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Aj cesta samotná, môže byť cieľ. V prí-
pade našich cestovateľov, ktorí sa 
s Ozvenou podelili o svoje dovolenkové 
zážitky, táto stará pravda platí dvojná-
sobne. Cestovanie na vozíku je svojím 
spôsobom ešte väčšie dobrodružstvo, 
než pohodlný all inclusive v uzamknu-
tom rezorte a pre našich členov – ces-
tovateľov obrovská studnica zážitkov 
a energie.

CESTOVATEĽSKÉ
PRÍLOHY

OZVENA 
2017 - 2022

Vďaka vašim cestovateľským reportá-
žam, ktoré pravidelne v Ozvene uve-
rejňujeme, spoznávame nové miesta  
a získavame tipy na ďalšie výlety a do-
volenky. Aby sme sa mohli neustále in-
špirovať a aby sme mali všetky odporú-
čania na jednom mieste, rozhodli sme 
sa spojiť všetky prílohy o cestovaní do 
jedného súboru. Milí priatelia, držte si 
klobúky, štartujeme cestu okolo sveta.

•  Preko, ostrov Ugljan, Chorvátsko (Autor: Róbert Juríček)
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ŠPECIÁLNA  
VIANOČNÁ PRÍLOHA 

venovaná cestovaniu:

Vianoce - najlepší čas  
snívať o letnej dovolenke

Pranostika na úvod:  
Kto cez Vianoce  

o dovolenke sníva,  
v lete najlepšie  
zážitky máva.

Fejtón:  
Jožka, mládenca,  

príhody a skúsenosti  
(s bezbariérovou 

mestskou dopravou)
Človek, ak nechce zostať na jednom mieste, 
či už v živote, alebo len tak na chodníku, 
musí sa premiestňovať. Ten, kto sa nena-
rodil s volantom, ale s obyčajnými rukami 
musí tak činiť MHD. Keď som ešte ako tak 
chodil, prestúpil  som aj päťkrát, len aby som 
bol čo najbližšie k môjmu cieľu, a to nebolo 
vždy jednoduché. Do autobusu, či električky  
som nastupoval vždy posledný, aby ma dav 
nepoužil ako červený koberec. Nie zriedka 
som si s dobiehajúcimi cestujúcimi zapogoval 
ako na koncerte Slížov. Tiež sa mi podarilo 
vyslúžiť si prezývku vreckára, nakoľko som 
pudovo nahmatával niečo, o čo som sa mohol 
uchytiť, aby som sa na svoj obľúbený spoj aj 
dostal, a tiež v ňom necestoval podľa dup-
nutia na plyn pánom šoférom. Mojim váha-
vým nastupovaním som tiež nebol v obľube 

zlodejských skupín, ktorí si mylne domýšľali, 
že som minimálne tajný agent.
Čas však plynul, moje motorické schopnosti 
sa pomaly znižovali a ja som sa uchýlil k ta-
xíkom. Príspevok na prepravu a k tomu moja 
turistická palička ma začali sprevádzať pri 
premiestňovaní z bodu A do bodov celej abe-
cedy. Príspevok na prepravu však tiež nie je 
„oslík otras sa“ a tu som konečne objavil vy-
moženosť elektrického vozíka. Pripadal som 
si ako gróf Monte Christo, keď sa z Bastilly 
dostal na slobodu. Začal som cestovať MHD 
na vozíku. Bola to éra začínajúcej expanzie 
nízkopodlažných vozidiel MHD s vyklápacou 
plošinou. Nebolo to však jednoduché obdobie,  
spojov najprv nebolo veľa, človek na vozíku 
musel najprv logisticky preštudovať všetky 
dopravné grafikony, aby ako tak vedel, kedy 
bude ten jeho spoj bezbariérový. Ale ani to 
nebola ešte záruka, či také vozidlo aj príde, 
a že sa doň aj dostane. Tu je taký mini návod 
ako postupovať v dopravnom prostriedku: 
Keď ste už na zastávke a vidíte blížiaci sa 
spoj, rýchlo vyšlite nejaký signál vodičovi, 
nech zastane tak, aby plošinu odklopil. Sig-
nál môže byť rôzny, napr. mávanie, blika-
nie, kričanie, a ak je už tma, tak v zúfalstve  
si môžete na sebe zapáliť bengálske ohne. 
To pomôže a minimálne vás prepraví  
požiarna plošina. So šoférom nadviažete 
očný kontakt, on vystúpi a vy radostne po-
zdravíte. Ak ani nemihne brvou, neodsudzujte 
ho, ale oceňte to, že dopravný podnik za-
mestnáva nepočujúcich. Ak sa už do auto-
busu dostanete, či už ako baranidlo cez plný 
autobus, alebo ako slalomár medzi bránkami, 
tak utekajte čo najďalej od zatvárajúcej sa 
plošiny, lebo tlaková vlna vám môže poškodiť 
sluch. V autobuse sa zväčša cestuje pohodlne, 
len však pokiaľ vozidlo stojí. Ak šofér dupne 
na plyn, vaše štyri kolesá silou zotrvačnosti 
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cestujú v autobuse, čo mu dovolia nohy a ba-
tožina spolucestujúcich. Je to také hromadné 
fitko, čo môže dopravný podnik propagovať 
ako ďalší benefit pre cestujúcich. Tiež tak 
možno nazvať situáciu, ak sa snažíte  vystú-
piť z plného autobusu. Tam vystúpia všetci 
cestujúci, ktorí nemali na ušiach slúchadlá 
alebo klapky na očiach, aby vám utvorili ko-
ridor smerujúci von z vozidla. Ďalej už len 
hľadajte, ako sa dostanete z chodníka cez 
cestu, kde chýba bezbariérový priechod. 
Šťastnú cestu!
Ja vám pod stromček prajem, aby v každej 
dedine, či meste Slovenska jazdil aspoň jeden 
bezbariérový autobus!

JOZEF BLAŽEK

Liptov:  
Bezbariérovosť  
po slovensky ...

