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História 
Asi tak ako všetko aj dredy majú 
svoju históriu. Prvá zmienka o 
dredoch siaha do starovekého 
Egypta. Nosili ich nielen panovníci, 
ale aj obyčajný ľud. S istotou sa 
vie, že dredy krášlili aj hlavy Keltov, 
Rimanov, Germánov, Vikingov, 
Mexičanov a Grékov. 
Prvé písomné zmienky nájdeme 
vo védskych spisoch (náboženské 
a teologické poznanie rozpraco-
vané v literatúre). Presný dátum sa 
pohybuje v rozmedzí rokov 5000 
až 1500 pred Kristom. 
V písomných zmienkach Rimanov 
sa uvádzajú „vlasy sťa hady“ a 
pravdepodobne išlo o dredy. Aj 
prvý jeruzalemský biskup mal na 
hlave dredy. Tento druh účesu no-
sili najvyššie vrstvy obyvateľstva, 
kňazi a dôležité osoby. Na Jamajke 
sa zrodil termín dreadlocks v roku 
1950. Bolo to hanlivé označenie 
černošskej sekty (predchodcovia 
Rastafariánov). Podľa konzervatív-
nych obyvateľov vyzerali odpu-
divo a strašlivo (angl. dreadful 
- strašný).

Kultúra a náboženstvo 
Módnym doplnkom sa stali len 
v posledných desaťročiach. Ich 
skutočný význam je duchovný a 

náboženský. Majú svoju špeciálnu 
symboliku a význam.
V ázijských krajinách boli pôvodne 
dredy a ich variácie považova-
né za amulet, ktorý mal priniesť 
dobré zdravie a často boli nosené 
v kombinácii s extrémne dlhými 
nechtami na rukách. Takáto móda 

bola prevažne doménou šlachty a 
askétov, ktorí si priali demonštro-
vať svoju slobodu od podradnej 
otrockej práce a pozemskosti.
Medzi indickými duchovnými sa 
dredy považujú za posvätné, ich 
tvorba je náboženským rituálom a 
vyjadrením ich opovrhovania már-
nosťou a manifestáciou duchovné-
ho poznania, že fyzický vzhľad je 
bezvýznamný. V Indii dredy nosia 
takmer výlučne len duchovní 

Nočná mora väčšiny rodičov. Účes opradený legendami o tom, čo všetko 
vo vnútri zapletených vlasov žije a koľko špiny sa tam nachádza. No toto 
všetko má od skutočnosti ďaleko. Pre väčšinu drederov sú ich dredy 
pýchou a starajú sa o ne. A pokiaľ patríte medzi odporcov dredov, skúste 
sa na to pozrieť len ako na jeden z mnohých spôsobov zdobenia tela.

NEPOCHOPENÉ DREDY

presne tak, ako šamani v mnohých 
etnických komunitách, ktoré stále 
dodržiavajú tradičné praktiky. 
Podobne aj rastafariáni nosia dre-
dy ako vyjadrenie vnútornej du-
chovnosti. Termín dredy sa u nich 
vzťahuje na „strach pred Pánom“. 
Pre ľudí s africkým pôvodom sú 
dredy znakom rasovej a etnickej 
pýchy. Niektorí to vnímajú ako za-
vrhnutie eurocentrických hodnôt 
reprezentovaných vyrovnávaný-
mi vlasmi. Ďalší podobne nosia 
dredy ako manifest ich černošskej 
príslušnosti alebo všeafrického po-
litického názoru a dredy považujú 
za symbol jednoty a sily černoš-
ského obyvateľstva, odpor voči 
útlaku, rasizmu a imperializmu na 
nich páchanom. Zatiaľ, čo väčšina 
rastafariánskych siekt víta všetky 
národnosti a dredy ako účes uzná-
va komukoľvek, niektorí čiernosi 
zastávajú silný rasovo motivovaný 
názor, že dredy patria len čiernym 
a nesúhlasia, aby ich nosili iné 
rasové skupiny, odôvodňujúc to 
tým, že dredy sú súčasťou kultúr-
nej jedinečnosti.
V belošskej subkultúre sú dredy 
populárnymi hlavne medzi skupi-
nami antiglobalistov a aktivistov v 
oblasti životného prostredia.
V ďalších subkultúrach mladých 
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môžu dredy taktiež znamenať 
tvorivé sebavyjadrenie, symbol 
individualizmu a formy protestu 
proti tradičným záväzkom. 
Dredy sa tiež čoraz viac stávajú po-
pulárnymi na metalovej hudobnej 
scéne.

Výroba dredov
Na to, aby ste mohli mať dredy 
z vlastných vlasov, potrebujete 
dĺžku aspoň 12 centimetrov.
Dredy môžu vzniknúť prirodzene, 
nečesaním vlasov. Záleží od typu 
vlasov. Niektoré sa prirodzene 
zadredia po krátkom čase, iné zas 
po rokoch, alebo vôbec. Niektoré 
umelé metódy používajú vosky a 
lepidlá, ktoré udržia vlasy pohro-
made. Tento spôsob má hlavnú 
nevýhodu, že sa musí proces 
pomerne často opakovať a stále 
používať vosk, čo môže byť pre 
niekoho nepríjemné a nepraktic-
ké. V súčasnosti sa najbežnejšie 

využíva háčkovanie. Je to spôsob 
ako docieliť takzvané hotové 
dredy behom niekoľkých hodín. 
Vlasy sa rozdelia na pravidelné 
plochy štvorcov alebo trojuholní-
kov, takto vytvorené pramene sa 
pomocou tenkého háčika uťa-
hujú, vťahujú smerom dovnútra.                                                                                                                                        
        Dĺžka dredov závisí od dĺžky 
vlasov. Vytvorením dredov sa 
vlasy skrátia zvyčajne o tretinu ich 
pôvodnej dĺžky. Skrátenie závisí od 
kvality vlasov, keď majú vlasy slabé 
alebo zničené končeky, tým viac sa 
skracuje dĺžka dredu. Čím sú vlasy 
kvalitnejšie, tým dlhšie dredy z 
nich môžu byť hneď po zapletení a 
uháčkovaní. V niektorých prípa-
doch dĺžka vlasov zostáva aj po 
zadredení takmer úplná. 

Pseudo dredy – dredy na skúšku      
Pseudo dredy sú dredy robené z 
kanekalonu (umelé vlasy), tak aby 
sa dali na vlasy pripliesť a znova 
odstrániť. Dredy sú zachytené 

na vlasy pomocou malých gumi-
čiek. Takéto dredy sa odporúča 
nechávať pripletené približne dva 
až tri mesiace. Keď sa nechajú 
dlhšie, môžu sa z vlasov začať robiť 
ozajstné dredy a to môže vlasy 
poškodiť pri rozpletaní. Výhodou 
je, že vlasy ostávajú nezadredené a 
po zosadení sú vlasy onedlho opäť 
ako predtým. 

Silky dredy                                               
Poznáme aj takzvané silky dredy, 
ktoré sa neprirábajú k normálnym 
vlasom, ale napletú sa priamo na 
dredy. Na prirodzený dred teda 
nadväzuje ten umelý. Oproti 
preudo dredom majú prakticky 
neobmedzenú životnosť, použí-
vajú sa hlavne na predlžovanie a 
zahustenie dredov.

Starostlivosť
Dredy potrebujú pozornosť, 
aby správne rástli a neboli veľmi 
strapaté. Dosiahneme to občas-
ným doháčkovaním. Oprava sa 
odporúča približne každé tri až 
štyri mesiace, ale je to individu-
álne. Dredy treba samozrejme aj 
umývať. dajú sa umývať rovnako 
ako bežné vlasy, hocI nie tak často, 
pretože dredy sa nemastia tak 
rýchlo ako bežné vlasy. Aspoň 
mesiac po vytvorení dredov by 
sme ich nemali umývať. Po prvom 
mesiaci bez umývania môžeme 
prejsť na častejšie umývanie. 
Odporúča sa umyť ich raz za dva 
týždne. Pretože čím častejšie sa 
dredy umývajú, tým rýchlejšie sa 
rozpletajú, čo vyžaduje aj častejšiu 
opravu. Dredy by sa nemali umý-
vať celé. Umývame len pokožku 
hlavy, pretože dredy samotné 
umývať nepotrebujú. Na umývanie 
je najlepšie používať špeciálny 

šampón určený na to alebo prírod-
ný šampón, ako žihľavový, brezový 
a podobne. V žiadnom prípade by 
sa nemal používať kondicionér. 
Dredy by sa po ňom mohli rozmo-
tať.  Dôležité je dredy rozdeľovať, 
aby sa nezarastali do seba, čo sa 
stáva veľmi ľahko. 

Čo ak už dredy nechcem ?
Odstránenie dredov = vyholenie 
hlavy. Našťastie je to iba mýtus. 
Je pravdou, že väčšina dredov sa 
odstraňuje kratším zostrihom, ale 
dredy si môžeme nechať aj roz-
pliesť. Bohužiaľ rozpletené vlasy 
nebudú vo veľmi dobrej kondícii. 
Na regeneráciu budú vlasy po-
trebovať veľa času a starostlivosti. 
Pri rozpletaní využívame odraste-
né vlasy ktoré sme neupravovali 
do dredu. Rozpletanie sa začína 
odstrihnutím koncov derdov , ďa-
lej sa dredy rozpletajú tzv. mokrou 
metódou pomocou rôznych vla-
sových prostriedkov (kondicionér, 
vlasový olej..). Pri suchej metóde 
sa opäť využíva tenký háčik. Oba 
metódy vyžadujú dávku trpezli-
vosti a zručnosti, keďže rozpleta-
nie môže trvať aj niekoľko dní. 

