 
A spustili. Hrali, spievali. Uprostred hladu, chudoby, skapanej nádeje na 
zmenu, intolerancie vytryskla radosť, číra, celkom číra a hlboká. Také to veľké 
umenie života. Stále jesto sa čo učiť od druhých. (Obrázok odfotografovaný 
na obálke tohto čísla – pripadá mi radostný a plný nádeje – visel na stene 
v Čičave v Pastoračnom centre Rómov.)
Keď toto budete čítať, mal by sa rok 2012 blížiť ku koncu. Ak sa s vydaním 
časopisu oneskoríme, možno už bude načatý rok 2013. Prajem všetkým, 
aby to bol rok, ktorý nám umožní cibriť sa v umení života a ponúkne nám 
možnosť prežiť radostné chvíle.

Zuzana Mojžišová
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Zvykne sa hovoriť, že radosť (smútok, bo-
lesť, šťastie, láska…) môže mať rozličné po-
doby. O jednej extrémne zvláštnej podo-
be radosti som si nedávno čítala v knižke 
slávneho rakúskeho psychiatra Viktora E. 
Frankla. Kniha sa volala A přesto říci životu 
ano. Jej autor v nej spomína na hrôzostraš-
né roky strávené v časoch druhej svetovej 
vojny v rôznych koncentračných táboroch. 
Píše aj o radosti, hoci jej veľa nebolo. Ale 
možno práve preto bola naplno prežívaná. 
Radosť s koncentráčnickou atmosférou: 
„Jak jen to bylo například tenkrát, když 
nás vezli z Osvětimi do Bavorska, do fi liál-
ky tábora v Dachau? Panovala všeobecná 
obava, že se jede do Mauthausenu. Stále 
napjatěji jsme sledovali, jak se vlak blíží 
k onomu mostu přes Dunaj, přes nějž se 
podle dlouholetých zkušeností starých 
mazáků mělo jet do Mauthausenu, jak-
mile vlak odbočí z hlavní trati. Kdo nic 
analogického neprožil, ten nikdy nepo-
chopí, proč jsme radostí doslova tančili, 
když jsme zpozorovali, že transport jede 
‚jen‘ do Dachau.“
Už je to pár týždňov, čo som Franklovu 
knižku čítala, ale (nielen) táto pasáž mi 
odvtedy stále behá po rozume. Pripadá 
mi nesmierne poučná, i keď by sa mohlo 
zdať, že hraničnosť situácie, ktorú opisuje, 
zabraňuje zovšeobecňovaniu, preneseniu 
sem k nám do moderného blahobytu. 
Opak je pravdou, hoci zabúdame, hoci 
nám takéto poučenia pretekajú cez prsty. 
Asi je to prirodzené, ale zároveň je to aj na 
naštvanie, lebo sa trestuhodne ochudob-
ňujeme, znechucujeme, oberáme o dôvo-
dy na veselosť. Veď často žijeme tak, že 
kým nepocítime ozajstný hlad, neoceníme 
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Recept  na  š t ast ie 

Keď toto píšem, Vianoce sa nezadržateľne blížia. A vzápätí po nich sa do našich životov vrúti ďalší rok. Na Vianoce si zvykneme 
dávať darčeky, do nového roka si zvykneme želať samé pekné veci. 
Získala som, celkom náhodne, recept na šťastie. Na radosť. Má podobu obyčajného výťahového ovládača. V návode sa písalo, že ho 
môže použiť ktokoľvek. Stačí stisnúť tlačidlo… a niečo si priať. Tak vám ho posielam ako vianočný darček.
A novoročné prianie? Aby vám to tlačidlo fungovalo nielen v prichádzajúcom dvetisíctrinástom.

Zuzana Mojžišová

Foto:Z.M.
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Keď som chcela niečo napísať o pocite 
RADOSTI, najskôr ma „brali“ vzletné 
myšlienky o tom, aký napíšem „úžasný“ 
článok. Ale pristihla som sa, že držím pero 
nad papierom a dlho mi nepribudlo ani 
písmeno. Akoby som nemohla tú tému 
uchopiť. A tak som pri nedeľnom obede 
dala všetkým mojim blízkym možnosť vy-
povedať, čo prvé a spontánne im napadne, 
keď majú vyjadriť pojem radosť.

Môj priateľ odpovedal: „Radosť: pocit 
milovať a byť milovaný…  to mi napadá.“
Môj 10-ročný syn, na prahu puberty, bez 
dlhého uvažovania vysypal: „Radosť je, 
keď je človek šťastný a usmieva sa. Keď 
dostane darčeky alebo má narodky. Keď 
sa ide niekam na výlet alebo keď stretnem 
po prázdninách kamoša z triedy. Keď do-
stanem dobrú známku a mama sa usmeje 
a ešte aj keď som na počítači… “

Môj švagor nás počúval a pridal: „Budem 
parafrázovať známu vetu z fi lmu: Radosť 
je muška jenom zlatá. Je krehká, odráža 
sa od osobnosti. Niekomu urobí radosť 
neočakávaná maličkosť a niekomu ani 
zdanlivo veľkolepá udalosť.“
Švagriná dodala: „Radosť je, keď sa teší 
moje srdce. Radosť pre mňa je, keď mô-
žem urobiť radosť iným ľuďom“ . 
A priateľova mama, ktorá mala plné ruky 
práce s prípravou obeda pre nás všetkých, 
to pekne zhrnula do vety: „Ja mám radosť, 
keď je rodina spolu.“
Po obede sme sa všetci spoločne šli po-
zrieť na jarmok. Môj syn si tam túžobne 
obzeral zbrane, pištole, autíčka. Dostal od 
švagrinej 5 eur, nech si teda niečo kúpi. 
Vytratil sa pomedzi stánky a ja už som 
tŕpla, že akú blbosť donesie. S očami roz-
žiarenými ako svetlá výherného automa-
tu sa po chvíli prihrnul, v ruke igelitka… 
strká mi ju do rúk.
A v nej – veľké, krásne medovníkové srdce 
PRE MAMIČKU… za 4,90 eura!
Švagor len kútikom oka pozrel na mňa, 
celú dojatú, a povedal: „Tak, a máš ra-
dosť!“

Edita Katríková

Foto: E. K.

Rozhovor  o  r a d o s t i

Foto: M. L. Foto: M. L.
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Jedna moja priateľka má optiku D3R. 
Keď som sa jej pýtala, prečo taký zvlášt-
ny názov, vysvetlila mi, že D je iniciál-
ka jej mena za slobodna a 3 R znamená 
RADOSŤ ROZDAVANÍM RASTIE. Je 
to úžasná skratka, ktorá skrýva hlbokú 
pravdu. Veľakrát som sa o tom presved-
čila. Myslím si, že som od prirodzenosti 
radostným človekom a nerobí mi problém 
radosť rozdávať. V detstve sa mi dostala 
do rúk kniha, v ktorej malé dievčatko 
Pollyanna učí hrať všetkých okolo seba 
HRU NA RADOSŤ. Mala veľmi ťažký 
život, zomrela jej maminka a otec bol 
kazateľom, žili na pokraji biedy, tak ob-
čas dostávali škatule s pomocou. Raz jej 
miesto bábik y prišli detské barličky a otec 
jej povedal, že sa môže radovať z toho, že 
ich nepotrebuje. Tak začala jej hra. Spočí-
vala v tom, že v každej situácii sa dá nájsť 
dôvod na radosť. Čím ťažšia situácia, 
tým zložitejšie je to hrať. Odvtedy som 
túto dojímavú knižku prečítala veľakrát 
aj všetky jej pokračovania, dokonca je aj 
sfi lmovaná. Stále ma fascinuje a naozaj 
sa snažím hrať Pollyanninu hru, aj keď 
je to niekedy neskutočne ťažké. Myslím 
si, že je to vec pohľadu. Ako matka v jed-
nom inom príbehu. Stále smútila, lebo 

mala dvoch synov, jeden vyrábal dáždniky 
a druhý predával zmrzlinu. Keď pršalo, 
plakala, že jej syn zmrzlinár nič nezarobí, 
a keď svietilo slnko, smútila, že jej druhý 
syn nepredá ani jeden dáždnik. Stačilo 
zmeniť pohľad, aby sa mohla stále rado-
vať: keď prší, z toho, že jej syn predá veľa 

dáždnikov, a keď je krásne, že jej druhý 
syn zarobí na zmrzline. Väčšinou smútok 
nikomu nepomôže, ale radosť je nákazli-
vá. A ešte jeden aforizmus na záver: Život 
je pes, a preto žiť je psina, život je pes a ja 
mám zvieratká rada!

Maruška 

Foto: J. U.

3R

Foto: J. U.
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Rodina alebo detský domov?

Začína byť zima. Viete si predstaviť die-
ťa, ktoré v zime príde do školy v dvoch 
svetríkoch, bez vetrovky, čiapky alebo 
rukavíc, v plátených topánkach? Desia-
tu niektorí nenosia nikdy, pardon. Keď 
sú dávky, donesú do školy šesť suchých 
žemlí alebo päť krajcov chleba natretých 
margarínom. Jasne, že to nevládzu zjesť, 
tak jedlo skončí v koši. Na druhý deň sú 
už zase bez desiatej. 
Jedna moja žiačka kradla jedlo druhému 
žiakovi. Musela som zasiahnuť. Neviete si 
predstaviť to zúfalstvo hladného decka, 
že mu to nevyšlo. Ďalší môj žiak sa chodí 
najesť do blízkeho hypermarketu. Schytí 
jedlo, skryje sa a je. Kolegyňa mi predne-
dávnom rozprávala, že videla jednu našu 
žiačku v nedeľu o siedmej ráno pri kontaj-
neri, ako si pochutnáva na plesnivej žemli.
Pretože sú v hmotnej núdzi, musia na 
obed doplácať jeden cent. Áno, na jeden 
obed doplatiť jeden cent. Na celý polrok 
to vychádza zaplatiť jedno euro. A predsa 
niektorí z mojich žiakov nezaplatia ani 
toľko. Rodičia im jednoducho euro na 
obedy nedajú. Aby mali aspoň denne jed-
no jedlo, zaplatila som im obedy ja. Vie si 
niekto vôbec predstaviť to šťastie v očiach 
decka, keď mu poviete, že oddnes už obe-
dy má? 
Matka a otec jedného z mojich detí sú 
mentálne retardovaní. A majú snáď osem 
detí. Nechcem nijako ublížiť mentálne 

retardovaným, ale ako môžu mať deti, 
keď sa nevedia postarať ani sami o seba? 
Nebolo by na mieste im plodenie detí ne-
jakým spôsobom znemožniť? Oni majú 
deti preto, aby mali peniaze. Je to jediný 
spôsob, ako sa títo ľudia vedia dostať 
k peniazom.
A to ešte nehovorím o učení. Všetky po-
môcky majú v škole. Ak by ste im čokoľ-
vek dali domov, už to nikdy neuvidíte. 
Deti chodia do školy len tak bez ničoho 
alebo si donesú vrecúško s desiatou. Čo sa 
nenaučia v škole, doma sa nenaučia. Ne-
môžete im tým pádom dávať domáce úlo-
hy ani vyžadovať naučenie nejakej látky. 
Ďalšou kapitolou je záškoláctvo. Na väč-
šinu mojich žiakov som písala hlásenia 
aj oznámenia o zanedbávaní školskej do-
chádzky. Sociálka im stopne dávky, ale ani 
to nepomôže a deti pokračujú v záškolác-
tve ďalej. Keď zase začnú chodiť do školy, 
sociálka im dávky vráti. Nič sa nevyrieši.
A zdravotný stav? Začal november, žltoze-
lené sople im budú tiecť až kým nebude 
vonku teplo. To nikto nerieši. Raz som 
poslala žiačku, ktorá od bolesti plakala, 
z vyučovania domov. Mala niekoľko dní 
zahnisaný prst a veľmi ju to bolelo. Poslala 
som ju domov s asistentom, nech rodičia 
vezmú decko k doktorovi. Vrátil sa a infor-
moval ma, že s ňou k doktorovi nepôjdu, 
lebo tam treba platiť. Vrátila sa do školy 
o dva dni, hnis jej doma z prsta vytlačili.

Niekedy rozmýšľam, ako by reagovali uči-
teľky, keby som ja doniesla do školy svo-
je dieťa v zapáchajúcich šatách, s tvárou 
polepenou od sopľov, hladné, uzimené… 
Neviete niekto, ako postupovať v takom-
to prípade? Väčšina z nás riešila, ako po-
stupovať, keď ide decko z domova do ro-
diny. Ako postupovať, keď je to naopak? 
Z rodiny do domova. Alebo nerobiť nič, 
nosiť im desiatu a nepotrebné šatstvo, 
platiť obedy a dúfať, že sa to možno nie-
kedy zmení?

Jana

   D e t i

UŽ NEJAKÝ ČAS UČÍM NA RÓMSKEJ ŠKO-

LE. A UŽ ZAČÍNAM BYŤ ZÚFALÁ. ZO ZREJ-

MÝCH DÔVODOV NEBUDEM UVÁDZAŤ 

PODROBNOSTI. VÁŽNE ROZMÝŠĽAM, ČI 

BY PRE NIEKTORÝCH MOJICH ŽIAKOV 

NEBOL LEPŠÍM MIESTOM DETSKÝ DO-

MOV. DETI CHODIA DO ŠKOLY NEUPRA-

VENÉ. ROZUMEJ, V ROZTRHANÝCH, 

ŠPINAVÝCH A NESKUTOČNE ZAPÁCHA-

JÚCICH ŠATÁCH. MOJA STARÁ MAMA 

CHOVALA HYDINU A Z NIEKTORÝCH 

MOJICH ŽIAKOV IDE TAKÝ ZÁPACH, AKO 

SA ŠÍRIL Z KURNÍKA. 

Foto na tejto dvojstrane: Z. M.
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Som z Bratislavy, žijem tu celý život v rela-
tívnom blahobyte, učím síce, ale na vyso-
kej škole (tam Rómovia nechodia) – zdalo 
by sa, že k článku čitateľky Jany, ktorý ste 
si mohli prečítať vedľa, nemám čo hovo-
riť. Ale predsa len poviem. Ako poľahču-
júca okolnosť nech slúži fakt, že už vyše 
desať rokov sem-tam v rámci etnografi c-
kého výskumu navštevujem s priateľkou 
rómske osady najmä na východe Sloven-
ska, že mám medzi tamojšími Rómami 
známych a že mám doma jedného malého 
(vlastne už väčšieho, než som ja) Róma. 
Na tých etno-výskumoch som videla na-
ozaj mnoho chudoby, mnoho iného, ako 
je možné vidieť medzi Nerómami. Často 
veci nepekné, neveselé… Ale videla som 
v tých osadách, uprostred tých domác-
ností aj mnoho, mnoho lásky vyjavovanej 
bezprostredne, niekedy oveľa bezprostred-
nejšie a vrúcnejšie, ako to dokážeme my 
(civilizovanejší). Bola som aj na školách, 
kde sa učia rómske deti. Hovorila som 
s učiteľkami rovnako smutnými, roztrpče-
nými a rozhorčenými ako pani Jana. Obdi-
vovala som každú, v ktorej ešte nevyhasla 
sila pomáhať. Práca tamojších učiteliek, 
teda i Jany, mi vždy znova a znova pripadá 
nesmierne ťažká – ale aj nesmierne dôle-
žitá. Treba na ňu veľa síl. A klobúk dolu 
pred každým človekom, ktorý ju robí. Ro-
zumiem pocitu nedocenenosti aj hnevu 
z neriešiteľnosti situácie.
Na svojich potulkách som stretla v róm-
skych osadách aj mladých ľudí, čo prežili 
dlhé roky v detskom domove a potom, 
keď dosiahli plnoletosť, vrátili sa domov 
k rodičom do osady, lebo nikam inam ísť 
nevedeli. Vrátili sa do sveta celkom iného, 

na aký boli navyknutí – a zrazu boli cu-
dzincami tu i tam. Neboli to povzbudivé 
stretnutia.
Premýšľam, v čom sa chudobná rómska 
osada a detský domov podobajú a v čom 
sa líšia. Detský domov je čistejší, deti tam 
nie sú hladné a špinavé, sú menej choré, 
chodia do školy. Detský domov je priestor 
vytvorený umelo, priestor neprirodzený, 
kde deti vôbec nezažijú, čo je rodina – ani 
zo zlej strany, ani z dobrej. Nevyskúšajú 
si prirodzené ľudské vzťahy. Ani vzťa-
hy so vzťahovými osobami, lebo takých 
tam niet. Len máloktorému rómskemu 
dieťaťu, ak vyrastá v osade, sa odtiaľ po-
darí dostať. Ale aspoň sa tam naučí žiť. 
To dieťa z domova, ktoré sa do osady po 
dovŕšení osemnástin vráti, bude na dlhý 
čas (ak nie navždy) vykoľajené. Zanedbaná 
rómska rodina/komunita nepripraví die-

ťa na život v inom ako v rómskom zane-
dbanom svete. Ale ani detský domov, hoci 
čistý, nepripraví dieťa na normálny život. 
Štatistiky sú neúprosné. Jedno aj druhé 
prostredie naučí deti nemať skúsenosť 
so zodpovednosťou za svoje vlastné činy, 
naučí ich spoliehať sa na druhých a nie na 
seba, presvedčí ich, že postarať sa o nich 
by mal niekto iný. 
Myslím si, že detský domov vôbec nie je 
ideálnym miestom pre život detí, že vo 
vymenúvaní nezdravých, deštrukčných 
podobností medzi ním a zanedbanou 
rómskou osadou by sa dalo ešte aspoň 
chvíľu pokračovať.
Rozumiem roztrpčenosti a smútku 
mnohých ľudí, ktorí sa snažia Rómom 
pomôcť, alebo ktorí s nimi musia praco-
vať. Mnohému, čo sa okolo vzájomných 
vzťahov Rómov a nerómov deje, vôbec 
nerozumiem. Domnievam sa, že život 
v detskom domove je pre dieťa trestom 
– aj to bol jeden z dôvodov, prečo som si 
jedno dieťa natrvalo vzala k sebe. Deti za 
svoje postavenie nemôžu. My sme v tomto 
zmysle strojcami ich osudov. Deti v róm-
skych osadách často naozaj žijú veľmi zle 
– sú hladné, zanedbané, špinavé, neustále 
choré. Určite s tým treba niečo robiť. Čím 
viac ľudí sa do toho pozitívne zapojí, tým 
to má väčšiu šancu na úspech. 
Detský domov považujem za trest. Dosť 
tvrdý trest. Ale tie deti z osád sa ničím ne-
previnili.

Zuzana Mojžišová

Reakc ia
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ANKETA:RADOST
AJ V TOMTO ČÍSLE NEBYŤ SÁM SME 

POLOŽILI NEJAKÉ TIE ANKETOVÉ 

OTÁZKY  TÝKAJÚCE SA HLAVNEJ 

TÉMY ČASOPISU. BUDE REČ O RA-

DOSTI, REČ RADOSTNÁ. ĎAKUJE-

ME VŠETKÝM, KTORÍ NÁM POSLALI 

ODPOVEDE.