Poznáte to, život so sebou prináša veľa 
povinností či v pracovnej oblasti, alebo 
v súkromí. Jeden týždeň strieda druhý. 
Mnohokrát ani presne nevieme povedať, 
aký konkrétny dátum si máme zaznačiť 
do svojich diárov či kalendárov. Samo-
zrejme aj tieto negatívne faktory sa po-
stupom času odzrkadlia na našom zdraví 
vo forme zdravotných problémov. Dnes 
vieme, že spúšťačom takmer všetkých 
ochorení je stres. Lekári nás neustále 
upozorňujú na nejakú tú prevenciu. Tou 
najlepšou je v tomto prípade oddych, 
či dovolenka. Môžeme si začať lámať 
hlavu nad jej správnym výberom. Ako ste 
už u mňa zvyknutí, pravidelne testujem 
rôzne slovenské destinácie. Inak tomu 
nebolo ani tento rok. Viac sa dozviete 
v nasledujúcich riadkoch.
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V jedno júnové slnečné štvrtkové ráno 
naše kroky smerovali na Liptov, konkrét-
ne do obce Liptovský Ján. Naša krajina 
je známa veľkým množstvom minerál-
nych prameňov. Platí to aj o tomto re-
gióne. Priamo v obci sa nachádza trinásť 
prameňov. Mimo obce ich je asi desať. 
Najznámejší obecný prameň sa nazýva 
Teplica. Mimo obce sa nachádza prameň 
Medokýš. Cesta na miesto určenia nám 
trvala približne tri hodiny. Dlhú chvíľu 
sme si krátili krásnym výhľadom na našu 
krajinu.  Keď sme dorazili do cieľa našej 
cesty, čakalo nás trochu nemilé prekva-
penie. Nastali problémy s ubytovaním. 
Pracovníci penziónu Moravica nás neu-
pozornili ani pri rezervácii dovolenky, 
že pri vstupe do reštaurácie je dvanásť 
schodov. Ubytovatelia nám navrhli 
riešenie situácie tak, že mi budú nosiť 
stravu na izbu, lebo sme mali rezervo-
vaný bezbariérový apartmán. My sme 
to nepovažovali za rozumné riešenie, 
nechceli sme byť izolovaní od ostatných.  

Paradoxom je, že tento penzión je podľa 
internetu deklarovaný ako vhodný pre 
ľudí na vozíku. V otázke bezbariérovosti 
máme stále čo doháňať. Pre už spomína-
né nepríjemné záležitosti uvedené v pre-
chádzajúcich riadkoch sme pouvažovali 
nad iným ubytovaním. Po niekoľkých de-
siatkach minút hľadania a návšteve nie-
koľkých zariadení v obci sa nám úspešne 
podarilo nájsť si nové ubytovanie. Túto 
situáciu veľmi výrazne ovplyvnil fakt, že 
sa nejednalo o náš prvý pobyt v tejto lo-
kalite. A tak sa naším novým domovom 
stál na istý čas hotel Sorea Máj. Hotel 
má úplne bezbariérový vstup, dokonca 
aj izby prispôsobené pre ľudí na vozí-
ku. Tie však boli počas našej dovolenky 
obsadené.  Pre ťažšie chodiacich ľudí, 
alebo aj pre vozičkárov hotel disponuje 
väčším aj menším výťahom, čo sme oce-
nili aj my. Boli sme ubytovaní na piatom 
poschodí. Izby v hoteli sú jednolôžkové 
a dvojlôžkové. Sú zariadené prevažne 
dreveným nábytkom, ktorý navodzuje 

•  Na Liptove krásna príroda, ale aj miestne atrakcie. (Autor: z archívu Miriam Dobrotkovej)
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príjemnú atmosféru. V priestoroch izby 
som nezaznamenala žiadne bariéry. O 
niečo horšie to bolo v kúpeľni. Vstup 
do nej bol pomerne komplikovaný, 
dvere mali šírku 60 centimetrov. Pod 
umývadlom sa nachádzala keramická 
murovaná ozdoba, ktorá priamo zabrá-
nila dostať sa hendikepovanej osobe 
k nemu na vozíku. Ďalšie bariéry sa už 
v hoteli nevyskytovali. Preto odporúčam 
absolvovať pobyt len na mechanickom 
vozíku a v sprievode osobného asisten-
ta. Reštaurácia sa nachádzala na prvom 
pochodí v dosahu výťahu. Stravu sme 
mali zabezpečenú formou polpenzie. Po-
zostávala z tradičných jedál, ktoré mali 
domáci nádych. Raňajky a večere boli 
servírované formou bufetových stolov. 
Bola aj možnosť kedykoľvek v prípade 
akútneho hladu „skočiť na obed“ do ho-
telovej reštaurácie a vybrať si z domác-
keho menu. Informáciu o dobrých obed-
ných mňamkách sme mali už ráno pri 
raňajkách. V prípade, že sa v reštaurácii 
nachádzal človek s nejakým pohybovým 
problémom, vždy usmievavý personál 
mu pomohol vybrať, naložiť na tanier  
a priniesť stravu až priamo na stôl. Žije-
me v dobe, keď všetky zariadenia okrem 
poskytovania štandardných služieb 
myslia aj na to, aby si zákazníci u nich 
oddýchli. Preto poskytujú doplnkové 
wellness služby. Ani tento hotel nie je 
výnimkou. Ponúka služby ako napríklad 
termálny bazén, parný kúpeľ, klasic-
ká masáž. Počasie bolo počas nášho 
pobytu prevažne priaznivé. A tak sme 
mohli do sýtosti obdivovať krásy Lip-
tova. Najčastejšie naše kroky viedli na 
dlhé prechádzky v rámci obce, keďže 
má prevažne rovinatý terén a dlhočiznej 

Jánskej doliny, ako stvorenej na potulky 
voňavým zmiešaným lesom. Komu nohy 
dovolia, môže sa zastaviť aj pri Stanišov-
skej jaskyni a počkať si na prehliadku jej 
krás v podzemí. Odporúčam navštíviť 
aj jedinečnú výstavu miniatúr priamo 
v obci, kde si môžete počas krátkej chví-
le prezrieť veľa unikátov z celého Sloven-
ska – hrady, zámky, či iné zaujímavosti.
Ani sme sa nenazdali, naša dovolenka 
ubehla ako voda. Návrat do kolobehu 
bežného života bol  síce trochu náročný, 
ale nám z nej zostali krásne spomienky  
a veľa energie, ktorú dúfam využijeme 
pri zvládnutí náročných prekážok bež-
ného života.
Nemalou mierou k tomu prispel aj milý, 
ústretový a usmiaty personál hotela, 
ochotný pomôcť  kedykoľvek a v každej 
situácii, za čo mu pekne ďakujeme.