Text: Soňa Vírostková
Foto: internet, licencia CC0
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vierou rovní, na druhej strane spolužiaci s tým nemajú 
taktiež problém a ľudia v okolí to berú ako dobrú vec. 
Aj keď majú voči tomu svoj názor.

Na vašej stránke sa píše o tom, že niečo zmeníte. Čo 
chcete zmeniť?
No my obyčajní ľudia ťažko niečo zmeníme. My sa len 
snažíme pomôcť ľuďom spoznať Boha, aké ma predsa-
vzatie, prečo sme tu a aký ma zámer so zemou.

Prečo si myslíte, že práve vy viete, čo zamýšľa Boh? 
Nie je to bohorúhačské myslieť za Boha?
Vieme čo zamýšľa prostredníctvom jeho slova. V Biblií 
sa píše o všetkom čo Boh chce urobiť. Celá Biblia je v 
podstate o tom. Človek ktorý ju číta, musí čítať s poro-
zumením, aby rozumel čo 
mu Boh tým chcel odkázať. 
Nikdy by som si nedovolila 
povedať, že premýšľam za 
Boha. Len máme pevnú vi-
eru v biblii a skúmame ju a 
pravdu o tom šírime ďalej.

Ako prebiehajú vaše
stretnutia?
V podstate je to štúdium 
Biblie, do ktorého sa často 
môžu zapájať prítomní a 
na ktoré je pozývaná aj 
verejnosť. Zhromaždenia 
máme dvakrát do týždňa. Jedno z našich pravidelných 
zhromaždení, teokratická škola kazateľskej služby, po-
máha členom zboru zlepšovať sa vo vyučovaní, čítaní 
a výskume biblických námetov. Ďalším je polhodinová 
prednáška na tému, ktorá môže byť zvlášť zaujíma-
vá pre tých, ktorí nie sú svedkami. Zhromaždenia sa 
začínajú a končia spevom piesne a modlitbou. Od prí-
tomných  sa nepožadujú príspevky ani na ne nekoluje 
zvonček.

Ako prebieha teokratická škola kazateľskej služby?
Naše teokratické zhromaždenie sa delí na viacero 
častí. V prvej časti rozoberáme pasáže z Biblie na daný 
týždeň, druhá časť sú poklady z Biblie, tam sa delíme 
o povzbudzujúce myšlienky z textov. Tretia časť je 
zlepšovanie sa v službe, predvádzanie úloh do služby a 
nakoniec život kresťana. Rozoberá činnosť našej orga-
nizácie a nakoniec máme zborové štúdium.

Toto náboženstvo vzniklo v 70. rokoch 19. storočia 
v Pensylvánii. Na začiatku sa volali Bádatelia Biblie, 
pretože sa chceli výrazne odlíšiť od ostatných cirkví 
kresťanstva. Nové meno Svedkovia Jehovovi si 
zvolili v roku 1931. Charles Taze Russell zaklada-
teľ a kazateľ tohto náboženstva uviedol, že toto 
náboženstvo vzniklo preto, že nebol uspokojený 
odpoveďami, ktoré mu vtedajšie náboženské 
skupiny sveta poskytovali. V súčasnosti majú okolo 
8,5 milióna členov po celom svete. Na Slovensku sú 
šiestou najväčšou náboženskou skupinou a hlási sa 
k nim viac ako 17 tisíc obyvateľov Slovenska. Podľa 
Jehovových svedkov, Ježiš Kristus ako boží sudca 
čoskoro ukončí súčasnú vládu Satana a nastolí 
večný raj pre spravodlivých.

Veľa ľudí si myslí, že vaše náboženstvo je sekta.
Ako to teda je? 
Veľa ľudí si to myslí, ale pravdou je, že sme náboženská 
spoločnosť. Sme kresťania, ale nie sme ani protestanti 
a ani katolíci.  Nemáme žiadne náznaky sekty alebo 
niečoho podobného. Sekta je skupina, ktorá nesúhlasí 
s učením svojej náboženskej komunity, prípadne ktorá 
sa odštiepi a vytvorí nový náboženský smer. A my Je-
hovovi svedkovia sme sa neodštiepili od žiadnej cirkvi. 
Nie sme sekta.

Keďže aj Jehovovi Svedkovia sú kresťania, prečo 
nepoužívate kríž? 
 Viem, že kríž je symbol kresťanstva, ale hlavný dôvod 
prečo ho my neuznávame je ten, že podľa Biblie Ježiš 
nezomrel na kríži, ale na obyčajnom kole.

Ako ťa berú ostatní ľudia a kamaráti? Neodsudzujú 
ťa za to, že vyznávaš túto vieru?
Mňa osobne moji kamaráti rešpektujú, keďže sme si 

Svedkovia Jehovovi
Všetci ich poznáme, ale máločo o nich vieme. Práve 
preto som sa rozhodla spraviť rozhovor s našou
spolužiačkou, ktorá nám o svojej viere povedala 
viac a priblížila nám toto náboženstvo. Prečítajte si 
rozhovor a urobte si obraz sami...
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Mohla by si neskôr od tejto viery odstúpiť alebo
musíš ostať a byť verná? 
Tak Boh nás vytvoril s vlastnou vôľou. Na každom 
záleží ako si cení pravdu. Takže aj ja keby som časom 
prestala chcieť chodiť, môžem to urobiť.

Prečo neoslavujete Vianoce, meniny a narodeniny? 
Prečo si myslíte že sa to Bohu nepáči?
Dosť častá otázka. Veľa ľudí si myslí že neoslavujeme 
Vianoce preto, lebo neveríme v Ježiša, ale pravda je, 
že my v Ježiša veríme a on sám povedal, aby sme si 
pripomínali jeho smrť a nie narodenie. Dokonca ani Je-
žišovi učeníci neoslavovali Vianoce. V Biblii o tom nie je 
zmienka, že Ježiš oslavoval Vianoce. A keďže my sa ria-
dime Ježišom a Jehovom, toto je hlavný dôvod prečo 
ich neoslavujeme. Narodeniny a meniny tak isto. Nikde 
v Biblií sa nenachádza zmienka, žeby Ježiš alebo jeho 
učeníci oslavovali narodeniny. A dôvod prečo sa to ne-
páči Bohu Jehovovi je, že tieto sviatky sú pohanského 
zvyku. Aj keď neoslavujeme tieto svatky, rešpektujeme 
druhých a nikomu v ich slávení nebránime.

Zablahoželať niekomu dobré zdravie, potešiť ho dar-
čekom a osláviť s milovaným človekom to, že prežil 
ďalší rok a ukázať mu, že nám na ňom záleží (aj keď 
to netreba preukazovať len v deň sviatku) nerobíte 
preto, lebo to nemáte napísané v Biblií? A keď je 
napísané napríklad v Deuteronómiu 22:20, že ak 
malo dievča predmanželský sex, že ju treba vyhodiť z 
domu a ukameňovať nech zomrie, toho sa držíte?
Ak malo dievča predmanželský sex, samozrejme ju 
neukameňujeme a nezabijeme. To bol starý zákon. Ak 
to dievča bolo pokrstené a dopustilo sa smilstva, tak 
bude vylúčená zo zboru. Nijako sa jej neublíži, Boh si 
cení život a aj my si ho ceníme.

Keďže oslavujete Veľkú noc, aké sú vaše tradície, ako 
si uctievate tento deň? Ako ho vnímaš ty?
Neviem kto povedal, že oslavujeme Veľkú noc. My ju 
neoslavujeme. V ten mesiac máme iný „sviatok“. Kon-
com apríla, alebo začiatkom marca si pripomíname Je-
žišovu smrť. Toto je jediný „sviatok“, ktorý oslavujeme 
a uznávame. Túto udalosť si pripomíname tak, ako to 
Ježiš urobil so svojimi učeníkmi v jeho posledný večer. 
Koluje nekvasený chlieb, ktorý predstavuje Ježišove 
telo a víno bez korenín, ktoré predstavuje jeho krv. 
V Biblii nie je žiadna zmienka o sviatkoch, okrem tohto.

Prečo rodičia môžu rozhodovať o partneroch?
 Nie je to tak, žeby rodičia o tom rozhodovali. Je to 
osobná vec. Rovnako ako všetci, aj my si hľadáme a 
vyberáme. Je jedno koho si vyberieme, len sa riadime 
príkazom od Jehovu z biblie a to, že si máme nášho 
budúceho manželského partnera vybrať rovnakej vie-
ry. Rodičia v tom nemajú hlavne slovo. Môžu rozhod-
núť, ale aj nemusia.

Ako prebieha svadobný obrad a sú nejaké problémy 
keď nie sú obaja tejto viery?
Svadobný obrad prebieha v našej sále kde sa schádzame. 
Je to bežný obrad so sľubom dvoch ľudí so vzájomnou 

láskou jak k sebe, tak aj k Bohu. Pri obrade je rodina a 
členovia zboru. Sobáši ich starší zboru, vek nerozdeľu-
je. Ale niekedy sa stane, že jeden z manželov scud-
zoloží a toto je jediný prípad, kedy sa môžu manželia 
rozviesť. Ale ak sa nič nestane a sú si obaja verní, mali 
by ostať v manželstve po celý ich život.

Prečo neprijímate transfúziu krvi od iných ľudí?
 Je na to veľa rozumných dôvodov. Krvné transfúzie 
so sebou prinášajú značné zdravotné riziká, všemožné 
ochorenia a veľa iných problémov. Ale jeden z najhlav-
nejších dôvodov je ten, že v Biblii dal Boh jasne zapí-
sať, aby sme sa zdržiavali krvi. Prečo? V Jehovových 
očiach je krv posvätná. Preto by sme ju nemali prijímať 
žiadnym spôsobom.