PRVÁ OTÁZKA: Z ČOHO STE SA RA-

DOVALI, KEĎ STE BOLI MALÍ?

DRUHÁ OTÁZKA: ČO VÁM SPÔSOBU-

JE RADOSŤ DNES?

   a n k e t a

1. Rada som trávila čas s mojou babkou, lebo ma vždy vedela 
pochopiť a na záhrade som sa mohla hrávať s mačiatkami. 
Veľkú radosť som mala z vytúženého kočiara s bábikou, ktoré 
som dostala asi ako 8-ročná a mám ich doteraz (mám 50 
rokov) odložené, pre dcéru (ale tú bábiky nebavili), pre bu-
dúce dcéry (dúfam, že k nám ešte nejaké prídu) a pre vnučky. 
Radosť mi robili dobré knihy, návštevy kina, rodinné výlety, 
neskôr stretnutia s dobrými kamarátkami. Asi od desiatich 
rokov som mala radosť, keď mi susedia dovolili kočíkovať ich 
malú ratolesť. A vždy mi radosť robili kvietky, z ktorých som 
si robila kytičky, a čokoládky.

2. Najväčšiu radosť mi robia úspechy mojich detí, keď sme 
všetci zdraví a v pohode. Vždy ma potešia kvety, čokoládky, 
kino, divadlo, knihy (naposledy som sa nasmiala na knihe od 
Gabriely Futovej Brata musíš poslúchať), stretnutia s priateľka-
mi, dobrá dovolenka, pobyty náhradných rodín. Úsmev na 
tvári mi vždy vyvolajú malé detičky, ktoré práve objavujú svet.

 (Mira) 

1. Keď sa mi niečo podarilo, keď ma ocenili, keď sa moja staršia 
sestra so mnou chcela hrať, myslím, že som mala celkom 
radostné detstvo

2. Aj dnes sa radujem, keď sa mi niečo podarí a ocenia ma – . 
Ale mám radosť aj z mojej super rodiny, z môjho milujúceho 
manžela, z úspechov mojich detí, z krásneho nového bytu, 
každý deň je dôvod na radosť, len treba mať otvorené oči 
a nezabudnúť sa čudovať.

(Maruška)

1. Keď som bola malá, najväčšiu radosť mi priniesla spoločná 
hra v rodine, keď sme mohli spolu súťažiť alebo len tak sa 
niečo malé zahrať – človeče, karty, pexeso… V kruhu rodiny 
– je to ozajstné! Nenahradí to žiadna bábika ani traktor.  

2. Dnes mi vyženie úsmev na tvár radosť niekoho iného. Dnes sú 
ľudia hladní po teple… ľudskom teple. A potom neskutočne 
milujem detské bláznovstvá. Najčerstvejšie: videla naša 5-ročná 
Sára ocka holiť sa, tak na druhý deň to skúšala aj ona… žiaľ, 
neúspešne… porezala sa! Už teraz vie, že sa holia len chlapci… 
Jednoducho detské fígľovačky a ich nápady mám rada.

(Janka)

1. Ťažká otázka, je to podobné, ako odpovedať na tú povestnú 
vetu: „A co je štestí?“ Vyrastali sme v úplnej rodine, boli sme 
tri sestry vekovo od seba vzdialené len niečo cez rok, takže 
akoby také trojčatá. Moji rodičia vždy spomínajú, že sme spá-
vali a vlastne do narodenia tretej sestry aj bývali u starých 
rodičov, kde bývala aj otcova sestra s rodinou. V tom domčeku 
boli len dve izby a pomestili sme sa tam všetci, naši v tom čase 
už stavali dom, potom, keď sme sa tam presťahovali, tak sme 
utekali, lebo sme chceli bývať v našom peknom domčeku, 
a nie na stavbe. Nepamätám si na tieto časy, ale jedno viem 
určite, že radosť mi odvtedy robilo to, keď sme sa všetci stretli 
v tom našom starom, ale pre nás úžasnom domčeku, ktorý je 
momentálne na predaj, lebo starí rodičia už nežijú a my sme 
radi, že sa môžeme postarať o svoje bývanie. 

2. Radosť dnes mi spôsobuje hlavne úspech môjho vysnívané-
ho syna, ktorý má už deväť rokov a momentálne sa boríme 

›



n e b y ť  s á m  |  d e c e m b e r  2 0 1 2 s t r a n a  9

Foto: M. B.

Foto: Z. M.

s poruchami učenia, ide mu to veľmi ťažko, takže akýkoľvek 
aj malý pokrok mi robí úžasnú radosť. Je to radosť z toho, 
keď sa teší aj on, keď donesie domov jednotku, vieme, že je 
to jednotka zaslúžená a doslova vydretá, ale to nás spoločne 
poháňa a motivuje, že tá snaha za niečo stála. 

(Eva)

1. Ako dieťa som prežívala blaho, keď sa naši, tým myslím rodi-
čov, spolu pochabili a smiali, ani som vždy nemusela vedieť na 
čom. Príjemné boli chvíle, keď sme sa spolu s rodičmi hrali, 
vládla dobrá nálada a popritom sa jedlo niečo dobré. Tešila 
som sa z návštev starých rodičov a rodinných priateľov, lebo 
to na nás deti pozabudli a mohla som načúvať. Zažila som aj 
páračky, tetky rozprávali hrôzostrašné historky a ja som sa 
potom v noci bála. 

 Dobre mi bolo aj vtedy, keď som ušla z domu bez povolenia 
do hôrky za domom, ale keď sa začalo zmrákať, prepadli ma 
výčitky svedomia a strach z trestu (výprask lieskovým prú-
tom). A ešte bolo strašne dobre, keď ma za niečo pochválili, 
ale to nerobili často…

2. Dnes ma teší, keď môžem vidieť svoje deti (štyria dospelí 
a jeden pubertiak) v družnej debate, keď sa všelijako prekri-
kujú, sú za múdrych a ešte je to v hraniciach pohody a cepujú 
najmladšieho a ten to od nich, na počudovanie, aj berie. Asi 
preto, že sú už doma viac-menej hosťami. Ale stále považu-
jem za najšťastnejšie chvíle čas s blízkymi ľuďmi prežívaný 
v harmónii, pri rozhovoroch a hrách. A po chvíľach nepokoja 
a zúfalstva, keď sa mi zase vráti zdravý rozum, sa teším, že 
žijem len so starosťami, a nie s neriešiteľným temným trápe-
ním zo vzťahov, či chorôb. Keď si to uvedomím, obnovuje sa 
vo mne nová sila a aj vďačnosť voči Pánu Bohu. 

(Marta)

1. Ja som sa tešila, keď som mohla ísť von s kamarátmi, stá-
le sme niečo vymýšľali, skúmali staré budovy, hrali sme sa 
spolu, bicyklovali. Veľkú radosť som mala, keď som dostala 
pod vianočný stromček bicykel, radovala som sa, keď som 
mohla liezť po stromoch, hlavne keď kvitli a bzučali v nich 
včely, a v zime, keď sme prišli zo sánkovačky a sadli sme si 
na kachľovú pec, pili teplý čajíček a mama upiekla kysnuté 
koláče. Jáj, ešte teraz mám ten krásny pocit.

 2. Dnes mám radosť, keď sa moje deti sa radujú, keď vidím, 
ako sa vedia nádherne tešiť z každej blbosti, ja žasnem, až 
im závidím. Radujem sa, keď sme všetci zdraví, šťastní, keď 
môžeme spolu niekam ísť, niečo nové vidieť. A radujem sa, 
keď si môžem pozrieť dobrú českú komédiu z čias môjho 
detstva. A mám veľkú radosť, keď niekoho niečím prekvapím, 
keď si všimnem, že niečo potrebuje a nečakane mu to dám, 
to sa viem veľmi tešiť, keď môžem poslúžiť a tí ľudia majú 
z toho radosť.

(Maja)

1. Z dobrej sánkovačky s tatom a čerstvej vianočky ešte teplej od 
mamy po sánkovačke, s teplým čajíkom.

2. Z našich detí, ako hrá syn na gitare, ako prváčka so štrbavým 
úsmevom sa teší, keď sa spolu po úlohách hráme, keď sú šťast-
ní, keď rozbaľujú darčeky, keď nazbierajú veľa hríbov v hore…

(Darina)

1. S manželom sme si dali malú spomienkovú debatu na uvede-
né otázky. Možno iba dodám, že sme obaja prekročili 40-tku 
a vyrastali sme spolu na jednej ulici. 

 Usúdili sme, že asi najväčšiu radosť sme mali z toho, keď 
sme sa mohli hrať s kamarátmi vonku. Slová „nudím sa" 
sme vtedy nepoznali a s hrami sme si poradili aj bez rodičov. 
Ja som ešte mala rada, keď mne a bratovi tatino rozprával 
raz za čas (možno raz za mesiac, už presne neviem) večer 
rozprávku. Bola to vždy tá istá – o Maruške a Dore, ako išli do 
služby. On tam popridával rôzne moderné prvky, napr. dvere 
so zámkom FAB… zažala petrolejovú lampu č. 5… zašpinila si 
svoju dederónovú blúzku apod.

2. Jednoznačne asi pripravovanie prekvapení pre deti. A samo-
zrejme máme radosť, keď sa deti pekne správajú, pekne sa 
hrajú a sú milé a šťastné, keď sa im niečo podarí. Máme ra-
dosť i z maličkostí – napr. dobre urobenej práce, z rozkvitnu-
tých kvetov v záhrade, vymaľovanej izby, mladých zajačikov, 
ktoré prišli na svet… 

(Marianna)

p o k r a č o v a n i e  n a  s t r . 2 0
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Informáciami o zvieratách a vzťahmi 
k zvieratám a so zvieratkami je ľudský 
mozog prepletený oveľa hlbšie a hustejšie 
ako láskou k uhlom a priamkam – teda až 
na výnimky.
Moja babička mala vo výbere významných 
fotografi í svojho života svadobné fotogra-
fi e svoje, svadobné fotografi e svojich detí, 
fotografi e svojich vnúčat a ešte portréty 
miláčikov: psov, mačiek, portrét obľúbe-
nej kravy Maliny, foto koní, sviňu obklo-
penú prasiatkami aj kŕdlik husí.
Svojim dcérkam som pri čítaní príbehov 
o zvieratkách rozprávala príbehy zo svoj-
ho detstva u starých rodičov na dedine. 

Napríklad ako trojročnú ma raz ráno rov-
no v pyžamku vzali do maštale k čerstvo 
narodenému teliatku. Nemotorne stálo 
na štyroch, hľadelo na mňa obrovský-
mi skúmavými očami a bolo vyššie ako 
ja. A krava pyšne povedala „Múúú“, čo 
znamenalo: „Hľa, aké krásne je moje die-
ťatko.“ A moje dievčatká hľadeli na svoju 
mamu s očividnou závisťou. Skutočné te-
liatko, nie televízne alebo obrázkové – aj 
my chceme také zážitky! 
 
Prvé zvieratko sme kúpili na radu pani 
psychologičky. Aby odpútalo pozornosť 
malých detí od konfl iktu medzi rodičmi. 
Dcéry si presunuli svoje detské stoličky 
od TV ku klietke so zvieratkom a celé ho-
diny čakali, kedy morčiatko pomenované 
Gombička odvážne vylezie z papierovej 
rolky, vezme si kúsok mrkvičky a naspäť 
sa schová do svojho domčeka z papiera. 
Program Gombička mal celé Vianoce ove-
ľa vyššiu sledovanosť ako všetky kanály 
v TV aj všetky ostatné vianočné darčeky. 
Mali sme intenzívny kurz neverbálnej 
komunikácie, zviera síce nerozpráva, ale 
to, čo potrebuje, vie povedať po svojom. 
Gombičku sme vykrmovali, po týždni sa 
už nezmestila do papierovej rolky a aj si 
zvykla na spoločnosť detí, ktoré jej nosili 
rôzne dobroty. O tri týždne Gombička 
porodila v priamom prenose dve malé 
morčiatka. Wow, toto nám ani nenapadlo. 
My, neskúsení chovatelia, sme ani netuši-
li, že za cenu jedného morčaťa sme kúpili 

vlastne tri. To bolo radosti! Bolo to úpl-
ne iné poznávanie ako poznávanie zvierat 
prostredníctvom kníh a dokumentárnych 
fi lmov. Toto bolo o vzťahu. To znamená, 
že keď Gombička zomrela, prežívali sme 
veľmi smutné dni a bolo u nás veľa plaču.
Teraz máme morča, ktorému sme dali 
meno Tomáš. Tomáš sa cíti bezpečne len 
v svojej klietke. Len za mrežami je jeho 
bezpečná zóna. Klietku má otvorenú, mo-
hol by vyjsť von. Keď má pred klietkou 
obľúbenú pochúťku, tak odvážne vystrčí 
nos von, vezme si svoje jedlo a rýchlo ute-
ká naspäť za mreže.

Práve teraz som doma sama. Píšem, po-
čúvam hudbu, popíjam čaj. Zahryznem 
do jablka a zrazu sa tu niekto ozve svo-
jím vysokým „íííí“ alebo „kvíííí“, ktorému 
rozumiem takto: „Omamná vôňa ma 
prebudila zo spánku. Dostanem kúsok 
jablka?“ Vedľa mňa drieme naše zvieratko, 
morčiatko. Takže vlastne nie som sama. 

jc

 p r í b e h y

Zviera  a  uhol  pohľadu

PRIAMKA A ZVIERA S PRIAMKOU B UHOL 

ALFA. „ZVIERA? AKÉ ZVIERA? ČO ROBÍ 

ZVIERA S DVOMA PRIAMKAMI? A PREČO 

JE TÁ VETA NEDOKONČENÁ, KDE JE NEJA-

KÉ SLOVESO, KDE JE PRÍSUDOK?“ TOTO 

SÚ SKUTOČNÉ OTÁZKY Z HODINY MATE-

MATIKY. NEBOJTE SA, POKOJNE ČÍTAJTE 

ĎALEJ, NEBUDE TO MATEMATICKÁ ESEJ, 

ALE ESEJ O ZVIERATÁCH. 

Morča na mrkve, foto: J. C.

http://www.digimanie.cz/galerie/showimage.php?i=656&catid=-
member&imageuser=281288

Morča v zrkadle , foto: J. C.
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Písal sa rok 1989. Vonku husto snežilo 
a mnou prebehla akási melancholická ná-
lada. Áno, mali sme za sebou Nežnú revo-
lúciu, pred pár dňami chytili rumunského 
prezidenta Ceausescua a celá Európa dý-
chala nepoznanou slobodou. Tento fakt 
a skutočnosť, že sú Vianoce, na mňa doľahli 
celou váhou. Slovenský rozhlas dával svia-
točnú reláciu, občas tam ktosi zavolal a ja 
som popri tom ponuro balila darčeky ur-
čené mojim rodičom. Na linke v rádiu bola 
práve nejaká starenka. Spozornela som.
„… Viete, som sama už roky a ani tieto 
Vianoce to nebude ináč, no predsa budú 
oveľa krajšie ako všetky ostatné. Totiž, 
stala sa mi dnes taká vec. Vychádzala som 
z obchodu a tam stálo dievča. Podišlo ku 
mne a podalo mi jablko. ,Krásne Vianoce!‘ 
povedalo. A kým som sa stihla prebudiť zo 
sna, bolo dievčatko preč. V rukách som 
zvierala červené jablko – môj jediný dar 
za posledné roky. To dievčatko ani nevie, 
akú radosť mi spôsobilo. Moje sviatky už 
nebudú viac smutné. Tak ak ma náhodou 
počuje, chcem sa jej poďakovať za ten nád-
herný dar, ktorý mi venovala.“ 

Po lících mi tiekli slzy. Obyčajné jablko a čo 
znamenalo pre jednu osamelú babičku!

***

Píše sa rok 2012. Vonku nepoletuje sneh, 
no doma sa predsa už rozprávam s dcé-
rami o Vianociach. Aké budú tento rok? 
Po dlhom čase konečne všetky opäť tvorí-
me a spod rúk nám vychádzajú jedinečné 
skvosty, určené ako ozdoby na stromček, 
či darčeky. 
„Mami, vieš, ktoré Vianoce sa mi najviac 
páčili? Tie v Sečovciach, keď sme nemali 
peniažky a ty si aj tak vymyslela, že obda-
rujeme tých, ktorí toho majú ešte menej. 
Pamätáš, ako si nakúpila teplé ponožky, 
napiekla vanilkové rožky a medovníky, 
a to všetko spolu krásne zabalila do celo-
fánu? Ešte aj Nový zákon si tam pribalila! 
A potom sme to všetko naložili na sánky, 
aj s nami, a ťahala si nás po snehu. Každá 
mala po niekoľko balíčkov, a aj tak bolo 
málo. Aj ten starý ujo, čo vždy postával na 
zastávke, aj jemu sme dali. Pamätáš? Jaj, to 
bolo krásne!“ 
„Áno, mamka, aj pre mňa to boli naj-
krajšie Vianoce!“ pridala sa ďalšia dcérka 
a tiež sa rozhovorila. 
Tak toto by mi nenapadlo! Vianoce, keď 
sme toho mali naozaj málo a popritom 
sme rozdávali darčeky. Toto boli pre moje 
deti najkrajšie sviatky? Spomenula som si 
na babičku s jabĺčkom. Koľkú radosť bolo 
cítiť v jej hlase! Koľké dojatie! A pritom 
stačilo tak málo! Napadlo mi, že je to čosi 
ako štafeta. Dievčatko potešilo babičku, ja 
som to ako teenagerka počula a podávam 

štafetový kolík ďalej svojim deťom a oni.…
Kdesi na nete som objavila fotku vianoč-
ného stromčeka ozdobeného ručne šitý-
mi srdiečkami. Už som podobné videla aj 
v obchodoch. Sú také krásne, no dám za 
jedno z nich nejaké 2-3 eurá? Och, mať tak 
srdiečkami zdobený stromček! Ale prečo 
by som ho nemohla mať?! Kým deti vyrá-
bali obrázky, lepili servítky, domaľovávali 
a písali vianočné venovania, ja som sa ko-
nečne pustila do šitia. Ako pribúdali ho-
tové výrobky, mne pribúdalo nadšenia. Čo 
keby boli srdiečka tento rok darčekmi pre 
tých, čo toho veľa nemajú? Pre osamelých 
a tých, čo prechádzajú ťažkým životným 
obdobím. Už dávno som si priala rozdá-
vať ľuďom radosť. A zrazu mám formu! 
Spôsob! A ešte aký! Rozstrihávam vyra-
dené mamkine obrusy, z ktorých rastú 
a bucľatejú jedinečné dary. Vlastne, dá sa 
povedať, že sú to starožitnosti. Kúsok ba-
bičkiných rúk, ktorá ich pre svoju kedysi 
mladú dcéru vyšívala, sa tak podpisuje na 
dary pre úplne neznámych ľudí. Vidíš, ba-
bička moja, čo som ťa tak ľúbila, ani by ti 
nenapadlo, pre koho každého vyšívaš tie 
svoje nádherné kvety a ornamenty! 