MIRIAM DOBROTKOVÁ

Morava:  
Podmanivý  

Moravský kras alebo  
na kolieskach do jaskyne

Tento rok sme sa rozhodli preskúmať 
oblasť Moravského krasu. Konkrétne 
lokalitu Blansko, ktoré sa nachádza od 
Bratislavy približne 160 km. Toto úze-
mie patrí do chránenej krajinnej oblasti 
s viac ako tisíc sto jaskyňami, z ktorých 
niektoré sú prístupné aj pre ľudí na me-
chanických vozíkoch.
Naším hlavným cieľom bolo navštíviť 
bezbariérovú jaskyňu Výpustek a prie-
pasť Macocha, ktorá je svojou hĺbkou 
najväčšou priepasťou svojho druhu 
v Strednej Európe. Nachádzajú sa pri 



6

nej dva vyhliadkové mostíky, horný  
a dolný. My sme sa rozhodli pre hodi-
nový výstup pešo k hornému mostíku, 
z ktorého je vidno priamo do priepasti 
a na okolitú scenériu. K tomuto mostíku 
sa dá vyviesť aj autom a zaparkovať na 
platenom parkovisku, potom je to už len 
kúsok pešo. Z tohto miesta sa dá zviesť 
lanovkou k dolnému mostíku. Je to pod-
ľa mňa nedoriešené, pretože lanovka vás 
bezbariérovo naloží a zvezie dole, ale 
vystúpiť z lanovky je možné už len po 
ôsmich schodoch. Zamestnanci sú však 
ochotní vám pomôcť, pokiaľ budete na 
mechanickom vozíku.
Ubytovanie sme hľadali čo najbližšie pri 
Macoche, aby sme boli mobilní aj bez 
auta. Ubytovali sme sa v hoteli Skal-
ní Mlýn, ktorý disponuje nájazdovou 
rampou do vchodu a výťahom. Vhodnú 
bezbariérovú izbu však nemajú. Aj keď 

je priestranná, vstup do malej kúpeľne 
je cez veľmi úzke dvere. S elektrickým 
vozíkom neodporúčam.
Najsilnejší zážitok si odnášame z jasky-
ne Výpustek. Táto jaskyňa je známa aj 
tým, že v nej počas druhej svetovej vojny 
mala nemecká armáda podzemnú tová-
reň na výrobu leteckých motorov. Celá 
prehliadka sa dá zvládnuť na mechanic-
kom vozíku. Za nepatrné vstupné sme 
mali hodinu a pol k dispozícii sprievodcu 
so skvelým výkladom o histórii jaskyne. 
Do jaskyne sme vstupovali cez armádny 
kryt, ktorý bol ešte do roku 2001 prísne 
utajovaný. V objekte zostali autentické 
prístroje a vybavenie pre život v kryte. 
Viac však nebudem prezrádzať. Treba 
to jednoducho vidieť.

ALENA HRADŇANSKÁ

Južné Čechy:  
Na vozíku v korunách 

stromov? Áno!
Už ste sa niekedy prechádzali bezbarié-
rovo v korunách stromov? O tomto som 
vždy sníval a keď som po prvý krát uvi-
del fotky zo Stezky v korunách stromov 
v Lipne, bol som nadšený a odhodlaný 
toto miesto navštíviť. Pýtate sa prečo 
som nedal šancu najskôr slovenskému 
Chodníku v Bachledovej doline? Nuž, 
vozičkári sa tam bohužiaľ len tak ľahko 
nedostanú. Jediná možnosť je ísť sedač-
kovou lanovkou, čo je pre ľudí na elek-
trických vozíkoch nereálne. Verím však, 
že časom sprístupnia aj tento chodník. 
Výlet Bratislava – Lipno nad Vltavou
V októbri sme sa s priateľmi rozhodli, 
že navštívime juhočeský kraj a pôjdeme 

•  Na cestách aj necestách, vždy s úsmevom na tvári. 
(Autor: z archívu Alenky Hradňanskej)
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sa pozrieť na Stezku v Lipne, ktorú sme 
pred tým videli len na internete. Najskôr 
som hľadal všetky informácie o prístup-
nosti pre vozičkárov, ktoré som dopod-
robna rozpísané našiel na prislúchajúcej 
webovej stránke. Priamo v Lipne sme si 
rezervovali bezbariérový hotel vhodný 
aj pre dvoch ľudí na elektrickom vozí-
ku. Najlepšie podmienky pre nás mal 
Hotel Star Lipno, ktorý okrem toho, že 
bol naozaj prístupný, mal ako bonus aj 
bezbariérový prístup na balkón s krás-
nym výhľadom na vodnú nádrž Lipno. 
Lipno nad Vltavou 
Po dlhej ceste z Bratislavy sme sa ne-
skoro večer ubytovali vo vopred rezer-
vovanej izbe v hoteli a unavení sme si 
ľahli do mäkučkých postelí naberať sily 
do nasledujúceho dňa. V Lipne sme sa 
zobudili do hmlistého jesenného rána. 
Samozrejme, že nás to neodradilo! Aj 
napriek tomu sme sa vydali objavovať 

krásy prírody Lipna a otestovať na vlast-
nej koži bezbariérovosť Stezky v koru-
nách stromov. Vzhľadom k  tomu, že 
Stezka je na samom úpätí kopca Kramo-
lín, hore sa dostanete iba pešo alebo la-
novkou. Pre rodiny s deťmi a vozičkárov 
je však pristavený bezbariérový autobus 
s nájazdovou rampou, ktorý odchádza 
v pravidelných intervaloch každú ho-
dinu. My sme sa k parkovisku dostali 
autom, ktoré sme nechali odpočívať na 
priestrannom centrálnom parkovisku.
Naše kroky z parkoviska viedli priamo 
k informačnému stánku, kde sme sa in-
formovali o cenách lístkov vrátane tých 
na autobus. Hneď, ako sme vybavili for-
mality, sme sa pomaličky presunuli k au-
tobusovej zastávke. Veľmi milý český pán 
šofér nás privítal a vyspovedal. Veď sme 
predsa „bratia Slováci!“ Bez problémov 
sme obidva elektrické vozíky nastúpili 
do autobusu a viezli sa úzkymi uličkami 