Ani keby na transfúzií záležal život tvojho dieťaťa? 
Predsa len v dobe, keď vznikla Biblia, nebola medicí-
na na takej úrovni a transfúziu nepoznali.
Možno to znie chladne, ale ani vtedy by som nedo-
volila dať krv môjmu dieťaťu. Ak už sa v takej situácii 
ocitnem, moje dieťa má nádej, že vstane z mŕtvych. 

Nechcem porušiť Boží príkaz ohľadom vážnosti krvi. Je 
to v Božích očiach sväté a ja chcem poslúchať a dívať 
sa na veci tak, ako Jehova. Svätosť krvi rešpektujem.

Ako prebieha pohreb? Veríš, že Boh vzkriesi miliardy 
ľudí späť k životu? 
Smútiacu rodinu povzbudzujeme nádejou a útechou, 
ktorú nachádzame v biblii. Obrad pohrebu tiež vedie 
starší. V Biblii je napísané, že Jehova sľubuje, že vzkriesi 
mŕtvych k životu, tak ako to už raz dokázal v minulosti.  
Verím tomu, že Boh to urobí, určite. Jeho sľuby ešte 
nikdy nezlyhali a ani nezlyhajú.

Prečo ľudia tejto viery chodia po domoch a stoja 
na uliciach a ponúkajú ostatným ľuďom túto vieru?
Rovnako nám v tom dal príklad Ježiš. On nám dal ten-
to príkaz zvestovať dobré posolstvo o Bohu Jehovovi. 
Rovnako ako Ježišovi učeníci chodili a zvestovali, to 
isté robíme aj my dnes.

Text: Gabriela Franeková
Foto: Internet, Licencia CC0
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OBEDY
Prečo to nazývajú obedy zadarmo, 

keď to tak nie je? Prečo to nepome-
nujú zľavou alebo príspevkom? Vláda 
sa rozhodla prispieť rodičom detí v 
materských školách od januára 2019 
sumou 1,20 € na obed za deň. Od sep-
tembra 2019 sa k ním pridali aj žiaci 
základných škôl na Slovensku. Podľa 
poslanca Erika Tomáša ministerstvo 
financií vyčlení na obedy zadarmo 
80 až 120 miliónov eur, kde sa počet 
stravníkov zvýši zo 60% na 85% až 
90%. Aby žiak dostal dotáciu na obed, 
musí splniť určité podmienky. Žiak 
musí prísť a byť prítomný na vyučo-
vaní, hoci len na jednu vyučovaciu 
hodinu a samozrejme si prevziať svoj 
obed. Žiak má prísť do školy aby sa na-
jedol, alebo práve niečo naučil? Áno, 
to je všetko pekné, ale má to menší 
háčik. V prvom rade to úplne zadarmo 
nie je, pretože rodičia určitú sumu mu-
sia zaplatiť aj tak (je to okolo 30 € na 
dieťa). Ide o tzv. depozit.
DEPOZIT- je úschova, uloženie peňazí. 

Tento depozit slúži k tomu, že ak 
rodič dieťa neodhlási z obedu v čas, 
tak ten obed sa zaplatí zo spomínané-
ho príspevku (depozitu). To by nebol 
až taký problém, lenže väčšina rodičov 
detí z hmotnej núdze nemajú peniaze 
práve na tento depozit.

Je tiež nelogicky položený čas od-
hlásenia dieťaťa z obeda. V minulom 
školskom roku sa dieťa dalo odhlásiť 
v konkrétny deň do 8.00 hodiny ráno. 
Teraz sa dieťa musí odhlásiť deň do-
predu do 14.00 hodiny. Ako má teraz 
žiak vo väčšine prípadov vedieť, že 
zajtra nepríde do školy? A ak ochorie 
v noci, alebo nad ránom? Nie je to tro-
chu nelogické a aj zbytočné mrhanie 
peňazí? 

Tiež ma zaujíma otázka, keďže som 
študentkou strednej školy, prečo 
neprispejú tiež študentom stredných 
a vysokých škôl? Taktiež chodíme do 
školy a pán poslanec Róbert Fico sa 
v jednej diskusii vyjadril, že „Význam-
ne šetríme peniaze ľudí“ tak potom 
prečo dokážu šetriť peniaze rodičom 
materských a základných škôl? Prečo 
nie aj rodičom študentov stredných 
a vysokých škôl? A čo šetrenie peňazí 
ľudí, ktorí nemajú deti?

Je trochu zvlášt-
ne, že žiakom 
základných škôl 
dajú obed „zadar-
mo“, no na väčšine 
stredných škôl 
sa cena jedného 
obeda dokonca 
zvýšila. Keď som sa 
nato opýtala  našej 
vedúcej jedálne, tak 
mi odpovedala, že 
sa zvýšila minimál-
na mzda, poplatky 
a ceny potravín. 
Preto boli nútený 
zvýšiť ceny. Nie je 
to začarovaný kruh kde niečo zlepšia  
a niečo naopak pokazia?

 Potom ma zaujala otázka ak tie 
obedy neplatia rodičia svojich detí, tak 
potom kto?  Tie peniaze sú z obvodov 
a daní obyvateľov Slovenskej republi-
ky?. Ale prečo by mali platiť obedy aj 
cudzí ľudia, ktorí deti ani nemajú? Je 
to pekná myšlienka pomáhať deťom 
aj rodinám, ale ja som toho názoru, že 
ak chcem mať dieťa, tak sa musím o 
neho vedieť postarať sám. Môj názor 
je, že sa blížia parlamentné voľby a 
niektorí politici si chcú urobiť očko u 
voličov. Určite máte starých rodičov, 
alebo poznáte niekoho kto vraví: „za 
socializmu bolo lepšie, všetko bolo 
lacnejšie a veľa vecí zadarmo“. A veta 
v ktorej sú obedy zadarmo znie veľmi 
lákavo, len škoda, že pravda je trochu 
iná. 

Opýtala som sa zopár otázok štu-
denta strednej školy (18), bezdetného 
človeka (26) a rodičov (42 a 43) na ich 
názor.

Aký máte názor na obedy zadarmo. 
V čom vidíte klady a zápory?

Tomáš 26: Hlavnou výhodou je, 
že sa nedotuje strava len rómskym 

deťom, ale všetkým rovnako, ale výho-
dou by bolo, keby to zlepšilo kvalitu 
potravín používaných na prípravu 
jedál a samotné zlepšenie kvality jedla 
na tanieri. Či sa to už uskutočnilo, 
nech zhodnotí každý sám.

Slávka 43: Pozitívny. Konečne niečo 
aj pre ľudí, ktorí pracujú a majú deti. 

Mária 42: Môj názor spočíva v tom, 
že to malo ostať po starom, tak ako to 
bolo doposiaľ. Z môjho pohľadu je v 
tom veľký chaos, nedomyslená pomoc 
pre rodiny. Ak chcela vláda pomôcť 
rodinám, mali zvoliť inú sociálnu 
výpomoc, napríklad zvýšiť rodinné 
prídavky na deti a taktiež aj daňový 
bonus. A zase je to len pre určitú 
vekovú kategóriu žiakov. Nedomysle-
ná sociálna výpomoc. Inak to nazvať 
neviem. 

Súhlasíte aby obedy boli zadarmo?

Mária 42: Áno, ale je potrebné zme-
niť to, aby boli finančné pásma zadar-
mo, nie obedy. A tým by sa vyriešilo 
to, čo v médiách omieľajú každý deň. 

JE ZADARMO, NAOZAJ ZADARMO?
Zdravím Vás milí čitatelia, rada by som Vás v tomto článku oboznámila 
s nejakými rozhodnutiami vlády Slovenskej republiky, ako sú napríklad obedy 
zadarmo alebo vlaky a cestovanie zdarma. Prečo som sa rozhodla napísať člá-
nok, práve o tejto problematike? Pretože sa to týka hlavne študentov 
a taktiež mňa samotnej. No priznám sa, že ma to aj dosť hnevá a mrzí. Preto 
som sa rozhodla podeliť s vami o svoje aj cudzie názory.
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Príde Vám spravodlivé, že materské 
a základné školy majú obedy zadar-
mo, zatiaľ čo stredné a vysoké školy 
si riadne obedy platia?

Tomáš 26: Príde mi to zvláštne, lebo 
aj študenti na strenej škole sú deťmi, 
ktoré potrebujú výživu prijať aj cez 
deň. Ak by prijímali stravu pravidelne 
a keby bola vyvážená, mohlo by to 
zminimalizovať obezitu spôsobenú 
stravou z fastfoodov.

Patrícia 18: Nie. Príde mi to nefér. 
Týmto žiakom platia obedy tiež  väč-
šinou rodičia, keďže nie všetci žiaci SŠ 
a študenti VŠ majú brigádu. Z tohto 
dôvodu si myslím, že aj týmto žiakom/
študentom by mal byť obed poskyt-
nutý zadarmo. 

Ak máte/mali by ste dieťa, chceli by 
ste, aby využívalo obedy zadarmo?

Mária 42: No jasné, kto by to ne-
chcel „zadarmo“.  Ale zadarmo to nie 
je, pretože školy museli zvýšiť režijné 
poplatky, aby mohli zabezpečiť fungo-
vanie školskej jedálne. 

Tomáš 26: Samozrejme by som 
chcel, aby využívalo možnosť poberať 
obedy zadarmo, vzhľadom na príjmy, 
ktoré rodičia majú, je to dosť veľká 
úspora. 

Myslíte si, že peniaze investované 
do obedov, by sa dali využiť aj lep-
šie? Ak áno, tak kde?