***

Srdiečka sa dostávajú na dno veľkej škatu-
le, kým v druhej sa kopia výrobky mojich 
detí. A keď príde ten správny čas, všetko 
to pobalíme tak, ako sa patrí, vyložíme na 
sánky, vyjdeme do ulíc a podáme štafetu 
ďalej. Lebo radosti nikdy nie je dosť! 

Monika Znamenáčková

Radosť

Foto: M. Z  .

Foto: M. Z  

Foto: M. Z  
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Po tých rokoch by som asi nikdy neverila, 
že budem mať radosť z jedného jediného 
obrázku. S Denisou som sa zoznámila 
pred viac ako ôsmimi rokmi. Mali vtedy 
jednu biologickú dcéru a jednu adopto-
vanú. Uvažovali o prijatí ďalšieho dieťa-
ťa. Nikto z nás vtedy nevedel, že sa naše 
cesty pretnú, aby každá z tej svojej strany 
urobila to, čo bolo potrebné.

Teraz po rokoch sedím u Denisy v kuchy-
ni. Jej najmladšie dieťa sa zaliezlo schovať 
pred návštevou pod pec. Po chvíli stadiaľ 
vykúka a nadväzuje kontakt aspoň očami. 
Sedím pri veľkom jedálenskom stole. Nad 
ním je množstvo rodinných fotografi í. Pri 
tomto stole sa dialo už veľa našich roz-
hovorov.
Ten dnešný bude o chlapcovi, ktorý nás 
spojil. Pred mnohými rokmi zazvonil te-
lefón a sociálna pracovníčka oddelenia 
sociál noprávnej ochrany detí mi povedala: 
„Narodil sa chlapček, mamina sa oň nemô-
že starať. Dala súhlas na adopciu. Kým sa 
mu nájde adoptívna rodina, mohol by nie-
kde čakať – u niekoho konkrétneho. Aby 
nebol sám. Viete takého niekoho nájsť?“
Písal sa rok 2004. Profesionálne rodiny 
sa vtedy ešte nevyužívali na to, aby u nich 
mohli čakať novonarodené deti na adop-
ciu, pestúnstvo či návrat domov. Vtedy 
sme si viacerí trúfl i využiť existujúcu le-
gislatívu pre dieťa. Vnímala som to tak, 
že zákon je tu pre ľudí a treba v ňom nájsť 
podporu pre realizáciu citlivých riešení.
Trojtýždňový chlapček Samko dočasne 
čakal v rodine pestúnov na adoptívnych 
rodičov (aby sme sa vyhli jeho umiestne-
niu v detskom domove). Nejdem vám tu 
vysvetľovať, ako to bolo, hoci aj táto situá-
cia prispela k tomu, aby sa neskôr začali 
profesionálne rodiny využívať práve na 
pomoc novorodencom. Kým Samko po-
kojne spával v náručí „dočasnej rodiny“, 
hľadali sme adoptívnych rodičov, ktorí by 
mohli prevziať Samka do adopcie a ktorí 
by vedeli byť tolerantní k jeho „dočasnej 
rodine“. Našli sme Denisu a jej manžela To-
máša, ktorí si Samka z „dočasnej rodiny“ 
po 2  mesiacoch pravidelných a citlivých in-
terakcií prevzali do svojej osobnej starostli-
vosti. Samko mal vtedy okolo 5 mesiacov.

Ako to vidíš, Denisa, po rokoch?

„Samko je múdry, krásne píše a recituje 
tak, že sa nehanbí. Je športovo nadaný, učí 
sa veľmi rýchlo a je manuálne zručný. Nie 
je za vodou. Potrebuje byť prvý a vyhrá-
vať. Páči sa všetkým dievčatám, ale jemu 
sa páči len jedna zo všetkých. Samkove 
psychologické vyšetrenia opisujú poruchu 
pozornosti a ADHD, poškodenie CNS ako 
následok patologického správania biolo-
gickej matky počas tehotenstva. To nás 
viedlo k zmene životného štýlu celej rodi-
ny, aby sme preventívne ochránili dieťa, 
ktoré môže byť počas dospievania náchyl-
né k alkoholizmu a gamblerstvu. A tiež 
kvôli všetkým prijatým deťom, pretože 
väčšinou to boli deti, ktorých rodičia mali 
vážne ťažkosti s alkoholom. Chceli by sme 
im dať iný model. S Renátou (pozn.: s ‚do-
časnou rodinou‘) sa doteraz stretávame.“
Pozerám na Samkove fotky – najprv ako 
bábätko (to si ho pamätám veľmi dobre), 
potom ako ročný, neskôr v námornickom 
karnevalovom kostýme a potom fotogra-
fi a z prvej triedy… Pozerám sa z okna ich 
krásneho dreveného domu: tam vľavo 
chovajú kone a deti pri nich pomáhajú, na 
dvore pobehuje pes (čo robí canisterapiu, 
ako povie Denisa) a tam vzadu je výtvarná 
dieľňa (stoly, zásterky, farby, plátna). 
Vlastne by to mohol byť celkom jednodu-
cho šťastný príbeh adopcie, keby…
Po nejakom čase sa obaja manželia otvo-
rili prijatiu dievčatka. Prišlo k nim v po-
dobnom veku ako Samko (7 mesačné), 
z detského domova. Ešte chodí do diag-
nostickej škôlky, nakoľko má odklad škol-
skej dochádzky na jeden rok. 
„Trpí poruchami pozornosti a nočnou 
enuréziou, hyperaktivitou. So stresovými 
situáciami sa vyrovnáva tak, že sa začne 
pokakávať. Pohybovo je však veľmi šikov-
ná a vie dobre tancovať. Poď, ukážem ti 
niečo.“
Idem za Denisou do Samkovej izby. Viem, 
že sa začala venovať štúdiu arteterapie. Je 
dušou umelkyňa a veľmi kreatívna bytosť, 
preto to bolo asi logické. Denisa vyberie 
dva výkresy a povie: „Pozri. Boli u nás 
rovnako dlho a pozri na ten rozdiel v ich 
vnútorných svetoch.“

Radost z obrázku
Kresba chlapca (7 rokov) – dieťa hneď po 
narodení umiestnené v „dočasnej rodine“ 
(dnes je to profesionálna rodina) a ako 
5-mesačné osvojené.
„Nakresli obrázok z týchto slov: cesta, svetlo, 
človek, hlas.“

Obr. 1

Kresba dievčaťa (7 rokov) – dieťa po naro-
dení umiestnené v detskom domove a ako 
7-mesačné osvojené. 
„Nakresli obrázok z týchto slov: cesta, svetlo, 
človek, hlas.“

Obr. 2

Pozerám na oba obrázky a obe sme s De-
nisou ticho. Arteterapeuti a psychológovia 
by nám k tomu asi povedali detaily. Ale je 
nám to jasné. A vám?

PS: Ďakujem Renátke a Jeníkovi, Denis-
ke a Tomášovi, Janke z Úradu, Darinke 
z iného úradu a všetkým, ktorí nám v tom 
čase pomohli prekonávať bariéry, aby sme 
Samkovi pomohli mať bohatší a pozitívny 
vnútorný svet.

Dana Žilinčíková

›

   D e t i
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Pr íbeh o  Zor i 
a  opustenom va j íčku… 

  K n i ž k a

… JE PRÍBEH Z ÚTLEJ KNIŽOČKY, KTORÚ V TÝCHTO DŇOCH VYDAL 

NÁVRAT. JEJ ZRODENÍM NAPĹŇA TÚŽBU MNOHÝCH RODIČOV PO 

NIEČOM, ČO IM MÔŽE POMÔCŤ HOVORIŤ S ICH DEŤMI O TÉME 

PRIJATIA… VYPĹŇA AJ MEDZERU, KTORÚ POCIŤOVALI NIELEN 

RODIČIA, ALE AJ ODBORNÍ PRACOVNÍCI Z OBLASTI NÁHRADNEJ 

RODINNEJ STAROSTLIVOSTI. 

Títo všetci mohli bohatý výber detskej literatúry s touto témou 
len ticho závidieť náhradným rodičom v zahraničí. A tí odváž-
nejší a tvorivejší si možno dokázali podobné príbehy vlastnou 
tvorbou vyfantazírovať.
V Návrate denne žijeme témou vzťahov, prijatia a odmietnutia. 
Prostredníctvom rozhovorov s rodičmi vnímame, že je to ako 
chodenie po tenkom ľade.  Ešte väčšiu neistotu vidíme v očiach 
a na tvárach rodičov, keď majú hovoriť o odmietnutí a prijatí so 
svojimi odmietnutými a prijatými deťmi. Veď ich sa to bytostne 
dotýka.  Hľadajú spôsob, ako by mohli s deťmi hovoriť o ťažkých 
veciach, o náročných obdobiach v ich živote.

To všetko bolo motívom preto, aby sa najprv v srdciach a neskôr 
aj na papieri zrodila detská knižočka.
Veríme, že sa bude páčiť nielen deťom, ale bude pre náhradných 
rodičov pomôckou a zároveň inšpiráciou pri zdieľaní odmietnu-
tia a prijatia s ich deťmi. 
Predstavujeme vám teda novú, čerstvú náhradnú rodinku. Mama 
sa volá Zori. Je to odvážna dlhokrká žirafa, ktorá zdolala všetky 
prekážky, nepriazeň okolia i predsudky voči inému „pôvodu“ 
svojho mláďatka. Na svojej ceste prežívala neistotu, bola smut-
ná aj unavená. No najmä mala veľa, veľa odhodlania neopustiť 
mláďatko, ktoré už bolo raz opustené. To mláďatko malo ťažký 
príbeh. Spočiatku v jeho príbehu bola aj tá, ktorá ho priniesla na 
svet, ale potom odišla. Našťastie nablízku bola Zori. Tu sa príbeh 
Zori a mláďatka spojil.
 

… pozrite nižšie a objavte začiatok čarovného príbehu…

Veríme, že sa bude páčiť nielen deťom, ale bude pre náhradných 
rodičov pomôckou a zároveň inšpiráciou pri zdieľaní odmietnu-
tia a prijatia s ich deťmi.
… jeho pokračovanie máte na dosah… Knižočka je k dispozícii 
v Centrách Návrat. Objednať si ju môžete aj na dobierku pros-
tredníctvom e-mailu na adrese navrat@navrat.sk.

Nech spoločné čítanie príbehu o Zori a opustenom vajíčku prine-
sie deťom radosť, ale aj pocit istoty, že tí ľudia, ich náhradní rodi-
čia, sa o ne postarajú v každej situácii a už nikdy ich neopustia!

Daniela Vrabľová (Šmigová)

Knižočku sme vydali aj vďaka podpore Nadácie pre deti Sloven-
ska v rámci projektu „O krok bližšie k tebe“.



s t r a n a  1 4 n e b y ť  s á m  |  d e c e m b e r  2 0 1 2

Opica s ním prišla z profi rodiny, odkiaľ sme si ho doniesli. Bola to jeho súputníčka v ťažkých časoch opusteného dieťaťa, ktoré 
matka nechala v pôrodnici. Naviazal sa na ňu tak, že jedna z prvých komunikácií, po: „Dame ham, dame čají“, bolo: „Opica sami“ 
(s nami). A naozaj, bez nej sme neprešli z kuchyne do obývačky, nevyšli z domu. A vždy sme sa vrátili, až na tú nešťastnú sobotu…
„De je opica?“
Celé dni vydržal smútiť… Sedel v kresle a nič ho nezaujalo… Veď vždy, keď sme išli von – „Opica sami.“ Išli sme spinkať – „Opica 
sami.“ A zrazu opice nikde. 
Zháňali sme v obchodoch, na nete, všade… V obchode bol synček zlatý, každú hračku pomojkal, pritúlil a vrátil do regála… Pre-
davačky z neho nemohli oči spustiť, že je taký zlatučký, to iné decká chcú všetko a on nič… Ako im povedať, že on svoje „všetko“ 
stratil… 
Vlastne ja som stratila. Nie priamo, ale neustrážila som… Dostali sme sa do potýčky s jedným chlapíkom, ktorý praštil vozík 
tak, že malému tresol do nožičiek. Samozrejme, že to nebolo bez slzičiek a strachu, takže som riešila ako prvého malého, potom 
tašku s nákupom, a akosi som zabudla na opicu… Ostala na vozíku? Vypadla mu za mojím chrbtom? Neviem. Domov sme prišli 
len dvaja. Bez opice. A napriek vypytovaniu sa, napriek proseniu a neviem čomu ešte, nik opicu nevrátil. 
Nechápala som. Ľudia museli vedieť, že to najskôr stratilo dieťa (a určite bude hračku mama hľadať), tak nerozumiem, prečo to 
niekomu podávalo paprče. No ale stalo sa…
Po pár dňoch sa na oznam o stratenej opici na internetovej stránke www.modrykonik ozvala Zuzka. Vymenili sme si pár odkazov 
s informáciami a za pár dní prišiel balík s veľmi podobnou opicou… 
Rozžiarené detské očká a úsmev sú tým najkrajším ocenením dobrého skutku…
Mali sme krásny deň, Šaňko šťastne poskakoval… Opica s ním…
Takže, Zuzka, ešte raz: Veľké ĎAKUJEME… 
A tu sú fotky, ako sme rozbaľovali:

 p r í b e h

Detská  r a d o s t  a lebo… dobr ý  č lovek  ešte  ž i j e

PRIŠIEL MI BALÍK, 

KUK, ČO JE 

V ŇOM???

AKO, TOTO JE 

VÁŽNE MOJE??? 

OPICA ČAKÁ…

‹

TÝMTO ČLÁNKOM BY SOM SA CHCELA POĎAKOVAŤ ZUZKE VALOVIČOVEJ Z PIEŠŤAN. VŠETKO TO ZAČALO 2. APRÍLA 2011, KEĎ SME 

V MAXE STRATILI OPICU. POVIETE SI: BANALITA… MOŽNO, PRE NÁS DOSPELÝCH ZREJME ZÁLEŽITOSŤ, KTORÁ NESTOJÍ ZA POVŠIM-

NUTIE. PRE NÁŠHO MALÉHO KONIEC SVETA… 
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MOJA OPICA, POĎ, 

KUKNEME SA, 

ČO TU EŠTE JE… 

LÁSKA MOJA… 

ĽÚBIM ŤA..

TOĽKO 

VZRUŠENIA, AKOSI 

SOM SA UNAVIL… 

AJ TEBE SA CHCE 

SPAŤ???

TY BRĎO, 

VIANOCE…

DÁM TI BRUMÍKA, 

ABY SI MI NEUŠLA 

OD HLADU…

BUDEM ŤA 

DRŽAŤ ZA NOHU, 

ABY SI MI ZASE 

NEUŠLA…

Autorka textu 
a fotografi í: 

Katka Kadáková
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Nie je to vôbec jednoduchá úloha. Skrýva mnoho úskalí. Kedy je 
ten správny čas? Ako o tom rozprávať? Aké fakty zverejniť, aké 
radšej zamlčať? Čo povedať o biologických rodičoch? Ako to 
moje dieťa zvládne? Nestratím ho tým? Všetky tieto otázky asi 
víria z času na čas v hlavách adoptívnych rodičov. 
Bádatelia v oblasti psychológie (psychológie adopcie) D. Bro-
dzinsky, L. Singer a A. Braff sa snažili vniesť do toho trochu viac 
svetla a porozumenia. Vo svojom výskume sa pozreli na túto 
tému optikou detí. 
Pokúsili sa nájsť odpovede na to: Ako deti rozumejú podstate 
vzťahov v adoptívnych rodinách. Slúžila im na to sada viace-
rých otázok ako napríklad: Čo znamená byť rodičom? Predstav si, že 
dvaja ľudia sa chcú stať rodičmi – mamkou a ockom – čo musia urobiť? 
Alebo: Predstav si, že nejaký muž a žena chcú dieťa a rozhodli sa ho 
adoptovať. Čo to znamená? Čo znamená adopcia? Alebo: Predstav si, 
že dieťatko je adoptované. Čo si myslíš, odkiaľ dieťatko prišlo? Prečo sú 
deti dané na adopciu? Ďalšou sférou zvedavosti bádateľov bolo aj 
to: Ako si deti vysvetľujú, prečo si ľudia deti adoptujú a tiež: 
Prečo sú deti „dané“ na osvojenie. 
Do svojho výskumu zapojili 200 detí, polovica z nich boli deti 
adoptované a druhá deti vyrastajúce so svojimi biologickými 
rodičmi. Výskumníci sa snažili zachytiť, ako sa porozumenie 
u detí vyvíja, preto boli deti v rôznom veku. Rozdelili ich do 
piatich vekových kategórií: 4 – 6 rokov, 6 – 8 rokov, 8 – 10 rokov, 
10 – 12 rokov a 12 – 14 rokov. 

No a na čo psychológovia prišli? Rozhovory s deťmi prepísali 
a vyhodnocovali. Ich odpovede roztriedili do šiestich po sebe 
nasledujúcich úrovní, a to: 

Úroveň 0 
Deti vôbec nerozumejú adopcii.

Úroveň 1 
Deti nerozlišujú medzi adopciou a počatím dieťaťa; skôr majú 
tendenciu tieto dva spôsoby spájať, zamieňať.

Úroveň 2 
Deti jasne rozlišujú medzi adopciou a počatím; rozumejú, že ide 
o dva odlišné spôsoby, ako sa stať rodičom; takisto vedia, že vzťa-
hy v adoptívnej rodine sú trvalé, ale nerozumejú, prečo to tak je.

Úroveň 3 
Deti rozlišujú adopciu a počatie, ale nie sú si isté trvalosťou 
vzťahu medzi adoptívnym rodičom a dieťaťom; vnímajú biolo-
gických rodičov ako tých, ktorí majú moc vziať si dieťa niekedy 
v budúcnosti.
 
Úroveň 4 
Deti popisujú, že nemennosť vzťahov v adoptívnej rodine je 
zabezpečená pomocou „kvázi-právnych“ prostriedkov; hovoria 
o podpisovaní papierov alebo o nejakej autorite ako sudca, advo-
kát, sociálna pracovníčka, ktorí sa postarajú o to, že vzťah medzi 
adoptívnym rodičom a dieťaťom je trvalý.

Úroveň 5 
Adoptívny vzťah je charakterizovaný ako nemenný; deti vedia, 
že ide o presun rodičovských práv a povinností z biologických 
rodičov na adoptívnych rodičov právnou cestou.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje, ako sa v rôznych vekových ka-
tegóriách (v každej bolo 20 adoptovaných a 20 neadoptovaných 
detí) deti umiestnili do jednotlivých úrovní porozumenia. 

 D e t i  a  a d o p c i a

Ako det i  rozumejú  adopc i i

RODINY S OSVOJENÝMI (ADOPTOVANÝMI) DEŤMI SA V MNOHOM PODOBAJÚ BIOLOGICKÝM RODINÁM. ROVNAKO RIEŠIA VÝCHOVNÉ 

DILEMY, UČENIE ALEBO TO, AKO ZMYSLUPLNE VYPLNIŤ SPOLOČNÉ VOĽNÉ CHVÍLE. V JEDNOM SA VŠAK URČITE LÍŠIA. STOJÍ PRED 

NIMI ÚLOHA, S KTOROU BIOLOGICKÍ RODIČIA NEMUSIA ZÁPASIŤ. POTREBUJÚ SVOJMU DIEŤAŤU VYSVETLIŤ, ŽE JE ADOPTOVANÉ.