•  Nádherný výhľad z najvyššieho bodu výhľadne stál skutočne za to! (Autor: Pavol Kulkovský)
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až na samý vrchol priamo k Stezke. Naša 
bezbariérová turistika sa mohla začať! 
Okamžite po vystúpení z autobusu nám 
udrela do nosa nádherná vôňa lesa  
a zaujímavý dizajn Stezky. Veľkou výho-
dou tejto atrakcie je bezbariérový prí-
stup, čo si naozaj veľmi cením. Ešte nik-
dy sme neboli tak vysoko! Pod nami sme 
videli hromadu voňavých ihličnanov, 
ktoré sa pod náporom vetra hýbali sem 
a tam. Cestu až na samý vrchol sprevá-
dzali rôzne odpočinkové zóny, či náučné 
tabule, ale aj zaujímavé drevené sochy. 
Ak sa chce vozičkár vydať až na samý 
vrchol vyhliadkovej veže, musí v závere 
použiť schodiskovú plošinu. Aj napriek 
tomu, že pri tejto elektrickej plošine bol 
uvedený návod na použitie, mali sme 
s jej obsluhou menší problém. Pomohol 
nám však veľmi milý mladý muž, ktorý  
o poschodie nižšie obsluhoval záujem-
cov o spustenie sa nadol toboganom. 
Na samom vrchu na nás čakal nádherný 

•  V Českom Krumlove veselo a rozprávkovo. (Autor: Pavol Kulkovský)

výhľad na vodnú nádrž Lipno a na celé 
široké okolie. Tu už celkom dosť fúkalo 
ale snažili sme sa to nevnímať a kochať 
sa očarujúcim výhľadom na okolie. 
Všetkým, ktorí majú radi prírodu a ob-
ľubujú cestovanie, odporúčam Stezku 
v Lipne navštíviť. Je naozaj skvelé, že 
takáto atrakcia je prístupná aj pre ľudí 
na vozíku. Je to skutočne zážitok po-
prechádzať sa v korunách stromov! Ďal-
šie dni v južných Čechách sme strávili 
prechádzkami a obdivovaním nádher-
nej jesennej prírody. Podarilo sa nám 
navštíviť aj prekrásny Český Krumlov,  
o ktorom sme toľko počuli. Konečne 
sme krásy tohto historického mesta 
mohli pocítiť aj na vlastnej koži. Výlet 
dopadol na výbornú a my sme stoper-
centne presvedčení, že sa opäť vrátime! 

MARTIN JIMMY RYBARČÁK
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Taliansko:  
Cesta okolo Toskánska

Taliansko je krajina, ktorá nás očarila 
krásou prírody, architektúrou, ľuďmi, 
jedlom, módou. Podmanila si naše srd-
cia, a preto sa tam opakovane vraciame 
a vracať budeme. Tento rok sme sa roz-
hodli preskúmať krásy Toskánska, dať 
si 18 - dňový okruh po kraji vín, jedla 
a túlať sa z kopčeka na kopček, ktoré 
pripomínajú rozbúrené more, keď sa 
len tak zahladíte do diaľky z niektorého 
vŕšku. Nebudem vám tu opisovať kaž-
dý architektonický skvost, ktorý treba 
vidieť, to si nájdete v každom lepšom 
cestovnom bedekri. Priblížim vám skôr 
moje dojmy a atmosféru miest, ktoré 
sme navštívili. Musím ešte podotknúť, 
že nás počas celej dovolenky sprevádzali 
teploty okolo 36 - 38 stupňov! Prvá naša 
zástavka bolo mesto Graz, zastihol nás 
dážď, tak sme nepreskúmali z neho ani 
polovicu, čo bolo v pláne. Zhodli sme sa, 
že snáď inokedy. 
Ďalšie ráno nasledoval presun do Bolog-
ne. Toto mesto nie je highlight Talian-
ska, ale nás milo prekvapilo. Bologna má 
niekoľko obranných veží, najznámejšie 
z nich sú Torre degli Asinelli, má 97,2 
metra a je vyklonená o 1,2 m. A Torre 
dei Garisenda. Krásne farby nadobúda 
Bologna pri západe slnka, keď jej stavby 
z červenej tehly krásne vyniknú. Toto 
mesto má 40 km "podloubí" - arkád 
(slovenský ekvivalent na toto slovo sa 
ťažko hľadá). Takže počas daždivých dní 
môžete celé mesto prejsť suchou no-
hou. Alebo počas horúčav tadiaľ jemne 
prefukuje vánok a premiestňujete sa 
pohodlne v tieni. 

Ďalší presun, po 2 dňoch v Bologni, bol 
do Florencie. Florencia je nádherná, jej 
katedrály obložené bielym mramorom 
vás oslepia, a to doslova, keď sa oprie  
o ne slnko. Detaily sú ako čipky, vyšívané 
tým najlepším čipkárom (v tomto prípa-
de kamenárom). To človek len tak stojí 
a pozerá so zatajeným dychom. Most 
Ponte Vechio je krajšie vidieť z iného 
mostu, ak sa však chcete po ňom po-
prechádzať, zabudnite na romantiku, je 
tam hlava na hlave a ukoristiť fotku bez 
davov, o tom môžete len snívať. Pomôže 
iba skoro si privstať, ale to sú zase poza-
tvárané zlatníctva, ktoré preslávili tento 
most. Celkovo, Florencia stráca v mojich 
očiach na kráse pre masový turizmus. 
Je to proste plnka :). Aj romantický vý-
hľad z kopčeka, kde sa nachádza Piaza 
Garibaldi. No nie je až taký romantický, 
keď sú davy ďalších romantiky chtivých 
okolo vás ... Ale výhľad na kopule striech 
katedrál pokrytých červenou škridlou, 
na rieku preťatú niekoľkými mostmi pri 
západe slnka, je prenádherný. Socha Dá-
vida od Leonarda je majstrovské dielo, 
to treba vidieť. Vo Florencii by si mal 
každý návštevník kúpiť niečo kožené, 
mesto je preslávené niekoľko stáročí 
kožiarstvom a zlatníkmi. Ja som teda 
hľadala nejakú peknú peňaženku, ale 
všetko na mňa pôsobilo ako "Čína" do-
vezená pre davy turistov za premrštené 
ceny. Vo Florencii som jedla zatiaľ naj-
lepšie cestoviny môjho života, ravioli pl-
nené riccotou so šalviou a mascarpone 
omáčkou, navrchu postrúhané čerstvé 
voňavé tartufi, fakt nebíčko na jazyku. 
Z Florencie sme pokračovali po 4 dňoch 
konečne z ruchu miest na toskánsky vi-
diek. Naše ubytovanie bolo na samote, 
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obklopené prírodou, s terasou a výhľa-
dom otočeným do krajiny. Západy slnka 
z nej boli našim top zážitkom tejto do-
volenky. Odtiaľto sme vyrážali každý deň 
na krátke výlety do okolia, túlali sa po 
viniciach, prašných cestách, chvíľkami 
netušiac kam nás dovedú. Oblasť nazý-
vaná Chianti patrí do oblasti najlepších 
vín na svete. Popozerali sme si mestečká 
krásne porozhadzované na vrcholkoch 
kopčekov, postavené z kameňa, dýchajú-
ce históriou. Takto sme skúmali okolie, 
voziac sa kľukatými cestičkami z vŕška 
na vŕšok, a to doslova, pretože tento 
kraj je zvlnený ako more. Stále sa buď 
škriabete na kopček a hneď zase klesáte, 
a tak stále dookola. Boli sme užasnutí, 
keď sme videli traktor orúci také strmé 