Patrícia 18: Možno áno. Ak by sa 
vláda rozhodla investovať tieto pe-
niaze, napr. na výstavbu dialníc alebo 
podporu mladých rodín bola by to 
lepšie investícia. 

Mária 42: Tak, ako som odpovedala 
už predtým, zvýšiť rodinné prídavky 
a daňový bonus. Skôr by som išla do 
daňového bonusu, aby sa to zvýšilo 
pre pracujúcich, ktorí chcú pracovať, 
Nie pre tých, ktorých práca unavuje a 
čakajú na rodinné prídavky.  

VLAKY
Je tu téma aj vlakov.  Vlaky zadar-

mo môžu využívať žiaci, študenti, 
predčasní dôchodcovia a starobní 
dôchodcovia. No to tiež nie je tak 
úplne pravda. Na Slovensku sú stále 
aj vlaky a dopravcovia u ktorých si 
musíme riadne zaplatiť za lístok. Tak 
potom prečo nám tvrdia, že vlaky sú 
zadarmo? Prečo nám nepovedia, že 
zadarmo sú iba nejaké vlaky a že je 
uprednostňovaný len jeden dopravca. 

A tiež to nie je zadarmo pre každého, 
ale iba pre určité skupiny. Tiež je tu 
zaujímavosť pre študentov štvrtého 
ročníka stredných škôl. Tento škol-
ský rok som si išla vybaviť preukaz 
na vlak, pričom mi zamestnankyňa 
železníc vystavila preukaz platný do 
30. 6. 2020, pričom štatút študenta 
platí do 31. 8. 2020. Tak potom prečo 
by som nemohla využívať ešte zľavu, 
ak som stále študent?

 Ale aby som nebola taká kritická, 
vidím vo vlakoch aj menšie výhody. 
Páči sa mi myšlienka, že vlakom sa 
dokáže prepraviť viac osôb a tým je 
tu aj menšie percento znečistenia 
životného prostredia. A tiež menej 
hluku oproti osobnej doprave. Kto 
však býva v blízkosti vlakovej trate, 
alebo samotnej zastávky, žiaľ hluku sa 
nevyhne. Ale tiež ak vláda ide pomá-
hať občanom Slovenskej republiky 
formou zľavy lístka za vlak, tak prečo 
len deťom a dôchodcom? Veď tak isto 
sa železnice financujú z obvodov a 
daní všetkých občanov. Prečo potom 
štát zabudol zľavu uznať aj obyčajné-
mu možno zamestnanému občanovi? 
Nemá nato rovnaké právo a nárok? 
Kde, alebo koho sa vláda pýtala, že pre 
koho chcú tie zľavy a či ich vôbec ľu-
dia chcú?  A ak sú ľudia, ktorí s týmto 
nápadom nesúhlasia majú byť teraz 
ticho a nechať to tak? Mne osobne 
by sa nepáčilo, že ak sa snažím, som 
zamestnaná, tiež prispievam želez-
niciam a nemám z toho nič. Mne to 
príde, že veľa ľudí to ani nerieši a 
vôbec ich to nezaujíma. No keď vidia, 
že už je zle, alebo niekto im to vysvetlí, 
tak o tom začnú rozprávať, no týmto 
rozprávaním to aj skončí. Tiež mi príde 
smutné, že vláda sa rozhodla pomôcť 
iba železniciam, ale týmto krokom 
upadajú a majú straty aj iní dopravco-
via ako napríklad autobusy. Pričom, 
keď majú študenti zadarmo vlaky, 
tak si povedia, že nebudeme platiť za 
lístok na autobus. A teraz, ak sú vlaky 
preplnené a stále meškajú a kazia sa, 
tak si človek, ktorý si musí zaplatiť za 
lístok na vlak povie, že radšej pôjde 
inou dopravou. Preto si myslím, že vlá-
da financuje síce vlaky, ale hlavne pre 
ľudí, ktorí za nich neplatia, preto nemá 
odkiaľ získať zisk a byť v pluse. Možno 
ak by boli vlaky za normálne ceny pre 
všetkých rovnako, vlaky by neboli také 
preplnené, chodili by načas, toľko by 
sa nekazili a možno by to aj štátnemu 
rozpočtu dosť pomohlo.

Aký máte názor na vlaky zadarmo. 
V čom vidíte klady a zápory?

Patrícia 18: Osobne využívam 
železničnú dopravu len príležitostne a 
som rada, že nemusím platiť cestovné.  
No pre študentov dochádzajúcich 
do školy pravidelne je to určite veľká 
výhoda. Jediná nevýhoda je, že teraz 
využíva vlakovú dopravu veľa ľudí a 
vlaky sú často preplnené. Slovenská 
železničná spoločnosť neprispôsobuje 
počet vagónov, resp. miest na sedenie 
k počtu zakúpených lístkov. 

Tomáš 26: Klady sú určite v tom, že 
študenti môžu byť častejšie doma s 
rodinou ak študujú ďalej od bydliska a 
bývajú na internátoch. 

Nevýhodou je, že vlaky máme prep-
lnené a prijmy nie sú dosť vysoké, aby 
sa dali nakúpiť nové vozne, prípadne 
staré zmodernizovať.

Súhlasíte, aby boli vlaky naďalej 
zadarmo?

Tomáš 26: Vzhľadom na to, že som 
využíval cestovanie zadarmo, tak by 
bolo pokrytecké byť teraz za zrušenie 
tejto výhody pre študentov. V statnom 
rozpočte je oveľa viac odvetví, kde by 
sa dalo lepšie hospodáriť s peniazmi a 
ušetriť, ale nerobí sa to. 

Príde Vám spravodlivé, že vlaky 
zadarmo môžu využívať len žiaci, 
študenti a dôchodcovia?

Patrícia 18: Myslím si, že ja to na-
stavené správne, keďže vo verejnom 
rozpočte sa nenachádza toľko finanč-
ných prostriedkov a tieto peniaze sú 
potrebné aj v iných oblastiach. 

Ak by Vás cesta vyšla finančne rov-
nako, aký dopravný prostriedok by 
ste si zvolili? A prečo?

Slávka 43: Auto... Lebo k vlaku, ale-
bo autobusu sa musím nejako dostať 
a k vlaku je to ešte komplikovanejšie, 
nakoľko v niektorých oblastiach nie sú 
vlaky. 

Patrícia 18: Záleží od toho, kam by 
som išla. Ak by išlo o kratšiu trasu (do 
100 km) vybrala by som si zrejme vlak 
alebo autobus na dlhšiu trasu, by som 
si vybrala auto, pretože je to pohod-
lnejší spôsob dopravy.  

Text a foto: Simona Žultková
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Herne a závislosť vo Vranove

Ako som už spomínala, ja som bola iba výpomoc, 
takže som väčšinu času sedela, občas som pozbierala 
nejaké fľaše a popolníky. Po polnoci sa herňa zamyka-
la, čiže ak ste sa chceli dostať dnu, museli ste zazvoniť 
a na základe kamerového záznamu sme usúdili koho 
pustíme. V noci nám niekto zazvonil. Kamoška išla ku 
kamere pozrieť kto zvoní a rýchlo ma zavolala. Pred 
dverami stáli dvaja muži v kuklách z toho jeden z nich 
držal v ruke baseballovú palicu. Pár minút sme ich sle-
dovali na kamere čo sa bude diať. Keď videli, že nikto 
neotvára, odišli. Neviem a ani si nechcem predstaviť, 
čo všetko by sa mohlo stať, keby sme mali tie dvere 
odomknuté. A prečo vlastne existujú herne? Mám 
pocit, že majitelia to robia len pre svoje dobro. Herne 
sú v podstate založené na (ne)šťastí ľudí. Ale prečo 
s tým nikto nič nerobí? To je ako keby sa díler drog 
postavil na námestie a predával drogy. Neprospieva 
to druhým, ale prospieva to jemu. No díler drog by na 
tom námestí nevydržal dlho. Určite by sa o to polícia 
postarala. Ale na druhej strane má herňa aj svoje 
výhody. Minimálne jednu určite. A to tú, že keď ste v 
noci v meste, máte chuť na kávu alebo niečo pod zub, 
no všetky obchody sú už zatvorené, herňa tu bude 
v takejto situácii vždy pre vás. Pôvodne som pre vás 
mala pripravený rozhovor s gamblerom, pre ktorého 
bola herňa druhý domov, no bohužiaľ som zistila, že 
ho zavreli do basy. Tak snáď vám bude stačiť rozhovor 
so zamestnancom miestnej herne. :) 