P r i b l í ž e n i e  v ý s l e d k o v  j e d n é h o  p s y c h o l o g i c k é h o  v ý s k u m u

Úroveň porozumenia

Vek  0 1 2 3 4 5

4 – 6 adoptované 6 5 8 1 0 0

rokov neadoptované 12 4 0 4 0 0

6 – 8 adoptované 1 2 12 3 2 0

rokov neadoptované 4 1 7 7 1 0

8 – 10 adoptované 0 0 10 5 4 1

rokov neadoptované 0 0 4 8 8 0

10 – 12 adoptované 0 0 2 1 14 3

rokov neadoptované 0 0 0 4 9 7

12 – 14 adoptované 0 0 1 2 7 10

rokov neadoptované 0 0 0 0 9 11

Priemerný adoptované 5,4 5,6 7,2 8,8 10,4 12,5

vek neadoptované 5,6 5,9 7,3 7,10 10,10 12,5
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Z výsledkov vyplýva, že deti v predškolskom veku pravdepodobne 
nebudú rozumieť adopcii aj napriek tomu, že ich rodičia im vy-
svetlili, o čo ide, a deti samotné samé seba označujú za adoptova-
né. Vo veku 6 rokov už deti dokážu rozlíšiť medzi počatím dieťaťa 
a jeho adoptovaním. Rozumejú, že ide o dva odlišné spôsoby, 
ako sa stať rodičom. Takisto vedia, že adopciou vznikajú trvalé 
vzťahy, ale nerozumejú úplne, ako to je možné. 
Medzi 8. a 11. rokom sa chápanie detí rozširuje. Začínajú si uve-
domovať výnimočnosť (špecifi ckosť) osvojenia. Súčasťou tohto 
procesu je však u niektorých detí aj vzrastajúca neistota ohľadom 
biologických rodičov a ich práv. Prestávajú si byť isté trvalosťou 
vzťahov v adoptívnej rodine. Jedno dievčatko (7,5 roka) to vy-
jadrilo nasledovne: „Ak si rodičia adoptujú dieťa, je navždy ich?“ 
„Myslím, že áno… iba ak by tí druhí rodičia ho chceli späť.“ „Mohli 
by si tí druhí rodičia dieťa vziať späť, keby chceli?“ „Možno, ale 
musia ho veľmi chcieť.“ „Povedz mi o tom viac.“ „Rodičia dieťaťa – tí 
adoptívni – by ho nechceli dať späť.“ „Čo si myslíš, čo by sa stalo?“ 
„Myslím, že jeho biologickí rodičia by ho mohli dostať späť, keby ho 
chceli… možno teraz majú viac peňazí a môžu sa o neho postarať.“ 
Prepisy rozhovorov odhalili, že deti sa vo svojom vnútri v tomto 
veku zaoberajú biologickými rodičmi. Riešia alternatívu, že si 
ich môžu vziať a oni budú musieť odísť od svojich adoptívnych 
rodičov. Koncom tohto obdobia však opäť nadobúdajú istotu, 
že vzťahy v adoptívnej rodine sú nemenné a trvalé. Až okolo 
15 rokov deti plne rozumejú aj formálnemu pozadiu osvojenia, 
teda že ide o presun rodičovských práv a povinností z rodičov 
biologických na adoptívnych súdnou cestou.  

Prečo si ľudia adoptujú deti

Súčasťou výskumu boli aj otázky týkajúce sa motívov ľudí (ro-
dičov) osvojiť si dieťa. 
Deti uvádzali:
• Rodičia túžia dať dieťaťu lásku (70 %).
• Rodičia chcú dieťaťu poskytnúť domov (50 %).
• Rodičia chcú pomáhať dieťaťu pri tom, ako bude rásť (29 %).
• Rodičia nemôžu mať vlastné deti (25 %).
• Rodičia túžia po tom, aby ich mal niekto rád (22 %).
• Rodičia sa chcú starať o dieťa (20 %).

Niektoré dôvody spomínali častejšie mladšie deti, napr. že rodičia 
chcú, aby si ich po smrti niekto pamätal alebo rodičom sa uľú-
tostilo dieťaťa, ktoré potrebovalo rodičov. Naopak, so zvyšujúcim 
sa vekom deti uvádzali frekventovanejšie: rodičia sa chcú o dieťa 
dobre postarať alebo rodičia nemôžu mať vlastné dieťa. 

Prečo sú deti „dané“ na adopciu

Pozornosť výskumníkov priťahovala aj otázka, ako si deti vysvet-
ľujú dôvody, prečo sú niektoré deti „dané“ na adopciu. 

Najčastejšie spomínali: 
• Nemajú radi dieťa/dieťa bolo zlé (tento dôvod uvádzali pre-

važne mladšie deti – pod 10 rokov).
• Zanedbávanie a zneužívanie.
• Smrť rodiča.
• Finančné ťažkosti (hlavne staršie deti – nad 10 rokov).
• Nemanželský pôvod.
• Neschopnosť postarať sa o dieťa (hlavne staršie deti – nad 10 

rokov).

Osvojené deti uvádzali v porovnaní s neadoptovanými zriedkavej-
šie smrť rodiča ako dôvod a na druhej strane častejšie spomínali 
fi nančné problémy a neschopnosť postarať sa o dieťa zo strany 
rodičov ako hlavné príčiny. Celkovo však bádatelia zistili, že deti 
nemajú veľa informácií o tom, z akých dôvodov môžu byť deti 
vyňaté z pôvodnej rodiny. Súvisí to pravdepodobne s tým, že ide 
o najcitlivejšiu tému a rodičia sú pochopiteľne veľmi opatrní, 
keď rozprávajú o tom, prečo deti bývajú vyňaté. 
Medzi zaujímavé zistenia výskumu ešte patrí, že adoptované 
a neadoptované deti sa nelíšia v porozumení adopcie, hoci sa dá 
predpokladať, že adoptované deti sú vystavené väčšiemu počtu 
informácií súvisiacich s adopciou.

Zhrnutie

Výskum s deťmi odhalil, že v každej skúmanej oblasti (porozu-
menie adopcii; motívy adoptívnych rodičov; príčiny umiestnenia 
dieťaťa na adopciu) sa porozumenie s vekom vyvíja a prehlbuje. 
Porozumenie osvojeniu a celému jeho kontextu ide ruka v ruke 
s rozvojom poznania sociálneho sveta. Deti potrebujú poznať, 
ako fungujú vzťahy, ako prichádzajú deti na svet, aké sú roly ro-
dičov a ako pracujú rôzne inštitúcie, aby pochopili v celej šírke, 
o čom je adopcia. 
Z výsledkov vyplýva, že deti v predškolskom veku môžu síce po-
užívať slová ako adoptovaný alebo adopcia, ale pravdepodobne 
bez pochopenia ich významu. V mladšom školskom veku sa zas 
u detí môže objaviť zaoberanie sa biologickými rodičmi a strach, 
že budú musieť opustiť svojich adoptívnych rodičov. 
V každom prípade je pre rodičov užitočné, ak sú otvorení rozprá-
vať o osvojení so svojimi deťmi a overovať si, nakoľko deti poro-
zumeli informáciám, ktoré už s nimi zdieľali. Pre deti je dobré, 
ak sa k informáciám môžu vracať a nanovo ich spracovávať, ako 
dozrievajú a viac rozumejú okolitému komplikovanému svetu.

Daniela Husovská / psychologička
husovska@saske.sk

Zdroj: 
Brodzinsky, D. M., Singer, L. M., Braff, A. M. (1984): Children's 
Understanding of Adoption. Child Development, 55, 3, 869-878
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Radost zo života aj z rodičovstva

Preto chápem aj slovenského prekladateľa, 
ale ja sa budem držať svojho teraz obľúbe-
ného slovného spojenia „líný rodič“. 
Čo je to vôbec za nápad propagovať „líné“ 
rodičovstvo, keď súčasní rodičia sú predsa 
takí zaneprázdnení svojim rodičovstvom. 
Súčasné deti navštevujú rôzne krúžky od 
útleho detstva, treba ich voziť do školy 
a zo školy, treba im organizovať voľný čas 
cez víkendy – navštevovať rôzne atrak-
cie a zábavné parky a tiež s nimi cez leto 
treba chodiť na dovolenky, samozrejme 
tam, kde sú opäť nejaké ďalšie predmety 
vhodné na zábavu detí. Rodič takéhoto 
dieťaťa sa stáva šoférom svojho dieťaťa 
a jeho typickou aktivitou sa stáva čakanie 
– kým dieťaťu skončí krúžok alebo kým 
skončí na zábavnej atrakcii. Pri takomto 
rodičovstve treba často hovoriť: „Nie, kú-
pila som ti už zmrzlinu, cukrovú vatu ti už 
nekúpim.“ „Nie, tuto už nepôjdeš, lebo už 
si bol na tamtom.“ „Nie, túto hračku ti už 
nekúpim, kúpila som ti už hento.“ A po-
dobne. Keď takýto rodič trávi čas s deťmi 
doma – izoluje ich, zapne im televíziu ale-
bo počítač –, je to predsa bezpečnejšie, ako 
keby dieťa bolo bez dozoru vonku. Zábav-
ky a aktivity takejto rodiny stoja celkom 
dosť fi nančných prostriedkov, čiže tento 
rodič je nútený tráviť pomerne veľa času 
zarábaním peňazí mimo rodinu. A kým 
sa potom stáva takýto „moderný“ rodič? 

Prepracovaným, otráveným z neustále-
ho čakania, z neustáleho verklíkovania 
„nie“, šťastným, že existuje televízia, po-
čítače a videohry, lebo si vtedy môže od 
rodičovstva oddýchnuť, nešťastným, lebo 
deti chcú ďalšie výdobytky technického 
pokroku. Toto je náš ideál?
Tom Hodgkinson naopak navádza rodi-
čov na tešenie sa zo svojich detí, radosť 
zo spoločných zážitkov s deťmi, užívanie 
si života, nezotročovanie sa kvôli svojim 
deťom, vymedzovanie si času aj na vlastné 
koníčky, navádza ich dokonca na leňoše-
nie!!! Svoj fi lozofi cký koncept radostného 
rodičovstva nazýva „líným rodičovstvím“. 
Rodič nevyvíja príliš veľa aktivity, neorien-
tuje celé svoje snaženie na dosiahnutie 
vyššie spomínaného ideálu „moderného“ 
rodiča. „Líný“ rodič pracuje čo najmenej, 
ako sa dá, najmä ak sú jeho deti malé, trá-
vi čas so svojimi deťmi, svojou rodinou, 
svojimi kamarátmi a ich deťmi, čo najviac 
času. Otec rodiny je súčasťou rodiny, nie 
niekým, koho deti vidia len príležitostne, 
lebo je stále v práci. „Líný“ rodič nemusí 
veľa pracovať, pretože nemíňa na drahé 
aktivity svojej rodiny – trávi s deťmi čas 
doma, v lese, na lúke, pri jazere, u babky 
či kamarátov na záhrade, chodí s deťmi 
stanovať. Nekupuje deťom drahé elek-
tronické hračky, spolieha sa na fantáziu 
detí – čokoľvek môže byť pre deti hrač-

kou, necháva deti používať ich fantáziu. 
Namiesto fi nančne náročných vecičiek im 
ponúka svoj čas, seba, svoj vzťah, svoju ná-
ruč, svoju fantáziu, svoju pohodu. 
„Líný“ rodič trávi veľa svojho času s inými 
rodičmi doma, či na záhrade, v parku, na 
lúkach. Deti sa môžu spolu hrať, rodičia 
môžu byť s inými rodičmi, deliť sa s nimi 
o svoje radosti i starosti života. Rodič tým 
zvyšuje svoju spokojnosť, uspokojuje svo-
ju potrebu komunikovať a stretávať sa aj 
s inými dospelými. Neznamená to tiež, že 
v takejto širšej spoločnosti deťom dospelí 
organizujú hry a zábavu. Skôr ich necha-
jú, nech si hry a zábavu zorganizujú samy, 
nech sa učia komunikovať a spolupraco-

TOM HODGKINSON NAPÍSAL ÚŽASNÚ 

KNIŽKU POHODOVÍ RODIČIA (IKAR 2010). 

V ANGLICKOM ORIGINÁLI NÁZOV ZNIE 

THE IDLE PARENT, ČO ČESKÝ PREKLA-

DATEĽ PRELOŽIL AKO LÍNÝ RODIČ (JOTA, 

2009). TENTO PREKLAD SA MI ZDÁ 

VÝSTIŽNEJŠÍ OPROTI SLOVENSKÉMU. 

PRÍDAVNÉ MENO IDLE V ANGLIČTINE 

ZNAMENÁ NEČINNÝ, LENIVÝ… V DOBE, 

KEĎ SA ZDÁ, ŽE SA OD RODIČOV POŽA-

DUJE STÁLE VIAC AKTIVITY, BY SA KNIHA 

O RODIČOVSTVE S NÁZVOM NEČINNÍ 

RODIČIA, LENIVÍ RODIČIA, NEAKTÍVNI 

RODIČIA PREDÁVALA ZLE. 

 k n i h a

Foto: J. U.

‹
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vať v skupine. Čo sa deťom môže v živo-
te zísť väčšmi než to, ako byť nezávislý 
na vonkajších drahých prístrojoch, byť 
tvorivý a vymyslieť si vlastné hry, naučiť 
sa vychádzať s druhými ľuďmi? Ideál „lí-
ného“ rodiča je baviť sa niekde na lúke 
v skupine svojich priateľov a s úľubou po-
zorovať, ako sa jeho deti spokojne zabáva-
jú so svojimi kamarátmi na druhej strane 
lúky. Takýto rodič je spokojný, pohodovo 
lenivý a užíva si svoj život súčasne s tým, 
ako nechá, aby sa jeho deti učili životným 
zručnostiam a budovali vlastnú zodpo-
vednosť aj bez jeho aktívneho vedenia.
Neznamená to, samozrejme, že „líný ro-
dič“ svoje deti zanedbáva, neprejavuje im 
svoju lásku a pozornosť, nedrží vo svojich 
rukách denný režim detí, či hranice ich 
slušného správania – len im dopraje viac 
priestoru.
Toto aj mnoho iného – napríklad, ako sa 
„líný“ rodič stavia ku škole a učeniu svo-
jich detí – sa dozviete priamo v knižke. 
Príliš uletené? Moc anglické? Trochu ľa-
vicové? Anarchistické? Idealistické? Slad-
ké? No a čo. Pre mňa veľmi inšpiratívne 
a vo svojej podstate veľmi jednoduché. 
Možno si treba spomenúť na svoje det-
stvo bez konzoly wii v skupine kamarátov 
pod stromom u starých rodičov na dedine 
mimo neustáleho dohľadu rodičov. Exis-
tuje predsa mnoho ciest, po ktorých sa 
môžeme vo vlastnom rodičovstve vydať.

Denisa Ničíková 

Z manifestu „líného rodiče“
Toma Hodgkinsona

• Odmítám myšlenku, že rodičovství je 
dřina.

• Budu své děti nechávat na pokoji a ony 
pak nechají na pokoji mne.

• Odmítám vlezlý svět konzumu a dra-
hých hraček, který obklopuje mé děti 
od jejich narození. 

• Budu číst dětem fantastické příběhy 
a horory bez jakéhokoliv morálního 
ponaučení.

• Náš dům bude plný hudby a smíchu.
• Nebudu zbytečně utrácet za drahé zá-

jezdy, když je v naší zemi tolik krás-
ných míst, která děti ještě neviděly.

• O víkendu se budeme válet v posteli, co 
nejdéle to půjde, a poslední v pyžamu 
vyhrává.

• Nevnucujeme jeden druhému svůj ná-
zor a své koníčky.

• Čas je mnohem důležitější než peníze.
• Šťastný nepořádek je lepší než smutně 

naklizeno.
• Důležitost školních známek se přece-

ňuje.
• Líný rodič přijíma zodpovědnost.
• Existuje mnoho cest.

Objev, že líný rodič je dobrý rodič, jsem 
učinil při četbě následující pasáže z eseje 
D. H. Lawrence: „Jak začít se vzděláním 
dítěte? První pravidlo – nechte ho být. 
Druhé pravidlo – nechte ho být. Třetí 
pravidlo – nechte ho být. To pro začátek 
stačí.“

Tom Hodgkinson

Úryvok z knihy:

Nezdravá dávka pracovnej morálky do-
slova ohrozuje detstvo a nepriaznivo naň 
vplýva. Roky, ktoré by mali deti venovať 
hrám a zábavnému učeniu, sa pod auto-
ritatívnym usmerňovaním a diktovaním 
cieľov ľahko zmenia na únavnú cestu plnú 
útrap. Voľný čas detí nahlodáva komerčná 
zábava, akou sú napríklad počítačové hry. 
Nároční rodičia to len zhoršujú, keď svo-
jím prístupom vyvolávajú v deťoch stres 
a menia detstvo na obdobie plné výziev 
a súťaženia. Na každý deň im rodičia plá-
nujú nejaké aktivity: balet, džudo, tenis, 
klavír a iné športové a umelecké krúžky. 
Doma zase trávia čas pred obrovskými 
obrazovkami a počítačmi.
Ak práve nerobia niečo z toho, musia po-
čúvať počas jazdy v aute náučné nahráv-
ky. Ambiciózne matky nútia rozbláznené 
desaťročné deti, aby sedeli nad domácimi 
úlohami celé hodiny, inak by im totiž ne-
dala pokoj myšlienka, kde sa zamestnajú, 
keď vyrastú. Potom im kúpia Nintendo 
Wii, nezmyselný a drahý vynález, ktorý 
má priniesť do počítačových hier trochu 
fyzickej aktivity. Je len otázkou času, kedy 
dostanú zaneprázdnené deti do rúk svoje 
vlastné multimediálne prístroje s názvom 
BlackBerry.

Kam sa podela hra? Spomínam si na ko-
miks, v ktorom boli dve deti na ihrisku 
a obe pozerali do svojho osobného elek-
tronického diára. Jedno napokon poveda-
lo druhému: „Budúci týždeň vo štvrtok 
mám voľný termín na hranie. Zapíšem si 
ťa na štvrtú.“

Tom Hodgkinson
http://www.jota.cz/pripravujeme/stare-dobre-casy/

Foto: J. U.
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 A n k e t a

( p o k r a č o v a n i e  z o  s t r a n y  9 )

1. Keď som bola malá, tešila som sa z veľa vecí. Keď sa v obcho-
doch objavili salónky, tešila som sa, že ich čoskoro pôjdeme 
kúpiť. Tešila som sa, keď sme začali piecť vianočné koláčiky. 
Tešila som sa zo stromčeka a darčekov, z krásnej vianočnej 
atmosféry. Keď som bola staršia, tešila som sa, keď som išla 
urobiť babke stromček a mohla kúpiť a darovať darčeky. 