pole, že sme čakali, či to vôbec dokáže 
a neprevráti sa. 
Potom sme sa viezli krajinou, ktorá je 
právom nazývaná mesačná, pretože je 
to zase snáď milión holých kopčekov, 
v našom čase pooraných, čo ešte ten-
to pocit pustatiny umocňovalo. Keďže 
sme neboli testovači vína, poňali sme 
to gastronomicky. Reštaurácie v tejto 
časti boli vzdialené aj 4 km po prašnej 
nespevnenej vozovke. To sme sa len tak 
viezli, v domnienke, že sa pani domáca 
asi pomýlila, keď nám dala odporúča-
nie, kam treba ísť. V našich úvahách 
sme si dovolili myslieť, kto by sa už len 
sem trepal, tak ďaleko za jedlom. Keď 
nás z našej naivity prebrala ako dobre 
mierená facka reštaurácia praskajúca 
vo švíkoch. Nakoniec sme sa tešili, že 
sa pre nás nevedomých ušlo nejaké 
miestečko. Talianska strava je pre nás 
vyhovujúca, mäso som tam jedla asi len 
dvakrát a vôbec mi nechýbalo. Skúšali 
sme hlavne cestoviny, ryby a miestnu 
stravu. Taliani si vedia večer užiť plnými 
dúškami, stretávajú sa za stolmi aj tri 
generácie a vedia debatovať pri jedle 
hodiny. Nikam sa neponáhľajú, deti sa 
tmolia čašníkom popod nohy, nikto 
nevrhá nevraživé pohľady na plačúce 
dieťa, či psa, ktorý sa k vám primoce  
a pomáha vám s každým sústom očami. 
U Talianov hrá totiž rodina prím! Takto 
sme sa túlali toskánskym vidiekom  
a užívali si každý moment. Toto čaro bolo 
narušené nakoniec mojou chorobou, 
keď sme už nestihli to, čo bolo v pláne. 
Týmto mi uniklo asi najväčšie prianie a 
zážitok okúpať sa v prírodných termál-
nych kúpeľoch rozhodených po okolí. 
Tieto kaskádovito uložené prírodné 

•  Talianske raňajky vo Florencii chutili výborne. 
(Autor: z archívu Iky Jandzíkovej)
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vane plné termálnej vody sú prístupné 
zadarmo. Žiaľ, pre ľudí na vozíkoch dosť 
nedostupné, ale my by sme to dali, ako 
už mnohokrát predtým. 
Z vidieka sme pokračovali k našej po-
slednej zastávke, do mesta Lucca. Je to 
mestečko s príjemnou atmosférou. Jeho 
centrum je obohnané tehlovými hradba-
mi, kde sa dá poprechádzať. V čase našej 
návštevy sa tu konala výstava kvetov, 
ktorá bola krásne zakomponovaná v par-
ku a malej botanickej záhrade. Po mes-
tečku sú roztrúsené veže, len musíte 
pozerať stále hore, aby vám v úzkych 
uličkách neunikli. Torre Guinigi je tehlo-
vá veža, na ktorej vrchole rastú duby, je 
to dosť unikátny jav. Bohužiaľ, pre nás, 
ľudí na vozíku, je neprístupná, keďže tre-
ba na jej vrchol zdolať niekoľko stoviek 
schodov. V Lucce sme strávili tri pekné 
dni. Už nás čakal len šťastný návrat do-
mov, ktorý sme si zase rozdelili na dve 
časti. Po prvej polovici cesty sme spali 
v Salzburgu, ale ja som už len sklonila 
hlavu v hoteli, lebo pršalo. 
Keď vyrážate na cesty, u nás, ľudí na 
vozíku, je dosť zložité vyrážať na tieto 

výlety spontánne. My takúto cestu pri-
pravujeme aj niekoľko mesiacov dopre-
du, aj keď toto je skôr parketa môjho 
priateľa. Ubytovanie je pre nás vždy 
najťažší oriešok, to hľadanie a zisťova-
nie je najzdĺhavejšie zo všetkých častí 
plánovania. Ubytovanie hľadáme hlavne 
na booking.com, kde treba hľadať výraz 
„wheelchair accessible“, prípadne "lift" 
alebo čarovné slovíčko „groundfloor“. 
Keď ubytovanie toto obsahuje, začína 
sa zisťovanie podľa obrázkov, či to na-
ozaj tak je. Nasleduje komunikácia cez 
e-maily s poskytovateľom ubytovania, 
kde sa už viac pýtame na podrobnosti. 
Najväčším problémom býva kúpeľňa  
a WC. Ubytovanie často býva na prízemí 
alebo je tam výťah, ale sociálne zariade-
nie je neprispôsobené. Najhoršie sú na 
tom staré centrá miest, kde v historickej 
zástavbe sú domy väčšinou bez výťa-
hov a v prízemí bývajú obchody alebo 
reštaurácie. Pri našom cestovaní sme 
len párkrát bývali na ubytovaní, ktoré 
bolo celkovo bezbariérové. Keby ste sa 
rozhodli pre hotel, asi by to bolo ľahšie, 
ale my sa tomuto typu ubytovania skôr 

•  Nádherne vyzerajú vinice Chianti a ešte lepšie chutí vínko. (Autor: z archívu Iky Jandzíkovej)
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vyhýbame. Párkrát sme už počas cesto-
vania natrafili na ubytovanie, ktoré bolo 
vyhovujúce, v tom prípade oslovujeme 
majiteľa a pýtame vizitku do budúcna. 
Ešte nie som používateľom elektrického 
vozíku, v tom prípade je hľadanie ešte 
ťažšie. Kultúrne pamiatky, tie najnavšte-
vovanejšie, sú zväčša debarierizované. 
Ostatné miesta, ktoré chceme navštíviť, 
sa snažíme dopátrať ešte vopred pred 
cestou, najlepší je na to google panáčik 
– takto napríklad zisťujeme prístupnosť 
pláži a terén v prírode, dokonca aj prí-
stup do ubytovania. Viete aj sami, ako 
vedia niekedy zdraví ľudia bagatelizovať. 
Táto časť plánovania je dosť neatrak-
tívna a zdĺhavá. Jednoducho je to veľa 
hodín strávených na internete a aj tak 
nás vie niekedy skutočnosť na mieste 
ešte prekvapiť. 