Všetci nadávajú, že nemajú peniaze, ale akonáh-
le príde výplata hneď ju hádžu do automatu. 
Nemajú žiadnu istotu, že vyhrajú alebo že sa im 
vráti dvojnásobok toho, čo tam hodili. Ale to je ten 
lepší prípad. Keď do stroja hádžu svoje peniaze. 
Poznám ľudí, ktorí sú už tak zúfalí, že si peniaze 
požičiavajú od kamarátov, rodiny. Ani neviete ako 
a obyčajná, na prvý pohľad nevinná herňa vás 
zatiahne do poriadnych problémov, z ktorých sa 
ťažko hľadá cesta späť.  Mám osobné skúsenosti 
z herne, keď som bola ako výpomoc a nebolo mi 
všetko jedno. Zažila som mnoho rozličných hráčov. 
Niekto prišiel s jedným eurom, nevyhral, odišiel. 
No niekto tam dokázal presedieť celé hodiny bez 
toho aby vyhral, čo ja osobne nechápem. Nedarí 
sa mu, hádže už z posledného, no aj napriek tomu 
tam sedí a je nepríjemný na hráčov aj personál, 
ktorí za nič nemôžu. Svoj hnev z prehry si vybíja 
na ostatných, pritom ho za strojom nikto nedrží 
nasilu. Toho človeka to zabíja. Síce nie fyzicky, ale 
psychicky. Ani sa nenazdá a kvôli jednému stroju 
príde o svoju rodinu. Akonáhle tam strávi celé ho-
diny, je tam častejšie než doma a nechá tam všetky 
svoje úspory, jeho rodina to vzdá. Častokrát sme sa 
stretli aj s tým, že k nám zavítali aj mamičky s deť-
mi. Podotýkam, že tie deti nevedeli ešte ani chodiť 
a oni ich už v takom útlom veku chceli zatiahnuť 
do tmavej zafajčenej herne. Samozrejme, že sme 
ich vyhodili, veď tam je zakázaný vstup osobám 
mladším ako 18 rokov A neuveríte. Tá mamička 
vyniesla kočiar pred herňu, zavrela dvere a síce si 
sadla k najbližšiemu automatu pri dverách, dieťa 
aj tak nechala bez dozoru pred herňou. A teraz sa 
zamyslíme, čoho všetkého je človek schopný? Čo 
všetko je ochotný spraviť, len aby mal peniaze? Re-
spektíve, čo všetko je ochotný spraviť, aby peniaze 
nemal. Do herne sa proste nedá ísť so stopercent-
nou istotou výhry. A ďalší typ hráčov sú napríklad 
aj naši taxikári. Majú 24 hodinovú smenu a tak si 
skrátia čakanie do konca dlhej smeny v herni. Či 
už ráno, poobede alebo v noci. Hocikedy. Keď im 
náhodou zazvoní telefón, ich odpoveď znie: „nie 
som momentálne voľný“. A je to podľa vás normá-
lne? Človek, ktorý súrne potrebuje odvoz si musí 
zháňať niekoho iného, pretože taxikárovi je pred-
nejší automat než zákazník. Najčastejším terčom 
lúpeže sú práve herne. Ja osobne by som sa bála 
pracovať v herni, keďže tam sú prepady celkom 
často. Zamestnanci majú môj obdiv. A podobný 
prípad som zažila aj ja. 

Naše krásne malebné mestečko tvoria zväčša herne. Druhú polovicu mesta tvoria lekárne,
ale o tom potom. Vranov je taký menší Las Vegas. Na Ulici duklianskych hrdinov sa nachádzajú presne štyri 
herne. Smerom na stanicu nájdete ďalšie tri, z toho dve sú rovno oproti sebe. To určite preto, aby ľudia ne-

mali ďaleko k ďalšej herni, keby mala náhodou jedna z nich uzávierku.
A to zďaleka nie je všetko. Je ich tu omnoho viac.
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S akými najhoršími hráčmi si sa stretla v práci ?

Bola aj taká situácia, kedy si sa bála o svoj život ? 
Môžeš nám povedať nejaký zážitok :)

Akú najvyššiu sumu si už odovzdala ? Ak si takúto 
sumu nemala v hotovosti, ako sa to riešilo ?

Prečo si sa rozhodla pracovať práve v herni? Menila 
by si prácu ak by bolo možné ?

Aké výhody a nevýhody má práca v herni ?

Ako funguje nový systém so skenovaním občian-
skych preukazov ? Podľa čoho usúdite, že ich do 
herne nesmiete pustiť ?Najhorší prípad boli opití hráči. Ešte sa mi nestalo, 

že sa triezvy človek správal agresívne. Možno to 
bude tým, že som žena a brali na mňa ohľad haha..
alebo som len mala šťastie na smenách.

Áno bola. Mala som nočnú a do herne vošli dve skupiny 
ľudí. Sadli si za stoly a obidve skupiny si pýtali alkoho-
lické nápoje. Sedeli celkom dlho ale kým sa ešte vedeli 
správať tak som to nijak neriešila. Zrazu sa jeden pán 
z prvého stola ozval k druhému. Očividne sa poznali. 
Najprv sa spoločne smiali. Neskôr si začali nadávať no 
potom sa konverzácia zvrhla natoľko, že sa ľudia  od 
obidvoch stolov postavili a začali sa biť. Ja som bola na 
smene sama a ľudia pri automatoch nevyzerali že by 
sa mi snažili pomôcť ich ukľudniť. Hneď som zavolala 
políciu a oni ich už vyviedli z herne von. Odvtedy sa už 
nič podobné nestalo.

Podľa zákona o mlčanlivosti sa suma nemô-
že udávať no môžem vám povedať len toľko, 
že výhra nad 5000€ sa vypláca na účet.

Bola to prvá z ponúk ktorú som dostala. Na tejto práci 
sa mi páčila aj pracovná doba čo znamená, že pra-
cujeme krátky a dlhý týždeň, tým pádom mám viac 
času na rodinu a pre seba. Krátky týždeň znamená, že 
pracujem len dva dni v týždni a dlhý týždeň zname-
ná, že pracujem päť dni v týždni. Som spokojná aj s 
platom a prácu by som určite nemenila aj keď je riziko 
nebezpečenstva. Ale kde nie ?

Každý človek, ktorý vojde do herne je povinný nám 
predložiť občiansky preukaz. Preukaz sa oskenuje 
na skeneri alebo cez mobil. Na počítači nám zasvieti 
buď červené alebo zelené svetielko. Zelené svetielko 
znamená že má herne povolené. Ak zasvieti červené 
svetielko, znamená to, že ten človek niečo poberá. 
T.j. podpora, že je v hmotnej núdzi alebo je soci-
álny prípad. Takisto to platí aj pre vysokoškolákov, 
ktorí poberajú štipendium. Pri červenom svetielku 
je človek povinný opustiť herňu. To isté platí aj pre 
človeka, ktorý občiansky preukaz nemá alebo má 
menej ako 18 rokov.

Výhody : Zamestnanec sa nenarobí toľko ako pri pá-
sovej alebo inej práci pričom sme aj tak dobre platení. 
Mne osobne v mojej práci vyhovuje aj hudba vlastné-
ho výberu haha.
Nevýhody : Musíme byť veľmi zodpovední, kedže tam 
robíme hlavne s peniazmi a ako v každej inej robote...
nikdy nevieme, čo sa môže stať. 

Aké máte pravidlá v herni ?

Ak vidíme, že je človek v podnapitom stave, alko-
holické nápoje mu už nepodávame.
Rodinný príslušník má právo stopnúť hru. Hráč 
musí okamžite odstúpiť od automatu. Rodinný 
príslušník má právo vypísať tlačivo ktoré mu 
zabráni vstup do všetkých herní na Slovensku. 
Vlastoručným podpisom to hráč potvrdí. Tlačivo 
sa posiela do Bratislavy kde ho zaregistrujú.
V herni platí pravidlo jeden hráč, jeden divák. 
Pokiaľ ich je pri automate viac, zamestnanec  je 
povinný ostatných ľudí na to upozorniť.
Personál má zakázané hrať automaty.
Hráčom podávame nealkoholické nápoje zdar-
ma. Za alkohol sa platí. Zamestnanci sa nazývajú 
krupiéri.

Text: Erika Lengelová
Foto: E. Lengelová a inernet licencia CC0

Rozhovor so zamestnancom herneHerne a závislosť vo Vranove
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Láska a sex cez internet
Mnoho dievčat v mojom veku sa isto stretlo 

s  obťažovaním na internete.  Rozhodla som sa, 
že si trošku zaexperimentujem. Vytvorila som 
si účet na stránke Pokec, ktorú asi každý pozná, 
pretože pred facebookom to mal asi každý. Svo-
je vlastné meno som samozrejme nedala a pre-
menovala som sa na Moniku. Napísala som o 
sebe... vlastne o Monike nejaké zaujímavé infor-
mácie, ako napríklad, že rada chodím do kina s 
priateľmi a mám veľmi rada halušky s kapustou.

 
Po vyplnení mi prichádzali prvé správy od 

„krásnych“ chlapov. Ako nechcem byť zlá, ale väčšie 
špaky som ešte nevidela. Aby som nebola až príliš 
hnusná, našli sa tam aj chlapi, ktorí vyzerali aspoň 
trošku k svetu. No naspäť k 
veci. Prichádzali mi prvé sprá-
vy. Zo začiatku mi prichádzali 
správy typu „ahoj, ahoj ako sa 
máš?“, „Čo robíš?“. Aby som to 
trošku okorenila, pridala som 
svoju fotku a začali mi chodiť 
prvé ponuky o ľahko zarobené peniažky alebo ma 
prosili, aby som im poslala polonahé až nahé fotky.  
Nebolo mi to príjemné, ale pravdu, ktorej by to bolo? 
Písali mi aj správy, kedy som si povedala, že toto musí 
písať riadne homodilino. Rozhodla som sa, že vám tu 
hodím nejaké najčudnejšie správy, ktoré som dostala:

,,Ide zrejme pre niekoho o trápnu otázku, ale tak sa 
snažím pýtať vopred pre istotu, aby som predišiel nahlá-
seniu za takú otázku. Zaujíma ma, aký názor majú baby 
na kopnutie medzi nohy chalana (z tvojho pohľadu). 
Vďaka. “

„Ahoj hľadám slušnú neslušnú diskrétnu kočku na 
f.....u za odmenu iba seriózne za 100-200.“ 

„Ahoj, ukážem ti ho.“

„Čau. Rad ti ju“...