2. Teraz sa teším z toho istého a odkedy som mamou, teším sa 
aj z mojej dcéry. A znova sa teším, keď sa objavia salónky, keď 
pečieme koláčiky, keď ráno príde dcéra do izby, zbadá stromček 
a s radosťou zakričí: „Mamka, Ježiško už doniesol stromček!“

 A teším sa aj zo všetkého iného. Keď môžem niekomu zavolať 
a vyrozprávať sa, keď ideme na výlet, že mám prácu… Myslím, 
že sa viem tešiť z veľa vecí. A dúfam, že to raz bude vedieť aj 
moja dcéra.

(Jana)

1. Keď som bola malá, radosť som mala z výletov s rodinou, keď 
som mohla byť s najlepšou kamarátkou, keď som ostala doma 
chorá a mohla som si užiť, že som sama doma… 

2. Teraz mi robia radosť „maličkosti“. Pekný pokojný deň, slnieč-
ko, pekná hudba, zaujímavá kniha, fi lm. Radosť mám z chvíľ, 
keď sme všetky doma spolu a je pohoda, keď sa rozprávame, 
pozeráme spolu nejaký dobrý starý fi lm, keď ideme spolu na 
prechádzku po starých uličkách, keď mi len tak niektorá z dcér 
zavolá, keď dodržia čas príchodu domov… 

(Oľga) 

1. Detské radosti: mama, (spočiatku) tato, bratia, zvieratá, práz-
dniny, Vianoce, výlety, návštevy, maľovanie, čítanie, sladkosti, 
malé dobrodružstvá, kamaráti.

2. Terajšie radosti: zdravie detí (aj moje), úspechy detí (aj moje), 
kamaráti, zvieratá, kvety, každá pokojne prežitá chvíľa.

(Zuzana)

1. Keď som bola malá, najväčšiu radosť mi robilo isť k starej 
mame a stretnúť sa a hrať sa s kamarátmi.

2. Dnes mi najväčšiu radosť robí radosť mojej dcéry a čas strávený 
s rodinou. 

(Andrea)

1. V detstve mi najväčšiu radosť dokázal spraviť pobyt u mojej 
milovanej babičky.

2. Dnes ma teší, keď sme doma spolu ako rodina, nezáleží, čo 
robíme, a hlášky nášho syna ma vedia dostať. 

(Ivana)

1.  Keď som bola malá, Vianoce boli radostným očakávaním, dl-
hým radostným očakávaním. Z darčekov, áno, z veľkej časti to 
bolo očakávanie prekvapenia z neznámych darčekov, ale záro-
veň aj z tej sviatočnej nálady, chystania, vôní a slávnostného 
oblečenia, čo bolo len raz do roka. A s detstvom je silne spojená 
spomienka na živelnú radosť z bytia. Iste, vtedy by som to tak 
nenazvala. Pamätám si však ten prudký pocit radosti v každej 
bunke tela len tak. Lebo svieti slnko, lebo cítim vietor na tvári, 
lebo cítim krásu tichého lesa. Pocit krásy, voľnosti, života. 

2. Dnes sa radujem z chvíľ pohody v rodine, z chvíľ dobrej ko-
munikácie s deťmi. Z toho, keď sa mi niečo podarí. Z chvíľ 
strávených s priateľmi. 

(Alica)

1. Keď som bola malá, veľmi som sa tešila z narodeninových osláv, 
Vianoc a iných udalostí, keď sme boli ako rodina spolu. Vždy 
som mala radosť, keď sme išli na prázdniny k babke a dedkovi, 
medzi najkrajšie radostné spomienky patria aj spoločné výlety 
s kamarátmi mojich rodičov a ich deťmi. Chodievali sme na túry, 
chaty, výlety a vždy tam bolo veľa zábavy.

2. Teraz ako dospelá, mama, manželka, mám najväčšiu radosť 
z krásnych spoločných chvíľ s mojím manželom, s našimi deť-
mi, a je jedno, či sme doma, na výlete, na dovolenke… Sú to také 
vzácne chvíle, keď mi až zimomriavky idú z toho, aké krásne 
je byť mamou a mať vedľa seba partnera, ktorý ma chápe, je 
mi oporou, priateľom a je úžasným otcom. Niekedy sú takéto 
chvíle často a niekedy si na ne musím počkať, ale vždy mi „do-
bijú baterky“ na dlhý čas. Radosť mám aj z úspechov mojich 
dcér. Keď sa naša školáčka teší do školy a je sama na seba hrdá, 
že niečo zvládla a dokázala. Tešíme sa aj z každého pokroku 
našej adoptívnej 15-mesačnej dcérky, z každého nového slova, 
huncútstva či poskladania vežičky.

(Alexandra) 

Foto: Z. M.

Foto: P. Z.
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Ešte by som chcel dodať, že keď som za-
čal študovať reguláciu afektu (ovládanie 
emócií), prečítal som všetky tri učebnice 
od Allana Schore (Affect Regulation and the 
Origin of the Self; Affect Dysregulation and the 
Disorders of the Self; Affect Regulation and the 
Repair of the Self – pozn. prekladateľky). 
Študoval som ich, podčiarkoval som si 
v nich a listoval… Prečo? Pretože som 
a navždy ostanem študentom. Chcem po-
núknuť rodičom a profesionálom pravdu 
a pravda nikdy neprichádza bez obetí. 

Poruchy pripútania: 
Skutočnosť alebo f ikcia?

Väčšina lekárov a profesionálov pra-
cujúcich v oblasti mentálneho zdravia 
zhromažďuje informácie a symptómy, 
aby mohla ponúknuť presnú diagnózu. 
Problémom je, že keď sa snažíme nájsť 
a identifi kovať iba negatívne správanie, 
poskytne nám to iba obmedzený pohľad 
na dieťa.

Všimnime si niekoľko zaujímavých 
bodov pri diagnóze nazvanej reaktívna 
porucha pripútania (reactive attachment 
disorder – RAD):

Po prvé, dieťa je vždy oveľa viac ako 
diagnóza alebo psychiatrická nálepka. 
Výskumy naznačujú, že stres a trauma sa 
môžu odovzdávať z generácie na generá-
ciu s okamžitým efektom na DNA nášho 
tela. Takže človek je niečo viac ako len jed-
noduchý rámec vlastného života. Je ako 
z mnohých životov utkaná látka.

Po druhé, keď niekomu diagnosti-
kujeme poruchu, stane sa potom touto 
diagnózou v očiach ostatných. Namiesto 
toho, aby sme videli dieťa, vidíme dieťa 

s reaktívnou poruchou pripútania, ale-
bo vidíme hyperaktívne dieťa (ADHD). 
Skutočnou defi níciou poruchy je „stav, 
v ktorom chýba poriadok“. Nie je to tr-
valý stav, ale stav, ktorý potrebuje napra-
venie smerom k poriadku. Keď je dieťa 
diagnostikované na reaktívnu poruchu 
pripútania, okamžite si spojíme dieťa so 
všetkými negatívnymi správaniami, ktoré 
sa na túto diagnózu vzťahujú. Preto, ak 
sa dieťaťu darí a je dobré, nedokážeme 
to uvidieť, pretože diagnóza reaktívnej 
poruchy pripútania vysvetľuje toto pozi-
tívne správanie ako skutočnosť, že dieťa 
nás manipuluje.

Nakoniec, výskumy ukazujú slabú 
konzistenciu pri diagnóze od jedného od-
borníka k druhému. Je bežné, že dieťaťu, 
ktorému bola diagnostikovaná reaktívna 
porucha pripútania, bolo tiež diagnosti-
kované ADHD, bipolárna porucha, poru-
cha opozičného odporu (oppositional de-
fi ant disorder) alebo porucha správania. 
Toto sa nazýva diferenciálna diagnostika. 
Psychiatrička Dorothy Lewis raz povedala: 
„Diferenciálna diagnostika pre doktorov 
znamená: ‚Nie som si istý, ale mám pocit, 
že… ‘.“

Viac informácií o reaktívnej poruche 
pripútania (RAD) a s tým spojených chova-
ní môžete nájsť na: www.postinstitute.com.

Správna starostlivosť 
a podpora vášho 
kreatívneho dieťaťa

Podľa všetkých sociálnych noriem bola 
Kristi problematickým dieťaťom. Bola 
impulzívna, nezrelá, v škole sa jej nedari-
lo a stále bojovala so svojimi rovesníkmi 

a rodinou. Mala prirodzený cit pre všetko 
mechanické, vždy túžila naspäť poskla-
dať veci, čo zničila, ale neuvedomovala si, 
že hlavička Barbie sa nebude dať pripojiť 
k telu po tom, ako ju odtrhla. Samozrej-
me, jej rodičia boli nahnevaní, že zničila 
drahú hračku.

Kristi bola výnimočne bystrá v oblas-
tiach ako matematika a mechanika, ale 
zďaleka nie taká nadaná vo vzťahoch s ro-
vesníkmi a rodinnej pohode, kde sa stretá-
vala s veľkými konfl iktami a odmietaním.

Ako dospelá sa nestala profesorkou 
matematiky, automechaničkou, úspešnou 
inžinierkou alebo účtovníčkou. Mala do-
konca problémy zabezpečiť si živobytie 
a pokúsiť sa vychovať vlastné deti. Môžete 
sa opýtať: Čo sa stalo s tým dievčaťom, čo 
malo prirodzený talent na matematiku 
a mechaniku?

Vieme toho málo o poskytovaní pod-
pory pre dynamicky kreatívne deti. Kristi 
a deti ako ona od nás jednoducho potre-
bujú, aby sme im poskytli plátno a oni sa 
postarajú o zvyšok. Ale prečo je pre nás 
taký problém poskytnúť im samotné 
plátno?

Tvorivosť je emočný proces, ktorý pri-
rodzene všetci zažívame, keď sme deťmi. 
Výskum mozgu ukazuje, že v prvých ro-
koch života sme tvorivými ľuďmi, prevaž-
ne motivovaní emóciami. Časom nastane 
v mozgu obrovský posun, pri ktorom sa 
priestor na emočné vyjadrenie zmenšu-
je a populárnejší kognitívno-racionálny 
priestor na vyjadrenie získava prevahu. 
V tomto stave plač a požadovanie začína 
ustupovať. Stála potreba byť pri mame sa 
stratí a dieťa sa stáva nezávislejším. Samo-
zrejme, dospelí majú radšej deti v tomto 
stave, pretože nám to umožňuje zaoberať 
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sa našimi vlastnými problémami s prácou, 
účtami, večerou atď. Ale v tomto bode za-
číname prehrávať.

Cez sériu denných opakovaní a vibrač-
ných šablón, denno-denných zážitkov, vy-
sielame inštrukcie pre naše deti, aby sme im 
pomohli začleniť sa do spoločnosti. Zabez-
pečíme si tým, že keď sa iní budú pozerať 
na naše deti, ony budú úžasným obrazom 
práce, ktorú sme odviedli ako rodičia.

Namiesto toho, aby sme podporili tvo-
rivosť našich detí a jednoducho im poskytli 
čisté plátno, kde by sa mohli vyjadriť, po-
tlačíme ich emočné snahy a pokúsime sa 
prispôsobiť ich spoločenským pravidlám 
a poučkám. Pomaličky sa začíname čudo-
vať: „Čo sa stalo s mojou malou speváčkou, 
maliarom, hercom alebo tanečnicou?“ 

Pre rodičov, ktorí sa zaujímajú o to, 
ako sa starať a podporovať tvorivého 
ducha svojich detí, tu je niekoľko tipov 
a usmernení, ktoré som zhromaždil po-
čas rokov cestovania, prednášania, písania 
a poskytovania rodinnej terapie vo svete:

1. Zistite, na čom vášmu dieťaťu najviac 
záleží. Tvorivosť sa prejavuje všetkými 
možnými spôsobmi, nie iba verejným 
vystupovaním. Pozorujte svoje dieťa, 
ako vás bude viesť k svojim záujmom. 
Snažte sa mu poskytnúť v tejto oblas-
ti viac podpory ako v iných – nie iba 
v tejto, ale hlavne v tejto. Umožnite 
dieťaťu, aby strávilo viac času v oblas-
tiach svojho záujmu, a nie v oblastiach, 
s ktorými má problémy. Pomôže to vy-
budovať jeho väčšie sebavedomie a po-
môže mu to dokončiť úlohy, ktoré sa 
mu zdajú nudnejšie alebo náročnejšie.

2. Uvedomte si svoje vlastné strachy. My 
rodičia sa veľmi bojíme, ako budú naše 
deti prijaté v spoločnosti. Snažíme sa 
sami seba oklamať a hovoríme, že nám 
záleží iba na šťastí našich detí, ale väč-
šina rodičov sa bojí, čo si pomyslia iní. 
Na nikom „inom“ v skutočnosti nezá-
leží. Tou najdôležitejšou vecou je váš 
vzťah s vaším dieťaťom. Tento jediný 
dynamický element pretrvá po celý ži-
vot. Pamätajte si, pravdepodobne „tú 
pani z Tesca“ už nikdy nestretnete.

3. Povzbudzujte, povzbudzujte, povzbu-
dzujte. Dajte si záležať na tom, aby ste 
spomalili a poskytli svojmu dieťaťu do-
statok času na jeho nápady a výmysly. 

Dnešný požiarnik sa zajtra stane dok-
torom a nabudúce detektívom. Ne-
záleží na tom, čo to je, povzbudzujte, 
a tým, že to budete robiť, budete živiť 
semiačka, z ktorých vykvitne radosť.

4. Majte na pamäti, že je to ešte iba dieťa. 
Majte ho radi pre dieťa, ktorým je. Čaká 
ho ešte veľa rokov vo svete, keď bude 
čeliť cynikom a kritikom, falši a pod-
vodníkom, tak ho naplňte láskou, ktorá 
zabezpečí, že sa z každej prehry spamä-
tá, pretože vie, že vnútri je ok. To, na 
čom záleží, je vo vnútri, pretože tam sa 
uložia lekcie, ktoré ste dieťaťu dali.
Mimochodom, Kristi je moja sestra.

Trauma pripútania: 
Osobné zamyslenie

Bol som dieťaťom s problémom pripúta-
nia. Bol som u pestúnov predtým, ako som 
bol adoptovaný do láskavého domu, ktorý 
sa čoskoro stal domom hnevu, takže mám 
priamu skúsenosť s tým, aké ťažké môže 
byť pochopiť svoje dieťa. V pestúnskej 
starostlivosti som strávil iba 3 mesiace. 
No akýkoľvek čas strávený v pestúnstve je 
pridlhý, kvôli traumatickému pretrhnu-
tiu, ktoré nastane medzi dieťaťom a bio-
logickou matkou pri pôrode. Po desaťro-
čia sa impakt tohto skorého pripútania 
zanedbával.

Skôr, ako začnem hovoriť o tom, ako 
pomôcť vášmu dieťaťu, dovoľte mi, aby 
som vám povedal trochu o tom, ako som 
s týmto všetkým vyrastal. 

Nedokážem povedať príbeh o sebe 
bez toho, aby som ho nespojil s príbehom 
o svojej sestre, pretože to vytvára rámec mo-
jej celoživotnej práce. Aj keď sme boli obaja 
adoptovaní skôr, ako sme dovŕšili 4 mesiace 
života, život mojej sestry sa niesol v pres-
nom protipóle oproti môjmu, hneď od 
prvého dňa. Ja som bol donoseným dieťa-
ťom a hneď po pôrode ma umiestnili k pes-
túnom, ona sa narodila predčasne a prvé 3 
mesiace života strávila v inkubátore.

Moja mama rozpráva historku o tom, 
že keď ma prvýkrát s otcom uvideli, 
usmieval som sa. Na druhej strane, keď 
prvýkrát uvideli moju sestru, plakala. 
Pretože už toľko vieme o neurovede a psy-
chologických javoch, verím, že tieto prvé 
interakcie položili základ vzťahu, ktorý 

sa odvtedy vytvoril medzi mojou sestrou 
a mojimi rodičmi.

Od detstva do dospelosti mali moja 
sestra a rodičia problém sa pripútať. Zná-
mi pediatri, odborníci na pripútanie Mar-
shall Klaus a John Kennel nám hovoria, že 
pripútanie je správanie od dieťaťa smerom 
k rodičovi a väzba je správanie od rodiča 
smerom k dieťaťu. Dieťa nevie rozvinúť 
pripútanie k rodičovi, čo má problémy sa 
naviazať. Takže nevedomky boli moji ro-
dičia a moja sestra postavení pred skoro 
neriešiteľnú úlohu.

Keď premýšľam nad rozdielmi medzi 
tým, ako si moja sestra budovala svoje prvé 
vzťahy a ako som to robil ja, je dosť jasné, 
že dokonca aj v tom skorom veku mala už 
na fyziologickej úrovni zafi xovaný postoj, 
že ľudské vzťahy nie sú bezpečné.

Keď rozmýšľame nad traumou v živote 
detí, je dôležité si uvedomiť, že väčšina ich 
traumy zahŕňa vzťahy s ľuďmi. Ak bolo 
dieťa zneužité, bité alebo zanedbané oso-
bou, ktorá ho mala najväčšmi milovať, 
prečo by sa malo vo vzťahoch, ktoré budú 
nasledovať, cítiť bezpečnejšie?

Bez ohľadu na to, akú traumu prinies-
la do rodiny moja sestra, moji rodičia tiež 
priniesli svoju. Viete si teda predstaviť, že 
zážitok z rodiny – to, čo nazývam „tajný 
život rodiny“ – nebol vôbec príťažlivý.

Keď sa pozrieme na rodinný portrét, 
vidíme teraz jedno dieťa adoptované v ra-
nom veku s malou traumou okolo pôro-
du, ale so zárodkami citlivosti na odmiet-
nutie a strachom z opustenia. Vidíme tiež 
druhé dieťa narodené predčasne, možno 
vystavené alkoholu, ktorého prvé mesiace 
na svete sprevádzalo monotónne huča-
nie inkubátora a iba minimálny ľudský 
kontakt.

Adoptívna mama bola najstaršou 
dcérou z desiatich detí s ťažko pracujú-
cou mamou a otcom alkoholikom. Od 
nádenníckej mzdy záviselo nasýtenie 12 
hladných úst. Adoptívny otec, najstarší 
z deviatich, mal otca alkoholika a preží-
val na malej mzde, ktorá živila jedenástich 
ľudí. Na dôvažok bol aj veteránom z Viet-
namu s traumou z tejto vojny.

Pochopenie a prijatie sú nevyhnutný-
mi charakteristikami zdravého vzťahu 
medzi rodičom a dieťaťom a často vytvá-
rajú základ pre vzorce pripútania v rodi-
ne. Keď zvážime toto spolu so stresujúcou 
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spoločnosťou, v ktorej žijeme, ťažko si 
predstavíme, že sa podarilo vytvoriť vôbec 
nejaké pripútanie.

Môj portrét ukazuje rodinu, ktorej 
členovia sa pokúsili navzájom nadviazať 
vzťah pozitívnym spôsobom, ale bez toho, 
aby si toho boli vedomí, nevedeli pocho-
piť jeden druhého a vplyv následkov ranej 
traumy, ktorú v sebe nosili.