IRENA JANDZÍKOVÁ

Berlín:  
Moderný aj  

historický zároveň

Naše vybehané, vymodlené a dlho oča-
kávané auto s  nájazdovou plošinou 
konečne parkovalo pod našim oknom 
na parkovisku. Chceli sme ho prevetrať 
na dlhšej trase a príležitosť sa naskytla 
veľmi rýchlo. Koncert Coldplay v nemec-
kom hlavnom meste Berlín!
Berlín je nádherné mesto s bohatou 
históriou, preto sme vedeli, že príjem-
né spojíme s užitočným a okrem kon-
certu navštívime aj centrum mesta  
a jeho rôzne pamiatky či múzeá. V prvom 
rade sme si však museli objednať lístky 
na vytúžený koncert a zabookovať izbu 

v hoteli, ktorý bude vhodný aj pre ľudí 
na vozíku.  Po dlhšom pátraní a brázdení 
po internete sme našli AZIMUT – Hotel 
Berlin City South, ktorý bol nielenže 
bezbariérový, ale aj cenovo dostupný, 
nakoľko sa nachádzal viac na okraji Ber-
lína. Disponoval krásnou a priestrannou 
bezbariérovou izbou, ku ktorej prislú-
chala obrovská kúpeľňa s vyspádovanou 
podlahou, takže sme sa nemuseli trápiť 
so žiadnym sprchovým kútom, či vaňou. 
Vyhradené parkovanie bolo priamo pred 
vstupom do hotela.
V jedno pondelkové júnové ráno sme 
sa teda vydali na prvú dlhú cestu našim 
bezbariérovým autíčkom z Bratislavy, 
cez Prahu, Drážďany až do cieľového 
Berlína. Cesta bola bezproblémová  
a v celku rýchla, spríjemňovali nám ju 
kvalitné nemecké diaľnice a vďaka klí-
me v aute sa to naozaj dalo vydržať. Po 
dlhej ceste sme sa v prvý deň zmohli už 
len na večeru a pokojný spánok v tichej 
časti Berlína.
Na ďalší deň sme hneď skoro ráno za-
mierili do centra. Parkovanie sme chvíľu 
hľadali, ale neskôr sme našli vyhradené 
miesto pre vozičkárov. Neskôr sme sa 
v rámci mesta pohybovali už len „pešo“ 
keďže mesto je bezbariérové a naozaj 
prispôsobené aj pre elektrický vozík. 
Šťastnou náhodou sa nám hneď v úvo-
de dňa podarilo natrafiť na Holocaust 
Memorial – pomník zavraždeným Židom. 
2711 kusov betónových monolitov pri-
pomína náhrobné kamene. Tie majú 
predstavovať paralelu medzi pomníkmi 
a sarkofágmi. Tmavosivá farba betóno-
vých blokov má pripomínať popol po 
zosnulých. Pomníky sú postavené na 
zvlnenom podklade a keď ste niekde 

ŠPECIÁLNA  VIANOČNÁ PRÍLOHA VENOVANÁ CESTOVANIU   OZVENA  4/2017



 13

hlboko uprostred, máte pocit, že sa 
všetko naokolo s vami točí a vo vás to 
vzbudzuje pocit neistoty.
Hneď po vzhliadnutí pomníka sme sa-
mozrejme nemohli vynechať najznámej-
šiu pamätihodnosť Berlína a významný 
symbol tohto mesta. Na konci druhej 
svetovej vojny bola Brandenburgská 
brána veľmi poškodená delostreľ-
bou nemeckej armády, no v polovici  
20. storočia bola opäť zrekonštruova-
ná. A zhodli sme sa, že vyzerá naozaj 
nádherne. Napravo od Brandenburgskej 
brány sa nachádza Ríšsky snem, ktorý 
je prístupný aj pre vozičkárov. Musíte 
si však dopredu rezervovať miesto na 
konkrétny čas a keďže sme chceli horlivo 
obdivovať ďalšie krásy Berlína, dlhočiz-
nú radu sme vynechali a Ríšsky snem 
sme si s údivom obzerali len z vonku. 
Neskôr sme sa presunuli na známe ber-
línske námestie Alexanderplatz, kde sa 
po krátkej prechádzke ženská posád-
ka odpojila, pretože chcela okúsiť na 

vlastnej koži známy obchod Primark. 
Mužská posádka sa vydala preskúmať 
dostupnosť známej berlínskej televíz-
nej veže. Žiaľ táto dominanta nie je pre 
vozičkárov prístupná, pretože k výťahu 
vedie niekoľko desiatok schodov. Chuť 
sme si napravili hneď kúsok vedľa v ce-
losvetovo známom múzeu Body Exhibi-
tion, kde sme mohli vidieť rôzne časti 
ľudského tela, vnútorné orgány a mnoho 
zaujímavého sme sa naučili. Priestory 
múzea boli kompletne bezbariérové  
a príjemným bonusom bol aj bezplatný 
vstup pre našich osobných asistentov. 
Ďalší deň bol opäť bohatý na zážitky. 
Navštívili sme obľúbené miesto turistov 
Checkpoint Charlie. Toto miesto bolo 
hraničným miestom v Berlíne, patril 
k najznámejším priechodom rozdelené-
ho Berlína. Spájal americký a sovietsky 
sektor mesta.
V blízkosti sa nachádza múzeum Topo-
graphy of Teror. Je to veľmi zaujímavé 
vlastivedné, voľne dostupné múzeum, 