Týmto som zistila, že môžete byť ľahko obťažovaní 
cez internet. No nie všetko bolo až tak zlé a našla som 

aj chlapov, ktorí sa správali 
slušne. Láska cez internet. 
Otázka znie... je to len mýtus 
alebo naozaj existuje? Mô-
žeme pomocou internetu 
spoznať svoju životnú lásku? 
Nemôže to byť predsa vždy 

tak zlé. A ja sama som dôkazom, že sa to dá. Áno, aj ja 
som si našla svojho priateľa práve pomocou internetu. 
Cez tie všetky hrozné správy, ktoré mi písali, som našla 
práve toho jedného, normálneho. Poznám veľa dievčat, 
ktoré to majú tak isto. A tak som sa rozhodla, že im po-
ložím pár otázok, ako oni našli svoju životnú lásku „cez 
internet“. 

„...aký názor majú baby
na kopnutie medzi nohy 

chalana...“

10



PREČO SI SI VYTVORILA PROFIL NA ZOZNAMKE? 

VIKTÓRIA: Nemala som v pláne si niečo také vytvoriť. Prišla 
s tým nápadom kamarátka, že si na zoznamke vytvoríme 
profil len tak, zo srandy, že nemôžme si nájsť normálneho 
chlapca, tak možno nájdeme niečo tam. No a tak to začalo. 

DANIELA: Kvôli práci som nemala čas chodiť večerami s 
kamoškami po baroch a hľadať si svojho nastávajúceho. 
Tak som sa rozhodla skúsiť niečo nové a tak som si vytvorila 
profil na zoznamke, kde som aj spoznala svojho manžela.

MARTINA: Stále na internete mi vyskakovali reklamy na 
zoznamku Badoo, že sa prihlásiš a nájdeš svoju pravú lásku 
a bla bla bla. A vyzeralo to tak, že sú tam celkom pekní 
chlapci, tak som si povedala, že si to vytvorím, len tak zo 
zvedavosti.

VIKTÓRIA: Jou a koľko ich 
bolo. Viem, že mi jeden 
čudný chlapec napísal, či 
by som mu nemohla po-
slať prepotené topánky, 
že ho to veľmi vzrušuje.

DANIELA: Dostávala som 
veľa hnusných správ, ale 
nespomeniem si teraz 
na správy, ktoré u mňa 
vyhrali cenu debil roka. ;D

MARTINA: Keď mám 
pravdu povedať, tak si 
na takéto správy veľmi 
nepamätám.

VIKTÓRIA: Väčšinou mi tam chlapci písali, že „ahoj kočka, 
ahoj sexica“, čo mi už vážne liezlo na nervy. Ale on mi napí-
sal konečne normálnu správu „Ahoj, aký máš deň?“. A bol 
večer, nudila som sa, tak som si povedala aaa veď odpíšem 
mu a konečne niekto, kto vôbec nevyzeral najhoršie. Vyzeral 
ako normálne slušný chlap, ktorý už vie, čo od života chce. 
A som rada, že som sa rozhodla práve jemu odpísať.

DANIELA: Prvé asi svojím vzhľadom. Padol mi do oka a 
povedala som si, že za odskúšanie nič nedám. Tak som mu 
napísala a dobre, že som tak spravila.

MARTINA: Ja mam takú dzivu povahu. A hľadala som si nej-
akého blázna ku mne. Síce to bude pre niektorých smiešne, 
ale môj terajší priateľ mal ako profilovú fotku seba v ružo-
vých šatách a blonďatou parochňou. A vtedy som si poveda-
la, že áno! Toto je môj bláznivý budúci muž! :D

VIKTÓRIA: Ako báť som sa nebála, lebo sme sa dohodli, že 
pôjdeme do mojej obľúbenej kaviarne, kde robí moja kama-
rátka, tak som vedela, že tam som v bezpečí. Ale naše prvé 
„rande“ dopadlo veľmi dobre. Síce som sa na začiatku veľmi 
hanbila, ale cítila som sa pri ňom veľmi dobre a stres veľmi 
rýchlo upadol. Mali sme stále o čom rozprávať.
Inač prišiel aj s doprovodom... s políciou. Tak sa za mnou 
ponáhľal, že ho stopli policajti, za prekročenie rýchlosti. :D

DANIELA: Jasné, že som sa bála. Som si hovorila, že čo keď 
je to dajaký sériový vrah alebo hneď na druhom rožku ma 
znásilni, ale nejako som sa k tomu dokopala. Ale prvé rande 
bolo celkom fajn. Hodinu som ho navigovala, pretože je z 
druhého mesta a nevedel, kde má prísť.

 MARTINA: Bolo 
super! Neskôr sme 
šli na večeru a urobil 
si zo mňa srandu, že 
zabudol si peňažen-
ku, tak čí by som 
nebola taká dobrá 
a nezaplatila tú 
večeru ja.
Ostala som v šoku, 
ale samozrejme 
nakoniec to zaplatil 
on! :D

VIKTÓRIA: No ak by som mala raz dcéru, tak asi by som jej 
to nedovolila. Nieže asi, ale určite! Je tam veľa úchylných 
chlapcov. :D

DANIELA: Matkou už som a popravde svojej dcére by som to 
nedovolila.

MARTINA: No ak by som mala ja dieťa, tak neviem, no mož-
no aj hej... Šak treba vyskúšať všetko. :D

Ak sa ma niekto opýta, či sa dá na internete nájsť životná 
láska, tak odpoveď je, určíte dá!

Foto: Internet, Licencia CC0
Text: Michaela Dzuričková

DOSTALA SI OD CHLAPA NEJAKÚ DIVNÚ SPRÁVU, 
KTORÁ SA TI VRYLA DO PAMÄTI?   

ČÍM ŤA ZAUJAL TVOJ PRIATEĽ, ŽE SI SA 
ROZHODLA MU ODPÍSAŤ?

ČO VAŠE PRVÉ STRETNUTIE? AKO TO DOPADLO? 
NEBÁLA SI SA ISŤ VON S CUDZÍM CHLAPOM?

AK BY SI BOLA MATKOU, DOVOLILA BY SI SVOJEJ 
DCÉRE VYTVORIŤ SI PROFIL NA ZOZNÁMKE? 
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...SYN, KTORÝ FETUJE...
Slovník:
Hubičky (Huby)
Extáza (Koleso, Mko)
LSD (Trip, Papier)

Ako si začal s drogami ?

Boli sme s chlapcami vonku na 
disco vypiť. Pri bare som stretol 
dievča. Začal som s ňou kecať, 
vypil som s ňou tri poháriky no po 
chvíľke sa mi priznala, že mi tam 
niečo hodila. Neskôr ma volala, že 
by chcela ísť so mnou sama na byt. 
V*****l som sa na ňu išiel som späť 
za kamarátmi. Opýtal som od nich 
peniaze a išiel som si kúpiť ďalšiu 
drogu. Dopadlo to tak, že som bol 
dokrúteny ako špageta.             

Balil som tam jedno dievča, chcel 
som si ju zobrať k sebe domov, len-
že kamarát mi povedal, že on ju do 
auta nezoberie lebo že to je k***a 
no a onedlho som išiel s bratrancom 
domov  na taxíku.

Išiel so mnou až ku mne a takého 
ma uvidela mama aj sestra. Snažili 
sa mi pomôcť lebo videli, že to so 
mnou nevyzerá dobre a tak mi rozo-
pli košeľu, aby som sa schladil a tak 
som sedel v kuchyni sfetovaný do 
siedmej rána dokedy to neprešlo.

Ovplyvnili drogy nejako tvoj
osobný alebo sociálny život?

Ako som žil v Čechách, tak som za-
čal chodiť do Ostravy na drum and 
bass. Je to taký žáner hudby, na kto-
rom sa nerozbijete bez omamných 

a psychotropných látok. Začal som 
tam brať kolesá a začal som fúkať 
Mko. Bral som trip, ktorý je tiež halu-
cinogén a sem tam aj hubičky. Kašľaľ 
som na rodinu, stále som chodil len 
na diskotéky. Nemal som žiaden 
sociálny život. Strašne to liezlo do 
peňazí, ledva som vyžil z výplaty do 
výplaty. Bolo to fajn, bolo to super, 
ale ten pocit potom vyprchal a tie 
dojazdy sú dosť na h***o. Človek sa 
má potom chuť zabiť  a ovplyvnilo 
mi to život natoľko, že som kašľal 
na rodinu aj na kamarátov a ešte k 
tomu som sa vykašľal aj na jedno 

super dievča s ktorým sme sa mali 
radi. Nepáčilo sa jej, že to beriem, 
tak som sa s ňou len vyspal a odko-
pol ju. 

Potom som si tam našiel len 
dvoch kamarátov s ktorými som to 
stále bral a tam chodil a užíval si.

Vedel si o vedľajších účinkoch 
drog, ktoré si bral ?

No pri mariuhane som vedel, že 
keď ju budem miešať s alkoholom 
tak ma vypne a zaspím, tak väčšinou 
som ju miešal len s pivom, aby mi to 
urobilo dobre. O iných látkach som 
vedel, že keď napríklad zoberiem 
koleso a zoberiem toho viac ako vy-
drží moje telo, tak môžem dostať zá-
chvat, udusiť sa a zomrieť, ale bolo 
mi to celkovo jedno, lebo som si 
chcel užiť ten pocit. Užiť si tu chvíľu 
a zabaviť sa. Keď som fúkal Mko tak 
som vedel, že môžem aj zomrieť, 
lebo tam je malá hranica sa prefeto-
vať a mať dobrý stav. Tak som to bral 
pod dohľadom, ale stále som to bral, 
lebo to bolo omnoho lepšie. Hubič-
ky som bral a vedel som, že pri nich 
môžem dostať bad trip. Je to zlý stav 
pri ktorom si dosekaný, že môžeš 
sedieť 8 hodín len tak v kresle alebo 
sa len tak zabiť, lebo ti je jedno čo 
spravíš, kým neskončí ten stav.