Keď trauma – akákoľvek stresujúca 
udalosť, ktorú vnímame ako ohromujúcu, 
nepredvídateľnú alebo pretrvávajúcu – nie 
je emočne uznaná ľuďmi, s ktorými sme 
v priamom vzťahu a v jednom prostredí, 
môže mať na nás dopad po celý život. Väč-
šinou vieme iba o malej časti traumatických 
udalostí v našom živote a ich vplyve na nás.

Stres je našou prirodzenou a nevy-
hnutnou charakteristikou. Stres potre-
bujeme na to, aby sme žili, ale keď nás za-
čne stres premáhať alebo nie je prerušený, 
môže poškodiť nielen rodinné vzťahy, ale 
aj náš mozog.

Pri spätnom hodnotení vidím, že som 
vynikal sociálne, akademicky aj atleticky. 
Vnútorne so mal problémy žiť vo svete, 
ktorý som vnímal ako ohromujúci. Aby 
som si to vykompenzoval, klamal som, 
kradol som, podvádzal som, manipuloval, 
podpaľoval, zabíjal zvieratá a príležitostne 
šikanoval iné deti. Pretože som bol inte-
ligentný, mnoho dospelých okolo mňa 
o tom nikdy nemalo ani potuchy.

Moja sestra na druhej strane zápasila 
aj vnútorne, aj navonok. Navonok to ne-
zvládala sociálne, akademicky ani atletic-
ky. Doma bolo veľa hádok spôsobených 
tým, ako boli moji rodičia naučení vycho-
vávať deti. Nevedeli pochopiť, že toto dieťa 
je iné. Zobrali to osobne, že sa odťahuje 
a je nezrelá a radšej sa hráva s deťmi, ktoré 
sú od nej oveľa mladšie. Neboli na vine ani 
oni, ani ona. Jediný spôsob, akým dokáza-
la komunikovať úzkosť a depresiu, bolo 
správanie. Takáto komunikácia väčšinu 
ľudí odpudila, a to viedlo k vzťahom za-
loženým na strachu a odmietnutí.

So všetkými nádejami, že budú mať 
rodinu, o ktorej snívali, moji rodičia sa 
cítili neisto, beznádejne a boli ohromení 
úlohou, ktorá bola pred nich postavená. 
Ich adoptované deti boli problémové – 
aspoň jedno z nich, a ten druhý mal tiež 
svoje chvíľky, ale oveľa zriedkavejšie, alebo 
aspoň to si mysleli.

Naša rodina žila a zápasila s probléma-
mi každý deň. Moja sestra sa borí s problé-
mami stále a stále prežíva svoje nastavenia 
z raného detstva a opakujúce sa negatívne 
vzťahy (sestra Bryana Posta pred niekoľ-
kými rokmi zomrela, rozprával o tom na 
svojej prednáške minulý rok v Londýne – 
pozn. prekladateľky). Ja tiež stále riešim 
problémy, no bol som schopný získať si 
odstup, nie vďaka nejakému úžasnému 
osobnému úsiliu, ale vďaka tomu, že som 
mal viac pozitívnych vzťahov ako negatív-
nych. Ako moja mama hovorila: „Proste 
sme nechápali.“

Falošné cest y.
Aké sú vaše rodičovské 
vzorce?

Jedného dňa, keď som robil so súkrom-
nou klientkou, niečo som emočne pocho-
pil. Chcem vám povedať, na čo som prišiel.

Pracoval som s jednou špeciálnou ma-
mou troch adoptovaných detí s prestávka-
mi niekoľko mesiacov, a napriek tomu, že 
to bola veľmi ťažká práca, rodina pomaly 
napredovala.

V jeden mimoriadne náročný deň 
si mama sadla na gauč pred veľké okno 
v prednej izbe a ja som si sadol oproti 
nej na stoličku. Poznamenal som nie-
čo o tom, že vonku prší a aj keď vyzerá 
byť dosť sychravo, ešte stále je teplo. Keď 
som naznačil tejto mame, aby sa pozrela 
na niektoré svoje emočné reakcie, akoby 
do mňa udrel blesk! Náhle som si niečo 
po prvýkrát uvedomil, otriasol mnou ten 
najhlbší smútok a začal som plakať.

Opýtala sa ma, prečo plačem, a ja som 
jej povedal: „Prišiel na mňa pocit najhlb-
šieho smútku a hnevu z toho, čo vám ja 
a zbytok spoločnosti robíme. Snažíme sa 
vás primäť k tomu, aby ste postavili rodi-
čovský kaštieľ, ale vy máte k dispozícii plá-
ny iba na príves. Som z toho veľmi smutný 
a nahnevaný, pretože každý od vás čaká, 
že budete budovať a robiť niečo, čo vás 
nikto nenaučil. Musí to byť pre vás veľmi 
frustrujúce a smutné.“

„Nie, Bryan,“ odpovedala. „Mýlite sa. 
Nemám k dispozícii plány na príves, ale 
na stan!“ A rozplakala sa.

John Bowlby, otec teórie pripútania, 
napísal v 50. rokoch 20. storočia: „Prvé tri 

roky nášho života nás vybavia vzorcami 
pre všetky nasledujúce vzťahy.“ Teda pre 
všetky naše budúce vzťahy, nie iba niekto-
ré – naše manželské vzťahy, naše vzťahy 
s deťmi, naše priateľstvá, a dokonca aj 
naše pracovné vzťahy. Veda nám teraz 
hovorí, že tieto vzorce sa v nás ustaľujú 
niekedy medzi počatím a piatym rokom 
života.

Dôležité je, aby sme si uvedomili toto: 
Na základe toho, čo veríme, že vidíme 
u iných, v ich domoch, u ich detí a v ich 
vzťahoch – ťahá nás to vytvoriť to, o čom si 
myslíme, že je kaštieľ. Ak sa matka, ktorú 
vidíme cez ulicu, neháda so svojím synom 
a on je špičkový športovec, veríme, že žijú 
v rodičovskom kaštieli. Aj my chceme ten 
kaštieľ. Tak začneme byť vytrvalí, trpezliví, 
súcitní, empatickí a chápaví. Naozaj veľmi 
chceme kaštieľ. Ale po čase začnú prob-
lémy. Náš vzťah s naším dieťaťom nie je 
veľmi dobrý. V škole sa mu veľmi nedarí, 
nemá tak veľa kamarátov a má problémy 
komunikovať s rodinou.

To, čo vidíme v našom dieťati, neve-
domky ohrozuje náš ideál rodičovského 
kaštieľa, a tak sa stávame frustrovaný-
mi. Zmeníme sa z láskavého, trpezlivého 
a chápajúceho rodiča na kritického, kon-
trolujúceho, obviňujúceho, zahanbujúce-
ho a vyhrážajúceho sa rodiča. My chceme 
ten kaštieľ a, namôjveru, to dieťa nám 
v tom nebude brániť!

Čo sa to deje? To je zlyhanie plánov. Pri 
našej snahe vytvoriť niečo ideálne sme za-
budli na pôvodné pracovné návrhy. Merali 
sme zle, rezali sme zle, pribíjali sme zle. 
Naše skutočné vzorce sa aktivovali a spô-
sobili zlyhanie ideálnych plánov pre náš 
kaštieľ. V strese už nerobíme to, čo by ro-
bila mama s plánmi na rodičovský kaštieľ, 
ale vrátime sa k plánom nášho prívesu.

To neznamená, že sme zlí. Musíme 
si iba uvedomiť, že naše vzorce sú našou 
mapou pre vzťahy. Skôr, ako postavíme 
kaštieľ, musíme sa zblízka pozrieť na 
to, čo máme k dispozícii. A to je boles-
tivé. Chceme kaštieľ, ale aby sme spravili 
nové plány, zmenili a prispôsobili ich, aby 
sme dostali kaštieľ, musíme byť ochotní 
pozrieť sa, čo je na našich plánoch teraz. 
Skôr, ako budeme môcť mať niečo iné, 
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 W e b  s t r á n k a

V zá jmu d í těte  /  V  záu jme d ieť ať a

Vrátim sa však o pár rokov späť. Bol ok-
tóber roku 2008. Počas amerických volieb 
(v ktorých si Američania prvýkrát zvolili 
nebelošského prezidenta – Baracka Oba-
mu) som sa v Dreveniciach pod Roz-
sutcom (v mojej milovanej Malej Fatre) 
stretla s krásnymi ľuďmi – so sociálnou 
pracovníčkou a terapeutkou Juliou Far-
nam z Oregonu v USA (ktorá pri svojej 
práci s traumatizovanými deťmi využíva 
príbehy), s nadšenými dámamí z Českej 
republiky, psychologičkami a sociálnymi 
pracovníčkami z organizácie Rozum a cit 
(www.rozumacit.cz), a s Kateřinou Šlesin-
gerovou, ktorá pomáhala s tlmočením 
a bola so mnou v celoeurópskom projek-
te Quality4children-QualityStandards 
a pôvodne pôsobila v Středisku náhradní 
rodinné péče v Prahe ako právnička. 
Poznámka: Projekt Q4CH mal za cieľ na 
základe analýzy príbehov mladých ľudí 
z 32 krajín, ktorí zažili odňatie zo svojej 
pôvodnej rodiny a prechod alternatívnou 
starostlivosťou (detské domovy a pestún-
stvo), defi novať, čo pomáhalo mladým ľu-
ďom lepšie zvládnuť tieto situácie. Takto 
vznikli Európske štandardy kvality pre 
pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej ro-
diny (bezplatne aj v slovenskom jazyku na 
stránke: www.quality4children.info).
V takejto medzinárodnej atmosfére mi 
vtedy na jeseň Kateřina povedala: „Roz-
právali sme sa s Chrisom, že či by si s nami 
nešla robiť česko-slovenskú web stránku, 
kde by sa mohli uverejňovať rôzne infor-
mácie z Čiech a Slovenska na tému ochra-
ny detí. Vieš, také niečo ako crin (www.crin.
org – Child Rights International Network 
– globálna sieť na ochranu práv detí), ale 
v našich jazykoch, aby to bolo dostupné 
pre našich profesionálov, pretože oni si to 
v angličtine neprečítajú.“ Bez mihnutia 
oka som súhlasila. A po rokoch môžem 
dosvedčiť, že to bolo dobré rozhodnutie. 

Okrem toho, že ma spolupráca s Kateři-
nou, Chrisom a neskôr aj jeho manžel-
kou Terezkou nesmierne odborne i ľudsky 
obohatila, som veľmi rada, že tú stránku 
využíva veľmi veľa ľudí z oboch krajín – 
odborníkov i laikov. Som rada, že sme 
bez ohľadu na hranice medzi krajinami 
a jazykmi vytvorili dostupný informačný 
portál, ktorý od januára 2009 do októbra 
2012 navštívilo viac než 60 tisíc návštev-
níkov (asi 15 tisíc zo Slovenska), viac než 
40 percent z nich sa vracia na túto strán-
ku opakovane, zvykli si, že tu nájdu dob-
ré informácie. Teší ma, že 20 tisíc ráz si 
návštevníci stránky vyhľadali podstránku 
venujúcu sa náhradnej rodinnej starost-
livosti.
Keď na túto stránku zavítate, bude to len 
virtuálny priestor, ale aby ste sa tam dočíta-
li veľa zaujímavého, viacerí konkrétni ľudia 
robia svoju neviditeľno-viditeľnú prácu. 
Pár slov od nich pre časopis Nebyť sám:

Kateřina Šlesingerová
Na práci na aktualizaci a udržování VZD 
jsem se podílela od jejich vzniku do kon-
ce roku 2011, teď jen z povzdálí sleduji 
dění a oceňuji, že se z VZD sama dozvím 
spoustu novinek. Chtěla bych poděko-
vat všem, kdo se na práci na vzd podílejí. 
Kromě Chrise a Terezy Gardiner a Danky 
Žilinčíkové chci zmínit také mého manže-
la, který vše zjišťuje po technické stránce, 
a našeho známého Michala Kněžourka ze 
společnosti Onelife, který stránky zdarma 
hostí na svém serveru. 
Nejvíc mě těší, že vím, že stránky jsou 
užívané a že slouží. Největší radost mi 
udělalo, když mi někteří kolegové z jiných 
organizací řekli, že jejich vlastní materiá-
ly najdou nejrychleji na VZD. Taky mám 
radost, že dlouhodobě roste návštěvnost 
stránek, i když jsme vlastně nikdy nedělali 
žádnou cílenou propagaci. 

Poznámka: Kateřinka momentálne pôso-
bí na Ministertsve práce a sociálnych vecí 
v ČR, a preto sa tejto stránke nateraz ne-
venuje.

Tereza Gardiner 
V první řadě je fantastické a těší mě to den 
co den, že dokážeme tyto stránky provozo-
vat z čistého nadšení a víry v jejich důleži-
tost, a to bez fi nančního ohodnocení. Od 
začátku je potěšením sledovat, jak neustá-
le získáváme čtenáře z řady nových míst, 
měst a vesniček v Čechách i na Slovensku 
a i v ostatních zemích, jak se stáváme více 
a více respektovaným zdrojem informací. 
Velmi mě těší, že řada článků, studií a in-
formací neztratí na aktuálnosti, i kdyby-
chom z nějakého důvodu přestali stránky 
aktualizovat (což se doufám nestane), už 
tak je to velmi cenný zdroj informací (ne-
jen) o dětech v náhradní péči. Osobně mě 
těší, že mně tato práce nutí zůstávat v kon-
taktu s tématem, stále musíte sledovat, co 
se děje, co je kde zajímavého, co by tak ještě 
mohlo naše čtenáře zajímat. 
Vždycky mám velkou radost, když slyším, 
že někdo naše stránky pravidelně čte a že 
je bere už tak nějak samozřejmě. V nedáv-
ném období čekání, zda bude či nebude 
v ČR přijata novela Zákona o sociálně-
-právní ochraně dětí, mi jedna paní řekla, 
že už nečte nic jiného, protože mi to za ni 
pohlídáme. (Poznámka: Novela bola prija-
tá.) To mě velmi potěšilo, současně cítím 
i odpovědnost za informace, které zveřej-
níme. Vzhledem k tomu, že jsme všichni 
dobrovolníci, není možné pohlídat vždyc-
ky všechno, ale snažíme se. 
Tím, že usilujeme o utřídění převážně od-
borných informací na jednom místě, urči-
tě pomáháme šetřit čas čtenářům (přece 
jen to vyhledávání nějaký čas zabere). Také 
se snažíme zpřístupnit a dát do povědo-
mí zahraniční materiály, ideálně v češtině 

V SOULADU S PŘEVLÁDAJÍCÍM NÁZOREM ODBORNÍKŮ BY SE PÉČE O MALÉ DĚTI (ZEJMÉNA O DĚTI DO 3 LET VĚKU) MĚLA USKUTEČŇOVAT V PROS-

TŘEDÍ RODINNÉHO TYPU… SMĚRNICE OSN O DĚTECH V NÁHRADNÍ PÉČI, ČL. 21 

WEB STRÁNKA HTTP://WWW.VZD.CZ ZA 4 ROKY SVOJEJ EXISTENCIE PRINIESLA ZAUJÍMAVÉ A KVALITNÉ SPEKTRUM NOVÝCH INFORMÁCIÍ Z OBLASTI 

OCHRANY DETÍ. NÁJDE TU INFORMÁCIE O NÁHRADNEJ RODINNEJ STAROSTLIVOSTI (ČLENENÉ NA ODBORNÉ, PRAKTICKÉ, PRISLÚCHAJÚCE K TÉME 

ETNIKA, PRÍPADNE K VZDELÁVANIU V NÁHRADNEJ RODINNEJ STAROSTLIVOSTI), O ÚSTAVNEJ VÝCHOVE (ZAUJÍMAVÉ VÝSKUMY, ODPORÚČANIA, 

PRAKTICKÉ NÁMETY), NIEČO Z PREVENCIE (NAPRÍKLAD INFORMÁCIE O VÝCVIKOVOM PROGRAME PRE RODIČOV A POD). NA STRÁNKE SÚ AJ RÔZNE 

ŠTATISTIKY A ZAUJÍMAVÉ ČLÁNKY K TÉME ÚČASŤ DIEŤAŤA. STRÁNKA OBSAHUJE AJ INFORMÁCIE O PRIPRAVOVANÝCH AKCIÁCH (SEMINÁROCH, 

KONFERENCIÁCH A POD).
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či slovenštině, v tom máme ještě rezervy. 
Ráda bych, aby tato stránka pomáhala ke 
získání nových informací, ale také k do-
hledání těch „starých“ – náš vyhledávač je 
hodně využíván a funguje výborně. 
Abychom mohli pomáhat víc, uvítala bych 
pomoc i od čtenářů, co by se mohlo zlep-
šit, je spolupráce např. mezi námi a ne-
ziskovými organizacemi. Ideální by bylo, 
kdyby nás přímo kontaktovaly s obsahem 
na zveřejnění. Uvítala bych také více ná-
padů, tipů, např. v sekci pořádaných akcí 
by velmi pomohlo, kdyby nám o nich 
pořadatelé rovnou napsali. Dobrovolníci 
ochotní nabídnout kvalitní překlad textů, 
zejména z angličtiny, by byly také velkou 
pomocí. Nějaké kontakty již máme, ráda 
bych poděkovala těm, kteří nám již v mi-
nulosti v tomto směru pomohli.
Pomáháme nepochybně studentům a dále 
všem, kteří se na nás obrátí. To, co už na 
webové stránce není vidět, je řada osob-
ních emailů, na které odpovídáme, mnoh-
dy na velmi konkrétní či odborné téma. 
Velmi mě potěšila a překvapila paní z ČR 
s konkrétním dotazem, které naše stránky 
doporučil konzul v Zimbabwe. Tak vidíte, 
kde všude už nás čtou!

Takže ešte raz: Prečo vznikla takáto web 
stránka a prečo ju roky dobrovoľne aktu-
alizujeme?

Čo chceme
• Chceme přispívat ke kvalitnější péči 

o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu.
• Chceme poskytovat teoretické i prak-

tické informace týkající se péče o děti 
vyrůstající mimo vlastní rodinu. Mů-
žete zde najít zprávy, výzkumy, zku-
šenosti z praxe, statistiky, legislativ-
ní úpravy, standardy péče, metodiky 
a další informace.

• Chceme být místem pro výměnu zku-
šeností a názorů, chceme poskytovat 
prostor pro odbornou diskusi. Nabí-
zíme možnost komentovat jednotlivé 
příspěvky nebo se zapojit do e-mailové 
diskusní skupiny.

• Chceme, aby naše stránky byly aktuál-
ní. Pravidelně doplňujeme další mate-
riály a v aktualitách přinášíme zprávy 
z dění v oboru a pozvánky na konfe-
rence, semináře a další akce.

• Chceme, aby stránky byly přehledné 
a aby pro vás byly přínosem. Jednotlivé 
materiály proto řadíme podle obsahu 
do kategorií. Navíc můžete použít náš 
vyhledávač.

• Chceme zveřejňovat nejen české a slo-
venské materiály, ale i informace ze za-

hraniční. Hledáme dobrovolníky, kteří 
by nám pomohli s překladem. Zatím 
můžete použít Google překladač, abys-
te měli alespoň rámcovou představu 
o obsahu.