•  Slávny Checkpoint Charlie, kde za fotografiu zaplatíte tri eurá! (Autor: Martin Mikulič)
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ktoré sa z veľkej časti rozprestiera v ex-
teriéri. Ponúka pohľad na históriu Ne-
mecka počas nacistickej éry. Múzeum 
lemuje originál berlínsky múr a je úplne 
dostupné aj s vozíkom. Poslednou za-
stávkou pred koncertom bolo Spy Mu-
seum (špionážne múzeum), ktoré nás 
vnieslo do temnej ríše špionáže. Mali 
sme možnosť spoznať rôzne techniky  
a spôsoby, ktoré využívali špióni od 
dávnej minulosti až po súčasnosť. Mú-
zeum bolo opäť prispôsobené aj ľuďom 
na vozíku a nechýbala ani bezbariérová 
toaleta. Potom nás už naše kolieska 
viedli k domovskému stánku futba-
lového klubu Hertha Berlín, priamo 
k Olympijskému štadiónu s kapacitou  
až 70 - tisíc ľudí. Parkovanie pred šta-
diónom bolo bezproblémové opäť vďa-
ka našej parkovacej karte. Po povinnej 
osobnej prehliadke sme sa dostali do 
útrob štadiónu, ktorý má kapacitu až 
100 miest vyhradených pre vozičkár-
skych návštevníkov. O bezbariérové WC 
opäť nebola núdza, preto môžeme tvr-
diť, že štadión bol vybavený skutočne 
na úrovni. Nie nadarmo dostal od UEFA 

hodnotenie v podobe piatich hviezdi-
čiek. Krátko pred deviatou začala hrať 
naša obľúbená skupina Coldplay. Vidieť 
obrovský štadión naplnený do posled-
ného miesta bolo ohromujúce.
V Berlíne sme strávili štyri krásne dni, 
ktoré však nestačia na mesto tak bohaté 
na pamätihodnosti a turistické atrak-
cie. Sme presvedčení, že naše cesty nás 
niekedy opäť povedú do tohto moder-
ného a zároveň historického mesta. Už 
čoskoro.

NATÁLIA TURČINOVÁ

Chorvátsko:  
Dali sme to aj  

s dýchacím prístrojom

Svalová dystrofia to je vám čertovská 
choroba, a tá Duchenne je tou najhoršou 
formou.
Ak sa narodí chlapček s touto diagnó-
zou, nikdy sa fyzicky nevyrovná svojim 
rovesníkom od počiatku svojho života 
už len tým, že sa naučí chodiť oveľa ne-
skoršie, ako je bežne zvykom u detí.  Ako 

•  Pomník zavraždeným židom patrí medzi pamätihodnosti Berlína, ktoré vo vás zanechajú zmiešané pocity. 
(Autor: Martin Rybarčák)



 15

približne 10 - ročný musí používať vozík 
a ako približne 20 - ročný skončí na dý-
chacom prístroji doživotne!
Znamená to značné obmedzenie pre 
rodinu. Veľmi to komplikuje život nielen 
dieťaťu, ale aj jeho blízkym, najmä ak 
zostane s ním iba jeden rodič. Čo je aj 
náš prípad ...  Starostlivosť o syna a celú 
domácnosť je na mojich pleciach, nech-
cem sa však sťažovať. Naopak, chcem sa 
podeliť o radosť, ktorú mi Robko tento 
rok spravil. 15. novembra 2017 oslávil 
môj syn Robko 35 rokov. Výnimočné  
a zázračné zároveň. Som šťastný a on 
tiež! Nuž ale to, že je človek v tak váž-
nom stave, neznamená, že je nečinný, 
že ho nič nezaujíma. Mnohí ľudia na vo-
zíku sú častokrát aktívnejší ako mnohí 
nepostihnutí!
Preto sme sa rozhodli, že napriek jeho 
stavu a istým rizikám, pôjdeme s Rob-
kom k moru. Vtedy, v lete v roku 2014, 

sme mali Suzuki Ignis, malé autíčko 
s  veľmi obmedzeným batožinovým 
priestorom. Po naložení všetkých po-
trebných vecí, ako veľkého a nie ľahké-
ho polohovacieho vozíka, špeciálne pre 
syna vyrobeného kresla, dýchacieho prí-
stroja, odsávačky elektrickej i náhradnej 
mechanickej, dostatočného množstva 
kanýl, katétrov, filtrov, hadíc a hadičiek, 
liekov, utierok, mastičiek, vankúšov ... 
Robino v pololežatej polohe na sedadle 
spolujazdca. V aute ostalo už len jedno 
miesto voľné. A tak som sa na tri noci 
a štyri dni stal šoférom, osobným asis-
tentom, zdravotnou sestrou a v prípa-
de nutnosti výmeny kanyly aj lekárom 
v jednej osobe.
Aby sme necestovali dlho, zvolili sme si 
čo možno najbližšie miesto pobytu pri 
mori. V predstihu sme si zaistili bezba-
riérove ubytovanie na mieste, kde nie sú 
kopce, ale rovina, všemožne sme poistili 

•  Arpi a Robino si to na spoločnej bezbariérovej dovolenke naozaj užili! (Autor: z archívu Rubintovcov)
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seba i auto. Veď nič sa nesmie nechať na 
náhodu! Umag Apartments Polynesia na 
Istrii bolo teda cieľom našej cesty.
Aby sme využili čas pobytu čo najlep-
šie, rozhodli sme sa cestovať v noci tam  
i späť, takže na prechádzky pri mori nám 
zostali 4 celé dni. Veľmi vyčerpávajúce 
pre vodiča. Po 6 až 7 hodinovej jazde  
v noci som musel všetko poriešiť na 
mieste ohľadne pobytu, vyložiť nielen 
Robina, ale aj celú batožinu a zdra-
votnícky materiál, zabezpečiť, aby nič 
nechýbalo. Bol to rok 2014, mesiac júl. 
Cesta nám ubiehala v pohode. Rádio 
hralo, Robino striedavo driemal, ale čas-
tejšie sme sa rozprávali, najmä o tom, 
aké to bude krásne. Keďže sme vyrazili 
o 23 hodine v noci, ráno okolo 6 hodiny 
sme boli na mieste. Vítalo nás krásne 
slnečné ráno a nie prehnane vysoká tep-
lota, ktorá podľa  predpovede počasia 
vydržala počas celého pobytu.
Pobyt sme mali zabezpečený v zariade-
ní plnom chatiek na úrovni rodinných 

domčekov. Naša bezbariérová kúpeľňa 
a WC v jednom mala rozmer hádam aj  
20 m2. Chatka bola ozaj priestranná, 
mali sme kuchynku aj terasu s krbom. 
Proste, veľmi príjemné zistenie, že 
tu sa bude ozaj pohodovo tie tri noci  
a štyri dni bývať. Celé to bolo situova-
né v rozľahlom areáli s vybudovanými 
chodníkmi, úplnou bezbariérovosťou  
a samozrejme aj so vstupom do mora na 
vozíku na viacerých miestach.
Ale teraz nechám, aby vám zvyšok vy-
rozprával syn.
Pokračuje teda Robino:
Obrovské stromy, zaiste staršie ako 
môj otec, poskytovali tieň a mikroklímu 
takmer ideálnu pre každého. Upravené 
pobrežia striedali betónové plochy s plo-
chami štrku, piesku i trávy. Dostatok 
odpadkových košov, čistota a atrakcie, 
ktoré sme aspoň pohľadom mohli obdi-
vovať. Všetko to nebolo navyše preplne-
né turistami, čo vytváralo prostredie, že 
som sa tam tak dobre cítil, že som otca 