Čo si všetko bral?

Bral som marihuanu, ktorá sa húli 
a pritom som mal taký pocit, že som 
uvoľnený. Taký chill. 

Potom som bral kolesá, ktoré sú 
tri druhy. Jedno je euforické, druhé 

Drogy sú látky, ktoré po použití ovplyvňujú nervovu sústavu. Poznáme 
rôzne typy drog, ktoré spôsobujú aj rôzne typy problémov. Tie súvisia 
s ich účinkami a rizikami. Rozhodol som sa ako odstrašujúci príklad 
urobiť rozhovor s človekom, ktorý má skúsenosti s rôznymi drogami. 
Samozrejme ostane v anonymite. Štylistika viet je upravená len jemne, 
aby sa zachovala autenticita výpovede.
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Aj krstná bola strašne proti tomu 
a tiež to chcela skúsiť, tak som sa 
aj s ňou zhúlil. Takisto bola proti 
tomu aj babka lebo ma má strašne 
rada a nechcela nech dopadnem 
zle. Potom som sa odsťahoval do 
Čiech, kde som žil pol roka. Tam som 
začal brať tvrdšie drogy. Rodina v 
Čechách bola strašne proti tomu 
lebo som tam prišiel za prácou a 
nie za drogami. Liezlo to strašne do 
peňazí. Priateľku som tam kvázi mal, 
no nebolo to až také vážne. Keďže 
bola proti tomu, tak som sa s ňou 
rozišiel, lebo som to chcel brať ďalej. 
Priateľov som tam veľmi tiež nemal, 
lebo som fetoval a hľadal som si len 
takých, ktorí to berú tiež, nech mám 
s nimi  o čom kecať a aby som s nimi 
mohol chodiť na tie drumy. Terajšia 
priateľka je strašne proti tomu. Dala 
mi na výber buď ona alebo drogy. 
Povedala, že keď si niečo zoberiem, 
tak že si to zoberie tiež, nech viem, 
aký to je pocit sa o niekoho báť, 
že sa prefetuje a že z toho môže 
zomrieť.

Mal si z toho nejaký problém
so  zákonom alebo zdravím ?

No tak po zdravotnej stránke som 
to brať veľmi nemohol, lebo to sú 
tvrdé drogy a mám problém so 
srdcom, takže keby som sa prefe-
toval, mohol som dostať záchvat, 
odpadnúť alebo sa zadusiť.  So 
zákonom som mal problém raz. Keď  
som bol s kamarátkou na diskotéke, 
začal nás obťažovať jeden chlapec. 
Nevšímali sme si ho a išli sme spolu 
na wecko. Dali sme si dávku, išli sme 
na parket tancovať a ten chlapec 
začal obťažovať moju kamarátku. 
Potom začal do mňa skákať, tak som 
ho vytiahol von a začali sme sa biť. 
Hodil som ho o stenu, udrel si hlavu  
a v tej eufórii jak som bol prefetova-
ný tak som ho ešte dokopal na zemi, 
až dokým ma neodtiahli sbskári. Po 
chlapca prišla sanitka. Ostal v ne-
mocnici mesiac a pol v bezvedomí. 
Na mieste som zaplatil pokutu vo 
výške 4500 českých korún

za rušenie nočného kľudu. Bolo na 
mňa podané trestné oznámenie za 
ublížení na zdraví od jeho rodi-
čov. Onedlho mi volali policajti, že 
oznámenie bolo stiahnuté, lebo ten 
chlapec mal 17 rokov a na diskotéke 
nemal čo robiť a boli mu nájdené 
drogy v krvi, ale chvalabohu žije a 
nič mu už nie je.

Mal si z toho už taký stav, že si 
nevedel rozoznať či to je realita 
alebo halucinácia?

Na Šírave bola zatváračka s letom. 
Bola tam posledná párty, zahúlili 
sme tri špeky a ja som potom ešte 
dva dni bol ako keby skurený. Stále 
som bol unavený, len som spal a 
nechcel mi prejsť ten stav. Keď som 
sa prefetoval s Mkom, bol som na-
príklad tri dni na nohách, nemohol 
som zaspať a nemohol som jesť lebo 
som to hneď vyvracal naspäť.

Keď som sa prefetoval s kolesami 
mal som strašný pocit zo seba, že 
môžem všetko a potom som robil 
zbytočné problémy. Obyčajné 
koleso trvá tri až štyri hodiny. Ja som 
mal ten stav dvanásť hodín. Keď 
som to bral na drumach tak to bolo 
pohode lebo som to tam vypotil, ale 
keď už som to zobral len tak niekde 
na byte, tak som nevnímal, či to je 
vlastne reálne. Ani som nevnímal 
či hrá hudba. Len som tam sedel a 
pozeral som sa ako sa rozprávajú. To 
je vlastne ten bad trip.

A čo by si odkázal z tvojej
skúsenosti ostatným, čo s tým 
chcú začať?

Ja to veľmi neodporúčam lebo 
to lezie dosť do peňazí. Kamaráti 
sa na teba vykašlú a rodina na teba  
zanevre.

MY SKÚŠAŤ AKÉKOĽVEK DROGY
NEODPORÚČAME A NAŠA REDAKCIA 
SA OD NÁZOVOV RESPONDENTA 
DIŠTANCUJE! KAŽDÝ SI JE STROJCOM 
SVOJHO ŠŤASTIA...

Foto: Samuel Šulc
Text: Alex Jenča

je speedove a tretie je pol na pol. 
Euforické je, že máte dobrý pocit zo 
seba. Chcete si užívať a máte pocit, 
že môžete všetko.

Potom je speedove, ktoré vám len 

dodá čistú energiu, takže strašne 
dlho vydržíte. To tretie je napol 
speedove a napol euforické, ktoré 
som skoro stále bral lebo bolo 
najsilnejšie a za tú istú cenu. Pri tých 
bolo najhoršie to, že jak som to bral 
po prvýkrát, stačilo mi jedno, no po 
pol roku som toho už bral po 6 až 
7 kusov, čo už som si sám na sebe 
všimol že už mi z toho j**e.

Potom som fúkal Mko. To je na 
spôsob kolesa, lenže to je čistejšie. 
Nedáva sa do toho toľko s*****k a je 
to len čisto na energiu. Dokázal by 
si kľudne potom ubehnúť i maratón 
a bol som z toho na nohách maxi-
málne16 hodín v kuse. Bolo to fajn, 
lenže som už potom nemohol dva 
dni zaspať.

Potom som bral hubičky. To už je 
úplne iný level. Dostanete z toho 
strašné halucinácie a keď nieste v 
dobrom kolektíve, môžete z toho 
dostať bad trip a môžete sa kľudne 
aj zabiť. Bolo to super, lenže to je 
strašne silný halucinogén z ktorého 
vám prepína.

Potom som bral trip, slengovo 
papier. To je vlastne slabý odvar 
hubičiek je to slabšie a vydrží to v 
tele kratšie.

Ako to berie rodina, priatelia a 
priateľka ?

Rodina to brala strašne zle, predsa 
len syn, ktorý fetuje, je strašne zlé. 
Jak som žil na Slovensku, vtedy som 
len húlil. Mamka bola proti tomu, 
no nezakazovala mi to lebo som bol 
dospelý.

Nakoniec raz chcela skúsiť čo to 
vlastne robí, tak som sa zhúlil s ňou. 
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tým, že budú donášať na svojich 
spoluväzňov. Vedci to spočiatku 
vysvetľovali ako vedľajšie účinky 
experimentu. 

Deň č. 9 

Jeden z väzňov začal náhle kričať. 
V kuse behal po miestnosti a kričal 
z plných pľúc. Jeho stav trval tri 
hodiny. To, že kričal v kuse tak dlho 
malo za následok to, že si hlasivky 
fyzicky poškodil. Aj napriek tomu sa 
väzeň snažil zúfalo ďalej kričať, ale 
už len občas vydával škrípavé zvuky. 
Najviac zaujímavé bolo to, ako na 
túto situáciu reagovali ostatní väzni, 
vlastne ako na to vôbec nereagovali. 
Ďalej pokračovali v šepkaní, kým sa 
do kriku nepustil ďalší väzeň. Ďalší 
dvaja potom vzali knihy, vytrhali z 
nich všetky stránky a zašpinili ich 
vlastnými výkalmi a lepili ich na 
okná. Hneď potom, čo už v miest-
nosti bola úplná tma a vedci stratili 
vizuálny kontakt, utíchol krik aj 
šepot väzňov. 

Deň č. 12 

Vedci kontrolovali mikrofóny každú 
hodinu, aby sa uistili, že fungujú. 
Mysleli si, že nie je možné, aby 
sa v uzavretej miestnosti s ľuďmi 
neozývali žiadne zvuky. Spotreba 
kyslíka však naznačovala, že všetci 
musia byť nažive. 

Deň č.14 

Štrnásty deň sa stalo niečo, čo 
nikto nečakal. Vedci chceli získať 

Aby väzni súhlasili s experimentom, 
sľúbili im za jeho podstúpenie a 
pozitívne výsledky slobodu. Samoz-
rejme to všetko boli klamstvá a 
na slobodu by ich nikdy nepustili. 
Lenže nikto z nich netušil, že ide 
o tridsať dní bez spánku. Väzňov 
uzavreli spoločne do miestnosti 
s jednou posteľou, pár knihami, 
tečúcou vodou, sušeným jedlom a 
WC. Miestnosť pre väzňov bola odd-
elená hrubým nerozbitným sklom 
od priestoru pre vedcov, odkiaľ ich 
sledovali, odpočúvali a regulovali 
im prívod kyslíka a Nikolajevovho 
plynu. Ako je vyššie uvedené, tak 
experiment mal trvať 30 dní, lenže 
to ešte vedci nevedeli čo sa stane. A 
preto si všetky tie dni experimentu 
v krátkosti rozoberieme a hneď vám 
bude jasné, že čo sa vlastne stalo. 