• Chceme sloužit odborníkům, lidem 
z praxe, sociálním pracovníkům, pěs-
tounům, pracovníkům neziskových or-
ganizací, ale i vědeckým pracovníkům 
či pracovníkům ministerstev vytvářejí-
cím nové koncepce péče o děti.

• Chceme spolupracovat s ostatními in-
stitucemi, organizacemi i jednotlivci, 
kterým jde o zájem dětí vyrůstajících 
mimo vlastní rodinu.

Na internete si o nás, zakladateľoch 
tohto webu prečítate aj toto:
Tyto webové stránky jsou vytvářeny díky 
dobrovolné práci a nadšení Chrise Gardi-
nera, Kateřiny Šlesingerová, Terezy Gardi-
ner a Daniely Žilinčíkové, kteří mají mno-
haleté zkušenosti s prací v sociálněprávní 
ochraně dětí v Čechách a na Slovenku a se 
snahami o změnu systému péče o děti vy-
růstající mimo původní rodinu.
Podíleli na projektu Quality4children, kde 
měli možnost setkat se s dalšími odborní-
ky z celé Evropy.
Chris Gardiner se také podílel na činnosti 
OSN a UNICEF, která vedla založení Bet-
ter Care Network (BCN). V roce 2005 byl 
přizván do poradního výboru BCN. Členy 
tohoto výboru jsou zástupci národních 
a nadnárodních nevládních organizací, 
akademických institucí, mezinárodních or-
ganizací, vlád a nezávislí odborníci. Všichni 
mají rozsáhlé zkušenosti s péčí a podporou 
pro ohrožené děti a rodiny. BCN je webový 
informační portál doplněný moderovanou 
emailovou diskusí, která v současné době 
spojuje více než 1500 lidí a organizací po 
celém světe. Umožňuje výměnu informací, 
nejnovějších poznatků z výzkumů a sdíle-
ní úspěšných projektů. Nicméně limitem 
BCN je jazyková bariéra – poskytované in-
formace jsou pouze v anličtině, a proto je 
pro mnoho lidí nedostupné.
Občanské sdružení Člověk hledá člověka 
podporovalo během posledních let mezi-
národní výměnu informací a zkušeností 
prostřednictví konferencí s řečníky ze sou-
sedních a dalších evropských zemí. Mnozí 
účastníci těchto konferencí přiznávali, že 
nevědí o změnách v systémech péče o děti 
v zahraničí ani neznají srovnání České re-
publiky s ostatními zeměmi v Evropě. 
Proto jsme v roce 2008 začali hovořit 
o možnosti vytvořit něco podobného jako 
je BCN v češtině a slovenštině. Zjišťovali 
jsme názory dalších organizací a vnímali 

jsme zřejmou potřebu informací v našich 
jazycích. Proto jsme se rozhodli vytvořit 
tyto stránky. Založili jsme občanské sdru-
žení V zájmu dítěte a od poloviny ledna 
2009 provozujeme tyto stránky.

Naše dosavadní aktivity
• Webové stránky www.vzd.cz
• Spolupráce na českém vydání publika-

ce Až se narodíš, budeš doma.
• Nevládní zpráva o plnění Úmluvy 

o právech dítěte.
• Aktivní pravidelná účast na setkáních 

nevládních organizací působících 
v NRP organizovaných Informačním 
střediskem Mikuláš.

• Připomínky k pracovnímu návrhu 
novely zákona o ústavní výchově.

Jak nám můžete pomoci: 
Naše stránky existují jen díky dobrovolné 
práci, abychom mohli dále efektivně fun-
govat, potřebujeme také vaši pomoc.
• Můžete nám zasílat materiály ke 

zveřejnění, cokoliv, co považujete za 
užitečné pro ostatní.

• Potřebujeme také dobrovolníky, kteří 
by pomohli překládat zahraniční ma-
teriály.

• Plánujeme také vytvořit Odbornou radu 
VZD a přizvat další osoby ke spolupráci.

• Uvítáme vaše komentáře a připomín-
ky, které můžete vkládat přímo na naše 
stránky k jednotlivým příspěvkům 
nebo nám je zaslat na náš e-mail vzd@
vzd.cz

• Podpořit nás můžete také umístě-
ním odkazu http://www.vzd.cz na vaše 
stránky a tím, že o nás řeknete dalším.

Ak som vás ešte nepresvedčila o návšteve 
a využívaní tejto web stránky, tak skúsim 
ešte toto:
Keď by ste čítali web stránku dnes (za-
čiatkom decembra 2012), našli by ste tu 
napríklad takéto články: Asistovaný kon-
takt dieťaťa s jeho biologickou rodinou 
(s bezplatnou možnosťou stiahnutia prak-
tického materiálu k tejto téme), Zdravotne 
znevýhodnené dieťa v náhradnej rodinnej 
starostlivosti (tiež na stiahnutie praktický 
materiál k tejto téme), Európske smernice 
pre prechod z inštitucionálnej starostli-
vosti do starostlivosti komunitnej, Kapi-
tolky z vývojovej psychológie pre pestúnov 
a osvojiteľov. Okrem toho by ste tu našli 
aj informácie o seminári Základy vedenia 
rozhovoru s dieťaťom alebo o Knihe živo-
ta či o svetovej konferencii IFCO a pod.

Dana Žilinčíková
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Náš klub vznikol v septembri 2011. Jeho vznik iniciovala náhradná 
mama Monika Kallová, ktorá predtým navštevovala KNR v Žiline. 
S pomocou Centra Návrat Žilina, najmä Márie Brezániovej, sa jej 
podarilo klub rozbehnúť. Ja som sa pridala k Monike ako koordi-
nátorka. 
Stretávame sa každý štvrtý piatok v mesiaci o 16.30 hod. v Ma-
terskom centre Včielka v Považskej Bystrici, ktoré sa nachádza na 
VIII.  ZŠ na Rozkvete. 
Klub navštevujú rodiny z okresov Považská Bystrica a Púchov. Sú to 
adoptívne, pestúnske, profesionálne rodiny, ale aj budúci náhradní 
rodičia, či sympatizanti náhradného rodičovstva. 
Sme radi, že sa nám podarilo nájsť pár zanietených dobrovoľníkov. 
Vážime si, že nám pomáhajú vo svojom voľnom čase – ďakujeme. 
Dúfame, že nájdeme aj ďalších dobrovoľníkov.

2011/2012
Minulý školský rok sme na väčšine klubov rozoberali naše skúsenos-
ti so starostlivosťou o deti v náhradnej rodine, navzájom sa vypočuli 
a snažili si poradiť. V decembri sme s deťmi vytvárali rôzne obráz-
ky na vianočnú tému. Prvú odbornú prednášku sme mali v marci, 
o Knihe života nám prišla povedať Mária Brezániová z CN Žilina. 
Deťom sme v apríli zorganizovali karneval. Na jún sme si dohodli 
opekačku v Nimnici. Akcia sa vydarila, preto plánujeme podobnú 
aj na ukončenie tohto klubového roka. 
Cez leto som začala pracovať na príprave víkendového pobytu, ktorý 
som naplánovala na september.

Foto: M. L.
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musíme byť ochotní pozorne preskúmať, 
čo už máme, a pustiť sa do prepočtov.
Najväčším problémom mnohých našich 
rodičovských systémov, systémov men-
tálneho zdravia, systémov náhradnej sta-
rostlivosti, adopcie a ďalších systémov je, 
že boli vytvorené a podporované ľuďmi, 
ktorí si plne neuvedomovali svoje vlastné 
osobné vzorce. Keď preskúmame vzorce 
správania, odkiaľ prichádzame, čo nám 
hovoria a nasmerovanie, ktoré nám dali, 
získame príležitosť zastať a skorigovať sa.

Tiež pomáha nájsť niekoho, kto býva 
vo väčšom rodičovskom dome a poprosiť 
ho o usmernenie. Existuje jednoduché 
pravidlo, ktoré sa volá zákon replikácie. 
Ak chceme mať niečo, čo má niekto iný, 
musíme zistiť, čo robí on a robiť to isté. 
Keď to budeme robiť, zákon sa nám tým 
rýchlo ozrejmí.

Tiež je dôležité uvedomiť si, že vzhľa-
dom na históriu nášho národa a hladinu 
stresu a traumy, ktoré sme museli z gene-
rácie na generáciu pretrpieť, je okolo nás 
iba málo rodičovských kaštieľov. Väčšina 
z nich sú ilúzie. To neznamená, že všetci 
nemôžeme vybudovať rodičovské kaštiele. 
Iba to vyžaduje čas, trpezlivosť, pochope-
nie, usilovnosť, vytrvalosť a lásku. Keď 
sa váš príves začne triasť, vráťte sa späť 
a preskúmajte jeho základy. Pridajte ďalšiu 
podperu. Pamätajte si, podpery, ktoré pri-
dáte dnes, ostanú rovnakými podperami 
aj pre zajtrajší kaštieľ.

(Okrem čítania knižky Beyond Consequ-
ences, Logic and Control – Viac ako dôsledky, 
logika a ovládanie – a zháňania čo možno 
najväčšieho počtu vzdelávacích zdrojov 
z www.postinstitute.com, najlepšou ces-
tou, ako zmeniť svoje rodičovské vzorce, je 
zaobstarať si POSTovho kouča. Naši kouči 
ani ja ešte nemáme kaštiele, ale snažíme sa 
sústavne premieňať naše prívesy na krajšie 
domy.)

Preložila Mária Tiňová

  K l u b y  a  p o b y t y

K lub náhr adných rodín 
v  Považske j  Byst r ic i
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V septembri sme chceli klubové stretnutie 
vynechať, no nakoniec sme sa stretli, aby 
sme si povedali dojmy z pobytu a z leta. 
Zistila som, že sa mi doma kopia knihy 
o náhradnej starostlivosti a viem, že aj os-
tatní majú dosť kníh, preto mi napadlo 
vytvoriť zoznam kníh, ktoré si môžeme 
medzi sebou na klube požičiavať. 
V októbri sme na klub pozvali edukátorky 
FAS Ivetku Kebluškovú a Tinu Gramblič-
kovú, obe z CN Žilina, ktoré nám priblížili 
fetálny alkoholový syndróm. 
Na novembrovom klube sme mali pred-
nášku o školskej zrelosti, psychologička 
z CPPPaP nám ponúkla aj spoluprácu do 
budúcnosti.
V decembri chystáme tvorivé dielne s via-
nočnou tematikou.
Na výzvu našich náhradných rodičov bude 
v mesiaci január seminár o dotykovej tera-
pii (je nutné vopred sa prihlásiť).
Prednášky s odborníkmi na klube plánu-
jeme častejšie. Najbližšia bude s psycho-
logičkou Denisou Ničíkovou z CN Žilina 
o vývinových etapách podľa Eriksona.
Na našom klube radi privítame nových 
náhradných rodičov, ale aj každého, kto 
sa o problematiku NRS zaujíma.
Ďakujeme všetkým z Centra Návrat Žilina 
za pomoc a podporu. 
Keďže náš klub funguje krátko a nemáme 
skúsenosti, som rada, že časopis Nebyť sám 
uverejňuje aj články o KNR, môžeme sa 
inspirovať informáciami o činnosti iných 
klubov. 

Martina Laskovičová

Foto: M. L. Foto: M. L.

Činnosť klubu je pomerne bohatá. Sna-
žíme sa pre naše deti vytvárať maximálne 
podnetné prostredie. Mrzí ma, že nemám 
čas priebežne písať o jednotlivých akciách, 
tak sa to teraz budem snažiť zhrnúť. Ten-
to rok sme zmenili termín stretnutí. Od 
februára sa na kluboch stretávame druhý 
piatok v mesiaci a skupinka školákov sa 
stretáva posledný piatok v mesiaci.
Deti mali tento rok nosnú tému: Emócie. 
Deti sa hravou formou bavili o tom, čo 
sú emócie, ako sa prejavujú, ako ich preží-
vame a ako ich správne ovládať. V druhej 
časti stretnutia súťažia v hre Milionár, 
Piati proti piatim alebo si zahrajú Par-
tičku, Súdnu sieň alebo spoločenské hry. 
Na dielničkách si testujú svoju fantáziu 
a šikovné pršteky. 

Rodičia aktívne diskutovali na nasledov-
né témy: Pochvala a trest – spomínali 
sme si na svoje detstvo a uvažovali sme, 
ako budú naše deti spomínať na svoje, 
akí sme rodičia? Témy rešpekt, hranice, 
klamanie či manželstvo v kríze vyvolali 
plodnú diskusiu. 

Rok sme mali popretkávaný nasledov-
nými akciami:

Marec – školáci mali noc v Medulienke – 
poobedie, večer a noc plná rozprávania, hier, 
fi lmov a zábavy a samozrejme občerstvenia.
Apríl – návšteva levickej hvezdárne, zatiaľ 
len prieskumná skupinka. Bolo fajn, urči-
te si to zopakujeme. V Nitre sme navštívili 
3D kino a pozreli si Modrého princa.

Máj – návšteva levického hradu, stálej 
a putovnej expozície. Po prehliadke sme 
na peknom nádvorí hradu usporiadali 
športové popoludnie aj s malým občer-
stvením.
Jún – ukončenie školského roku a začia-
tok prázdnin sme oslávili na levickej krytej 
plavárni.
Júl – už 4. rok sme pripravili detský tá-
bor v Jabloňovciach, deti mali pripravený 
zaujímavý program pod vedením obeta-
vých dobrovoľníkov, ktorí sa im s plným 
nasadením venovali. Pripravili pre deti 
hry, súťaže, nácvik divadielka a mnoho 
ďalších aktivít. Patrí vám vďaka, Peter, Ve-

Klub náhr adných rodín  Lev ice

Pobyt  na  Čer tove
V septembri 2012 sa uskutočnil víkendový pobyt pre náhradné ro-
diny na Lazoch pod Makytou, v Chate Čertov. Pobytu sa zúčastnilo 
13 rodín nielen z nášho považskobystrického kraja. 
Rodiny sa navzájom zoznámili a počas prednášok sa dozvedeli o pri-
pútaní, poruchách pripútania, traume, terapeutickom rodičovstve. 
Rodičia využili aj možnosť individuálnej konzultácie s Alenkou Mol-
čanovou z Centra Návrat Prešov. Vážime si, že bola ochotná prísť, 
napriek veľkej vzdialenosti, a ďakujeme za všetko, najmä za možnosť 
vypočuť si jej rady. 
Deťom sa počas pobytu venovali piati dobrovoľníci. Spolu s nimi 
deti ozdobili perníky a macíkov, vyšantili sa na karnevale, zahrali sa 
v nádhernej prírode aj v provizórnej herni. Deti nadviazali nové pria-
teľstvá. Chatu Čertov odporúčam ako vhodnú pre podobné pobyty 
rodín s deťmi, personál chaty je veľmi ústretový. Ďakujem Zuzke 
a Monike za pomoc pri organizácii pobytu a dobrovoľníkom za to, 
že sa starali o deti. Potešilo ma, že na pobyt sú pozitívne odozvy.

Martina Laskovičová 

p o k r a č o v a n i e  n a  s t r . 2 8
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ronika, Zuzka, Kitti, Maťka, Filip. Zvládli 
to perfektne, aj keď to s deťmi nemali vô-
bec jednoduché. Mamičky Evka, Milenka, 
Zuzka varili a starali sa o hladné brušká 
a stály prísun energie. Pracujúce maminy 
Evka, Betka, Katka, tiež prispeli dobro-
tami. Tieto maminy sú neodmysliteľnou 
súčasťou našich táborov. Veľká vďaka 
patrí aj našim deťom, ony sa nám posta-
rali o množstvo veselých zážitkov, Peťko, 
Radka, Ferko, Borisko, Monika – prepáč, 
že som musela aj kričať – Sofi nka, Kristín-
ka, Dorotka, Irenka, Julka, Katka

 Nikolka, Erik, Matúško, Barbarka, Peťko, 
Maťka, Ruženka, prežili sme spolu pekný 
týždeň.
August – bol letný pobyt rodín na Po-
čúvadle v Štiavnických vrchoch. Obeta-
vý dobrovoľníci Peter, Veronika, Maťka, 
Lukáš pripravili pre deti nočný pochod, 
súťaže, športové aktivity, mali sme k dis-
pozícii multifunkčné ihrisko hneď pri 
chate. Mamičky Evka, Milenka, Betka, 
Katka, Zuzka nám vyvárali ako kráľom. 
Ockovia si šplhli opekačkou a gulášom. 

p o k r a č o v a n i e  z o  s t r . 2 7

A ocko Peťo vymyslel a zorganizoval olympiádu.  Menej zdatní mali 
obavy, ale nakoniec sme to všetci zvládli a naša dobrá nálada ro-
zohnala aj blížiace sa mraky. Počas pobytu sme navštívili Banskú 
Štiavnicu a prezreli si niektoré pamiatky. Prezreli sme si kaštieľ i ranč 
v Svätom Antole a zdolali sme výstup na Sitno, aj Radka a Ferko 
a neúnavný Peťko, so svojím vždy bežiacim ockom Julkom, jeho 
osobným strážcom, tiež nesklamal. Tí otužilejší si zaplávali v jazere 
neďaleko chaty. Deti Evička, Nikolka, Dorotka, Kristínka, Sofi nka, 
Monika, Irenka, Ferko, Radka, Peťko prežili veľmi pekný a tvorivý 
týždeň a vôbec sa nám nechcelo isť domov.
Koncom augusta sme sa zišli podvečer na novom levickom námestí 
s peknými fontánami. Deti zažili pekný večer a dosýta a do mokra sa 
vyšantili. Pokochali sme sa nočným pohľadom na farebné fontány 
a poodprevádzali sme sa navzájom domov. 
November – deti opäť zažijú noc v Medulienke – budeme mať Pod 
lampou tému: Moja doterajšia cesta života. Dobrovoľník Peter im 
porozpráva príbeh jeho cesty života.
December – príde medzi nás Mikuláš, najlepší a najzábavnejší na 
svete. Roman Mihalka.
To je všetko, priatelia, na ďalší rok už máme nové plány, držte nám 
palce… 

Ešte malý dodatok: táto práca je pre mňa RADOSŤ, ale najväčšia 
radosť je pre mňa MOJA RODINA. Spolu s manželom sme zažili 
obrovskú RADOSŤ rodičovstva, samozrejme, boli aj ťažké obdo-
bia, klamala by som, keby som tvrdila, že to bolo stále super. Ale 
teraz zažívame obdobie zberu. Z detí sa stali múdri, inteligentní, 
citliví, pekní mladí ľudia, ktorí si ešte overujú v živote funkčnosť 
toho, čo sme sa im za tie roky snažili dať, nesú si veľa, čo sme do 
nich vložili a obohacujú to svojou jedinečnosťou, a to nám robí 
obrovskú RADOSŤ. Milí rodičia, ľúbte svoje deti, buďte trpezliví, 
s láskou saďte do detí semienka múdrosti, možno si aj poplačete, 
ale veď semienko bez vlahy nevyrastie, a uvidíte, raz to v nich vyklíči, 
musíte tomu uveriť… 

Beata Konkoliová 
koordinátorka klubu 

Foto: M. L.

Foto: M. L.
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Len pred dvoma dňami sme sa vráti-
li z nášho prvého víkendového pobytu 
náhradných rodičov, organizovaného 
prešovským Návratom. Témou stretnu-
tia bolo: Pripútanie. Pozvané boli najmä 
rodiny, ktoré prijali dieťatko v poslednom 
období. A medzi ne patríme aj my. 
Stretli sme sa v piatok v krásnom pros-
tredí Nízkych Tatier vo Vikartovskom 
Mlyne, ktorý sa mi už navždy bude spájať 
so skvelým jedlom a veľmi milým perso-
nálom. Medzi naše predstavy, s ktorými 
sme na tento pobyt išli, patrilo aj to, že sa 
zoznámime s ďalšími novými rodinkami, 
ktoré sa vybrali „našou“ cestou. Na škodu 
všetkých rodín, ktoré z rôznych dôvodov 
nemohli prísť, bola celková bilancia ich 
počtu na pobyte veľmi skromná. Bolo 
nás len 5 málopočetnejších rodín. Ja sa 
nesťažujem, pobyt som si vychutnala do 
poslednej minúty, oddýchla som si, užila 
si deťúrence bez varenia, upratovania, or-
ganizovania … Dozvedela som sa veľmi 
veľa dôležitých informácií. Mrzí ma ten 
nízky počet len kvôli „návraťákom“ a ich 
času, ktorý cez víkend venovali nám. 
Ale aby som sa dostala aj k tomu, čo bolo 
pre nás pripravené. V piatok sme mali zo-
znamovačku, ktorá netrvala dlho. Hádaj-
te, prečo? Celý večer sa niesol myšlienkou 
bezpečného pripútania, čo bolo pre mňa 
veľmi užitočné. Netúžim mať zo svojho 
dieťatka profesora ani vedca (ale nebu-
dem mu brániť ), ale človeka, ktorý sa 
cíti byť milovaný a bude vedieť lásku aj 
opätovať. A preto je také dôležité, aby sa 
na nás dieťatko naviazalo. Potom bolo pár 
aktivitiek a večer sme končili pri pozeraní 
„náhradkárskeho fi lmu“ – Cesta do New 
Yorku. Čistá romantika, ale dobre sa po 
ňom zaspávalo .
Sobotné doobedie už bolo podstatne 
plnšie. Dozvedeli sme sa, o čom je fi liálna 
terapia, resp. terapia hrou. Tieto infor-
mácie plánujem použiť momentálne pri 

mojej staršej 7-ročnej dcére. Keď som sa 
jej opýtala, či by ju potešilo, keby som si 
pre ňu vyhradila polhodinku na hru, pri 
ktorej nás nebude nikto rušiť, tak bola 
úplne nadšená. Možno nepôjdem úplne 
podľa „pravidiel“, ale myslím, že aj vyhra-
dený čas pre dieťa je krokom vpred. Už 
sa len musím naučiť nevšímať si, že kniž-
ky na polici sú nakrivo alebo je na nich 
prach alebo že práve doprala práčka… . 
V budúcnosti by som rada absolvovala aj 
kurz fi liálnej terapie v Návrate, ale až keď 
Kamilka trošku podrastie. (Aby som to 
vysvetlila, tak staršia dcérka sa narodila 
nám a mladšia sa narodila pre nás.)
Ďalšiu tému mal pre nás pripravenú Pe-
ter. Oboznámil nás s 5 jazykmi lásky vo 
vzťahu k deťom. Táto téma mi bola blízka 
a jasná, lebo knižku som „zhltla“ asi pred 
rokom, ale vo vzťahu k manželovi. Takže 
my už komunikujeme v „našich jazykoch 
lásky“ a poznáme naše „nádrže lásky“, aj 
na akom čísle momentálne sme . Ale 
bolo to poučné, nakoľko som pochopila, 
akým jazykom hovorí naša staršia dcéra.
Poobedie sme strávili prechádzkou po 
krásnom okolí a na večer sme mali pri-
pravený pekný dokument. Ale ani sme 
ho nezačali pozerať, keďže sa rozprúdila 
spontánna debatka, ktorá bola pre mňa 
veľmi, ale veľmi príjemná. „Kecali“ sme 
do neskorej noci a rada na tento večer 
spomínam.
Ráno, opäť po výdatných raňajkách, sme 
sa dozvedeli, ako robiť Knihu života, 
a skúsili sme si na našich drobcoch aj na 
väčších deťoch masáže. Ako pamiatku 
sme si odniesli odtlačky ručičiek našich 
detí. (Konečne som došla na rozumný 
spôsob, ako taký odtlačok získať. Na-
krémovanú ručičku odtlačíte na čistý pa-
pier alebo do pamätnej knižky, posypete 
napr. škoricou a máte krásnu voňavú ru-
čičku na pamiatku. Ja som obom dcéram 
rúžovala rúžom rúčku a potom som ju 

prácne odličovala. Toto vám píšem ako 
dobrý tip.)
A náš pobyt sa pomaly končí. Po obede sa 
postupne rozchádzame do svojich domov 
plní dojmov a s množstvom vymenených 
telefónnych čísel. Keď sme všetci štyria 
sadli do auta, cítili sme sa ako deti, ktoré 
sa vracajú z úžasného detského tábora so 
skvelými vedúcimi, a bolo nám smutno. 
O to väčšmi sa tešíme na jarný pobyt, 
ktorý sa rýchlo blíži. Však čas tak hrozne 
rýchlo letííííí.
Nedá mi ešte nespomenúť našich super 
dobrovoľníkov. Predstavte si troch 17-18 
ročných chalanov, ktorí idú stráviť víkend 
s deťmi… Úžasné! Z toho jeden práve po-
čas víkendu oslavoval osemnástku. A ne-
strávil ju niekde na diskotéke, ale s nami, 
s náhradnými rodičmi a deťmi. Ešte raz 
im týmto ďakujeme a rovnako veľké vďa-
ky patria Danke, Petrovi a Alenke za ich 
čas, prípravu, empatiu… za veľa.
A ešte malý odkaz pre prešovských ná-
hradných rodičov: 
Náhradnou mamou som ešte len pár me-
siacov, ale mám pocit, že je veľmi dôležité 
držať spolu a navzájom sa podporovať. 
Mám na mysli Kluby rodín, ktoré v Prešo-
ve veľmi nefungujú. Teším sa zo seminá-
rov, kde sa aspoň s niektorými spoznáme, 
ale nikdy nestačí tých pár minút pred za-
čiatkom, aby sme sa stihli aj porozprávať 
o tom, čo prežívame, čím práve prechá-
dzame. Ako mama, ktorá má aj jedno bio-
logické dieťa, vidím odlišnosti vo výchove, 
v prístupe k našim prijatým deťom. A po 
viacerých rozhovoroch som pochopila, že 
často nenachádzame pochopenie v okolí, 
kde sú len rodičia s „vlastnými“ deťmi. 
Preto by som chcela vyzvať nás, „náhrad-
ných prešovských rodičov“, aby sme vy-
užili ponuku Návratu a rozbehli opäť 
piatkové kluby… Čo vy na to?

Alexandra Maňkošová
klubrodinpresov@gmail.com

Ví ke n d o v ý  p o b y t  s  p r e š o v s k ý m  N á v r a t o m 
a  e š t e  n i e č o  v i a c … 
( P o h ľ a d  j e d n e j  z ú č a s t n e n e j  a  n a d š e n e j  m a m k y)

JE ČAS OBEDA, MOJA 13-MESAČNÁ DCÉRKA SPINKÁ A DRUHÁ JE V ŠKOLE. JA SI LISTUJEM V ČASOPISE NEBYŤ SÁM A ČÍTAM, NIE, PRIAM „HLTÁM“ 

KAŽDÝ ČLÁNOK. V KAŽDOM Z NICH SÚ PRÍSPEVKY AJ OD NÁS, NÁHRADNÝCH RODIČOV. KEĎ SOM ČÍTALA O VÍKENDOVÝCH POBYTOCH V INÝCH 

KRAJOCH A O KLUBOCH, KTORÉ FUNGUJÚ PO CELOM SLOVENSKU, TAK SOM SA TIEŽ ROZHODLA PRISPIEŤ MALOU ÚVAHOU.

  P o b y t
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 K l u b y ,  A N R

Mar t inský  k lub

KLUB NÁHRADNÝCH RODÍN V MARTINE POD 

MOJÍM VEDENÍM EXISTUJE ASI 8 ROKOV. MALA 

SOM ŠŤASTIE ČI POMOC Z HORA, A HNEĎ NA 

ZAČIATKU SOM SA DOHODLA S RIADITEĽOM 

CIRKEVNEJ ŠKOLY, ŽE NÁM NA STRETNUTIA 

PREPOŽIČIA PRIESTOR CENTRA VOĽNÉHO 

ČASU, KDE MÁME VEĽKÚ MIESTNOSŤ PRE DETI 

A MALÚ PRE RODIČOV.

Máme úžasného sponzora, ktorý nám na 
každé stretnutie klubu pripraví 10 litrovú 
termosku s výborným čajom a nikdy neza-
budne priložiť niečo sladké – buchty, mafi n-
ky či koláče. Stretávame sa väčšinou druhý 
piatok v mesiaci od 17.00 do 19.00. Mávali 
sme na každom klube hosťa, ktorý si pri-
pravil prednášku, teraz hostí pozývam len 
sporadicky, pretože sme zistili, že nemáme 
priestor na zdieľanie sa. Každé stretnutie 
inzerujem vo všetkých miestnych novinách, 
takže k nám chodia aj ľudia, ktorí len sympa-
tizujú s myšlienkou náhradného rodičovstva, 
alebo biologické matky, ktoré sa chcú viac 
dozvedieť o výchove detí. 
Zozačiatku sme mali toľko dobrovoľníkov 
k deťom, že nám iné kluby závideli, našli 
sme totiž zapálenú dievčinu, ktorá si všetko 
organizovala, potom nám odišla na vysokú 
a stávalo sa, že jedno z našich detí bolo dob-
rovoľníkom. Teraz sa situácia zase zlepšuje, 
našla som dvoch dospelákov, ktorých baví 
baviť deti a im pomáhajú aj naši dospieva-
júci. Vo fašiangovom období mávame už 
tradične spoločné karnevalové posedenie 
spojené s ochutnávkou šišiek, čo mamy 
a sponzor doniesli. 
Na ostatnom klube sme mali prednášku 
o prvej pomoci spojenú s praktickými ukáž-
kami podávania umelého dýchania a masáže 
srdca. Na posledné kluby prichádzajú väčši-
nou manželia, ktorí chcú prijať dieťa, a my 
ich poúčame, odhovárame, či nahovárame, 
a hlavne sa tešíme, že sa rozrastajú rady ná-
hradných rodičov. 

Mária Palovičová 
koordinátorka klubu

Projekt
Nezisková organizácia S.P.A.C.E., n. o. začala 
v auguste realizovať projekt s názvom: Pro-
jekt na podporu udržateľnosti náhrad-
ných rodín. Podpora z projektu je tento-
krát určená nielen pre deti, ale hlavne pre 
náhradných rodičov a celé rodiny. Naším 
cieľom je, aby mali náhradní rodičia popri 
starostlivosti o deti čas aj na seba. Pomáha-
me im, napríklad, vyhľadať, zaškoliť a pre-
platiť náklady na asistentov a dobrovoľní-
kov pre deti. Rovnako sa pokúšame ukázať 
im, že aj oni môžu mať vlastné voľnočasové 
aktivity, alebo, že je celkom normálne vy-
hľadať odbornú pomoc nielen pre dieťa, ale 
aj pre seba. Rodiny majú možnosť získať 
z projektu fi nancie na návštevu kultúrnych, 
športových či iných spoločenských podu-
jatí, vieme im prispieť na krátke spoločné 
dovolenky alebo nakúpiť hry pre celú rodi-
nu. Projekt podporila Nadácia SPP a trvá 
do decembra 2012. 

Eva Kelley
evakelley11@gmail.com

Prosba
V tiráži časopisu Nebyť sám je na zadnej 
obálke uvedené číslo bankového konta. Toto 
číslo: 2666746051 — 1100. Výrobu časopisu 
pokrýva zväčša nejaký grant, ktorý sa redak-
cii podarí získať. (Tento rok nás podporilo 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
a Nadácia J&T.) Rozpočet na štyri čísla je 6 
520 eur. Stále nám chýba vyše tisíc eur. To 
znamená, že distribúciu na vašu adresu, čiže 
poštovné, platí Asociácia náhradných rodín 
z vlastného vrecka. Lenže to vrecko je fakt 
plytké. Preto píšeme túto prosbu. Prispejte, 
prosím, aspoň malou sumou, ktorá pomôže 
ľahšie znášať výdavky spojené s distribúciou 
časopisu. Keby každá rodina, ktorá dostá-
va časopis, prispela sumou približne 5 eur, 
pomohlo by nám to preniesť sa cez ťažké 
obdobie a vyriešiť v tejto chvíli vlastne inak 
len ťažko riešiteľnú situáciu.
Ďakujeme.

ANR na Vianočných 
trhoch
V Bratislave sa v zimnom období v centre 
mesta usporadúvajú Vianočné trhy. Tento 
rok v čase od 23. 11. do 3. 12. mala svoj stá-
nok na trhoch aj Asociácia náhradných ro-
dín. Varené víno, detský nealkoholický grog, 
sladkosti, slanosti – to bolo v stánku na je-
denie. Časopis, tričko, hračky, drobnosti – aj 
to sa tam dalo kúpiť či dostať. Vyzeralo to 
tam pekne. A zastavilo sa veľa ľudí. A tí, čo 
boli vnútri – a to som obdivovala – sa vždy, 
keď som tam prišla, usmievali.

zm
Foto: Z. M.
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Joste in  Gaarder :  Vianočné mystérium (Artforum 2012) 

Príprava na Vianoce v rodine môže vyzerať trochu inak, ako sme zvyknutí, keď si vezmeme na pomoc kni-
hu Vianočné mystérium od Josteina Gaardera. Nielen chlapec Joachim s rodičmi, ale aj my s našimi deťmi si 
môžeme od 1. do 24. decembra otvárať okienka na ručne zhotovenom adventnom kalendári a dozvedať 
sa neuveriteľný príbeh nórskeho dievčatka, ktoré sa v predvianočnom ruchu stratí mame v obchodnom 
dome. Dievčatko Elisabet sa prekvapivo ocitá medzi tými, ktorí putujú späť v čase do roku „nula“, aby 
boli v Betleheme pri narodení Jezuliatka. Ako ubúdajú storočia, pútnikov pribúda a sú medzi nimi nielen 
pastieri a postavy z dejín vianočného príbehu, ale aj ovce a anjeli. Elisabet so sprievodom sa však nepohybuje 
iba v čase, putuje zároveň v priestore – z Nórska na juh – a spoznáva nové krajiny a útržky z ich histórie. 
Akoby tých zvláštnych správ nebolo málo, Joachim sa dozvie, že pred mnohými rokmi sa pred Vianocami 
v obchodnom dome v ich meste skutočne stratilo dievčatko Elisabet… Kniha vychádza so skvelými ilustrá-
ciami-maľbami Vlada Kráľa. 

Fr ant išek  Hr ubín:  Ako sa chytá radosť (SPN – Mladé letá 2012)

Výber najlepších textov Františka Hrubína pre deti predškolského veku preložil a prebásnil Milan Rúfus. 
Obsahuje básničky o zvieratkách, mesiačiku, slniečku, trávičke, o hračkách a iných veciach blízkych malým 
deťom. Sú tu aj vtipné hádanky a rozprávky. Z tejto knižky sála radosť a dôverčivosť bezstarostného detstva. 

Danie l  Pennac:  Trápenia so školou (Artforum 2012)

Inšpiratívne autobiografi cké spomienky jedného z najznámejších súčasných francúzskych spisovateľov 
Daniela Pennaca sú o učiteľoch, ich žiakoch a trápeniach rodičov. Ale najmä o láske. Nie k učeniu, ako by 
sa mohlo zdať, ale k žiakom.
Prvú časť knihy tvoria spomienky autora na vlastné školské roky, ktoré boli vyplnené dvoma dominantnými 
emóciami: strachom a hanbou. Daniel bol totiž veľmi slabým žiakom, považovaným všetkými (vrátane seba) 
za hlupáka. V druhej časti knihy nazrieme do duševného sveta učiteľa. Pennac o ňom niečo vie, keďže sám 
celé štvrťstoročie učil. Konkrétne príbehy, konkrétne námety, či nástroje pomoci a motivácie. 

Rebecca  Hage l inová:  30 rad na 30 dnů, jak zachránit rodinu (Ideál 2010)

Jste-li rodičem, znáte ten pocit, že problémy, které jsou před vámi, jsou nepřekonatelné. Snažíte se vychovat 
děti tak, aby byly přemýšlivé, ohleduplné a nevinné, ale populární kultura je štve proti vám. Občas se vám 
zdá, že škola není institucí, která děti vyučuje, ale spíše tržištěm, které jim prodává vulgární jazyk, neurvalé 
chování nebo – což je mnohem horší – drogy a pohlavně přenosné choroby. Sami žijete celé dny hekticky 
a ve stresu a bojíte se, že své děti zanedbáváte. A občas si říkáte, že se nemáte kam obrátit o pomoc. Rebecca 
Hagelinová, matka tří dětí, fejetonistka, spisovatelka a specialistka na problematiku rodiny, kultury a médií, 
nabízí pomoc rodičům, kteří nehledají jen povzbuzení, ale praktický plán s realistickými cíli, konkrétními 
postupy a zřetelnými výsledky. Výchova dítěte by měla být radost, nikoli nerovná bitva, která ve vás vyvolá 
pocit zmaru a dožene vás k slzám. Tato kniha je ověřeným průvodcem pro rodiče, který vám pomůže obstát 
ve vašem nejdůležitějším úkolu – vychovat šťastné, odpovědné a vyrovnané děti. 

Jannik  Beyer,  Lone  Gammeltof t :  Autismus a hra (Portál 2006)

Jako jeden z hlavních charakteristických rysů autismu je často uváděno to, že děti s autismem postrádají 
schopnosti a zájem zapojit se do hry. Jejich hra s hračkami a jinými předměty není funkční a působí neob-
vykle. Nemají většinou zájem o kontakt a hru s jinými dětmi. Některé tráví nekonečné hodiny stereotypními 
jednoduchými manipulacemi, z nichž se dají vyrušit jen obtížně a nedají se vtáhnout do smysluplných ak-
tivit. Mohou se děti s autismem vůbec naučit si hrát? Lze je motivovat pro hru s ostatními dětmi? Mohou 
z ní mít radost? To jsou hlavní témata této knihy, kterou napsali zkušení odborníci, kteří se více než dvacet 
let věnují práci s dětmi s tímto postižením. Nabízejí popis a vysvětlení od teoretických základů po praktické 
vzdělávací intervence. Kniha poskytne rodičům i odborníkům návody, jak naplánovat a připravit herní 
aktivity. Text je doprovázen souborem fotografi í výukových strategií. Kniha přináší užitečné informace 
nejen pro speciální pedagogy a psychology, ale i pro rodiče a příbuzné lidí s autismem. 

a m y
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