Prvých 5 dní 

Všetko zatiaľ prebiehalo bez prob-
lémov. Ich vzájomné rozhovory a 
činnosti boli monitorované a zistilo 
sa, že diskutujú predovšetkým o svo-
jich traumatických zážitkoch, ktoré 
prežili v minulosti. Tón ich konver-
zácie sa v priebehu nasledujúcich 
4 dní zhoršoval. Zhoršovala sa im aj 
nálada. Po piatich dňoch začali väzni 
protestovať proti miestu, kde boli 
držaní, podmienkam, ktorým boli 
vystavení a proti ďalším faktorom. 
Všetci tiež začali byť silne para-
noidní. Prestali spolu komunikovať 
a namiesto toho začali šepkať do 
mikrofónov a proti sklám. Dosť 
zvláštne bolo to, že si všetci mysleli, 
že si získajú priazeň a dôveru vedcov 

Tento experiment spočíval v otes-
tovaní látky s názvom “Nikolajevov 
plyn”, ktorá mala udržať vojakov 
pri zmysloch bez spánku, po dobu 
jedného mesiaca. Než začneme 
rozoberať celý experiment, tak si na-
jprv niečo povieme o Nikolajevovom 
plyne. 

Nikolajevov plyn 

Táto látka bola vytvorená na záka-
zku. Jej úlohou bolo udržať hore 
vojakov, ktorí bojovali aj niekoľko 
dní v kuse. A po kom asi tak môže 
byť pomenovaná táto látka? Plyn 
získal meno podľa Félixa Nikolajeva, 
ktorý bol vážený vojak a jeho charak-
teristika je len veľmi stručne opísaná 
v zachovanom denníku. V dnešnej 
dobe sa vylepšené verzie plynu 
využívajú pri hypnóze a ako sérum 
pravdy. A to by asi bolo o Nikolaje-
vovom plyne všetko. 

 Poďme naspäť k experimentu. Ten 
sa uskutočnil v 50. rokoch a jeho 
úlohou bolo na silu potlačiť spánok 
pomocou Nikolajevovho plynu. 
Prvý a zároveň aj posledný pokus 
vykonávali vedci na piatich väzňoch. 

Hrátky s plynom
Už ste sa odo mňa dočítali niečo o DARK WEBE a niečo o Záhadných miestach na svete. Takže 
také trochu creepy veci. A v tomto článku to nebude inak a rozoberieme si dosť zaujímavý 
experiment, ktorý sa tak trochu nevydaril a na svedomí ho majú Rusi. Experiment má názov 
Rusian sleep experiment. Pre Slovákov - ruský spánkový experiment a pre východniarov ruskí 
pokus na to, žebi ši vytrimal dluchši bez spaňa.
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ktorý začal kričať ako prvý. Operá-
cia trvala šesť hodín a po operácii 
chirurg vyhlásil, že by mal subjekt 
prežiť. Sestra, ktorá asistovala chiru-
rgom vypovedala, že sa na perách 
subjektu zobrazil úsmev vždy, keď 
sa ich pohľady stretli. Po tom všet-
kom začal subjekt chrapčať, akoby 
niečo chcel povedať. Tak mu dali 
ceruzku a papier. Bolo tam napísané: 
„Pokračujte v rezaní“. Posledné dva 
subjekty podstúpili tú istú operáciu 
a po operácii boli všetky tri subjek-
ty naspäť umiestnené do komory, 
čakajúc na rozhodnutie, čo s nimi 
bude ďalej. Vedci navrhli eutanáziu, 
ale veliteľ KGB v nich videl potenciál 
a bol zvedavý, že čo sa s nimi stane, 
keď budú zase vystavení plynu. 
Väzňov pripojili na EEG a keď im 
povedali, že budú vystavení plynu, 
hneď sa prestali vzpierať a upokojili 
sa. Jeden subjekt zomrel hneď. Ďalší 
subjekt zomrel rukou vedca, ktorí 
najprv zastrelil veliteľa a potom 
subjekt. Vedec sa opýtal posled-
ného subjektu: „Čo si zač?“ Subjekt 
sa usmial a odpovedal: „Sme vy. 
Sme chaos, ktorý je v každom z vás, 
ktorý stále prosí o slobodu vo vašej 
najhlbšej zvieracej mysli. Boli sme 
to, pred čim sa každú noc skrývate 
vo svojich posteliach. Sme to, čo sa 
stáva tichom, keď zaspávate“. Vedec 
sa zarazil, potom namieril zbraň 
na subjekt a vystrelil. EEG začalo 
vykresľovať rovnú čiaru, zatiaľ čo 
subjekt ticho vydýchol.

Na záver by som chcel len dodať, že 
niekde sa o tomto experimente píše 
ako o reálnom a niekde ako o fiktív-
nom, takže je len na vás, či tomuto 
experimentu budete veriť alebo nie. 
Tak sladké sny.
 
TEXT: Adrián Ignác
FOTO: Internet licencia CC0

mäsa a tiež kosti trčiace zo špičiek 
prstov napovedali tomu, že si väzni 
tie rany spravili manuálne s rukami 
a bližšie skúmanie preukázalo to, 
že si tie rany spôsobili sami. Taktiež 
si subjekty vytrhali všetky orgány 
z brušnej dutiny a svalové tkanivá. 
A najlepšia vec nakoniec. Väzni 
jedli mäso, ktoré si vytrhali z tela. 
Vojaci sa nechceli vrátiť do komory 
po väzňov. Tí v kuse kričali, aby ich 
nechali v komore a prosili, aby bol 
do komory znovu zavedený plyn, 
inak vraj zaspia. Keď sa vojaci snažili 
subjekty dostať von, tak začali klásť 
odpor a pustili sa do boja. Jeden 
vojak zomrel po tom, čo mu subjekt 
prebodol krk a ďalší po tom, ako mu 
zubami odhryzol semenníky. Päť 
vojakov čo tieto úmrtia videli, krátko 
nato spáchali samovraždu. Jeden 
zo subjektov si počas boja roztrh-
al slezinu a okamžite vykrvácal. 
Snažili sa ho upokojiť pomocou séra 
DMT, ktoré presiahlo desaťnásobok 
bežnej dávky a stále ho to neupoko-
jilo. Keď jeho srdce bilo aj dve 
minúty po tom, čo vykrvácal, tak mu 
v žilách prúdilo viac vzduchu než 
krvi. Ale aj tak pokračoval v kriku, 
hádzal so sebou, každého napádal a 
neustále opakoval: “Viac!“, až pokiaľ 
nezomrel. Zostávajúce tri subjekty 
previezli do zdravotníckeho zariad-
enia. Dvaja väzni nemali porušené 
hlasivky a tak neustále prosili o 
Nikolajevov plyn, aby zostali hore. 
Ten tretí bol prijatý na operačnú 
sálu, aby ho nejak dali dokopy. 
Dali mu anestetiká, aby ho uspali, 
ale hneď ako zatvoril oči, sa mu aj 
zastavilo srdce. Ďalší subjekt bol ten, 

od väzňov informácie, a tak použili 
interný mikrofón a vyzvali väzňov: 
„Otvárame komoru, aby sme mohli 
skontrolovať mikrofóny. Odstúpte 
od dverí a ľahnite si na zem, inak 
budete zastrelení. Súhlas prinesie 
jednému z vás slobodu.” Hneď na to 
im však niekto veľmi tichým hlasom 
odpovedal:  „Už nechceme byť oslo-
bodení.” Medzi vedcami a vojakmi, 
ktorí financovali a zabezpečovali 
projekt sa začala debata o ďalšom 
postupe. Po niekoľkých márnych 
pokusoch o obnovenie komunikácie 
sa rozhodli komoru otvoriť. A otvorili 
ju pätnásteho dňa o polnoci.

Deň č. 15 

Miestnosť bola vyčistená od Ni-
kolajevovho plynu a naplnená 
vzduchom. Hneď nato sa ozvali 
protestujúce hlasy väzňov,  ktorí 
začali prosiť o obnovenie prívodu 
plynu. Miestnosť bola otvorená a vo-
jaci vstúpili dovnútra, aby z miestno-
sti vyviedli subjekty. Väzni však začali 
kričať ako nikdy pred tým, ale takým 
istým spôsobom reagovali aj voja-
ci keď videli to, čo sa v miestnosti 
nachádza. Štyria z piatich subjektov 
zostali nažive, aj keď stav v ktorom 
väzni boli by sa nazvať živým vôbec 
nedal.  
Zásoby jedla zostali od piateho dňa 
nedotknuté. Odtok v strede miest-
nosti bol upchatý kusmi mäsa zo 
stehien a hrudníka mŕtveho väzňa 
a preto sa tečúca voda hromadila 
na podlahe. Všetky štyri subjekty 
tak isto vykazovali poškodenie kože 
a svalového tkaniva. Poškodenie 
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V každom
z nás je súboj 
dvoch vlkov, 
vnučka moja.

Jeden je zlý.
Je to zlosť, závisť, 
žiarlivosť, smútok, 

sebeckosť, hrubosť, 
nenávisť

a falošnosť.

Ten druhý je dobrý. 
Je to radosť, pokoj, 

láska, nádej,
vyrovnanosť, 
skromnosť,

láskavosť, štedrosť, 
vernosť, súcit a 

dôvera.

A aký je
ten druhý?

A ktorý
vlk vyhrá?

Ten, ktorého kŕmiš.