•  Výhľady na šíre more si Robkovi dodali mnoho energie. (Autor: z archívu Rubintovcov)



 17

každý deň umoril prechádzkami po pláži. 
Navyše, hneď vedľa areálu bola ulička 
plná predajcov všetkého potrebného  
i nepotrebného, s množstvom reštau-
rácií so skvelými jedlami a kaviarniami 
pri mori, kde otec ocenil kvalitu miest-
nej kávy. Ochutnali sme aj miestne pivo  
a akúsi pálenku, typickú pre túto oblasť, 
no nepamätám si jej názov, lebo alko-
hol vlastne vôbec nepije ani jeden z nás. 
Denne som strávil na prechádzkach  
7 až 8 hodín. Otec bol večer už takmer 
na šrot a uvažoval som, že nabudúce 
už pôjdeme aj s asistentom. Pre isto-
tu. Nejako sa proste musíme do auta 
pomestiť! Juhoslovanská zmrzlina bola 
už v časoch, keď som ešte nežil a oci-
no bol dieťa, pojmom a nesklamala ani 
teraz. Bola vynikajúca a postupne sme 
ochutnali asi 12 druhov. Chorvátsko ako 
súčasť bývalej Juhoslávie nezaostávalo 
v kvalite zmrzliny za ostatnými štátmi 
tejto zaniknuvšej krajiny.
Samozrejme sme nezostali iba v areá-
li, ale boli sme pozrieť aj mesto. Umag 
má historickú minulosť, veď vznikol  
v 7. storočí ako rímska kolónia a sú-
časťou Chorvátska sa stal až po dobytí 
Chorvátmi a neskoršie, po neúspešnom 
dobytí Rimanmi, bol podpálený. Zostalo 
tam ale niekoľko krásnych rímskych sta-
vieb, ktoré pravidelne navštevujú turisti.
Tenisová škola Gorana Ivaniševića je tiež 
vyhľadávaným cieľom v Umagu.
Nuž a večer som, samozrejme, nevydržal 
bez počítača, takže sme si zobrali poži-
čaný notebook, aby som pred spaním 
nahradil čas, ktorý na Slovensku večer 
trávim pri TV.
Počasie nám vyšlo úžasne. Bolo okolo 
28  až 31 stupňov Celzia, ale pri mori 

to bola úplne pohodová teplota. Tam 
ju všetci asi ľahšie znášame. Nepršalo, 
slniečko svietilo a svietili aj moje oči 
šťastím z krás mora, mesta i miestnej 
prírody, ktorá je predsa len iná ako  
u nás. No a chorvátčine sme vlastne po-
rozumeli a oni nám - večne usmievaví  
a nápomocní opálenci, na ktorých sme 
sa koncom pobytu začali podobať far-
bou pleti, lebo sme sa pekne opálili. Ni-
kdy nezabudnem na tie nádherné výhľa-
dy na more s nekonečným množstvom 
vody. Toľko kyslíka a vodíka spojeného 
v H2O inde ako pri mori nemáte šancu 
vidieť.
Aby ste si nemysleli, večer som netrávil 
iba pri počítači, ale boli sme sa prejsť po 
krásne vysvietenej pláži i uličkách mes-
ta, lebo vtedy sa slniečko ukrylo a ľudia 
ožili, všade hrala hudba, lízali sa zmrzliny 
i lízanky, kde tu sa i tancovalo, ľudí ve-
čer akoby pribudlo. Všetci sa usmievali, 
tešili zo života a krás prostredia. A to aj 
nás opantalo, tiež sme akoby ožili a spať 
sme išli, až keď sme už ozaj nemohli so 
silami vydržať. Nádhera!
Prišiel čas návratu. Boli sme obaja tak 
vyšťavení, až som sa bál, že ocino nočnú 
jazdu neustojí. Veru dvakrát sme stáli 
na parkovisku diaľnice a ocino si musel 
dať šlofíka, aby sme šťastne docestovali 
domov. Plní zážitkov sme nadránom, 
po takmer 6 hodinách jazdy a oddycho-
vania na parkoviskách, dorazili domov 
s pocitom "Všade dobre, ale doma naj-
lepšie!" . Spomienky a krásne chvíle nám 
už nič a nikto až do smrti nevezme. Boli 
sme obaja šťastní a určite sa k moru ešte 
vrátim. Určite áno!!!

ARPÁD A RÓBERT RUBINT
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Eurokľúč -  
cestovateľská pomôcka

Kľúč slúži predovšetkým osobám s ob-
medzenou mobilitou. Osobám so zdra-
votným postihnutím umožňuje prístup 
na verejne dostupnú bezbariérovú toale-
tu. V mnohých európskych štátoch odo-
myká tento kľúč napríklad aj schodisko-
vé plošiny, výťahy, rampy – umiestnené 
na verejných priestranstvách.
Zmyslom a výhodou tohto riešenia je, že 
týmto špeciálnym kľúčom odomykáme 
toalety bez nutnosti hľadania personálu 
na čerpacích staniciach, v nemocniciach, 
obchodných centrách.
Systém eurokľúč bol patentovaný pá-
nom Dederichom v  Nemecku v  roku 
1986. Pôvodne bol navrhnutý pre čerpa-
cie stanice, z ktorých sa rozšíril na letis-
ká, železničné stanice, verejné budovy, 
miesta spojené s kultúrou a športom po 
celom Nemecku. Dnes tento univerzálny 
systém funguje vo všetkých krajinách 
EÚ, pričom podmienkou šírenia systé-
mu je, že:
-   produkt nemôže byť komercionalizo-

vaný a je určený výhradne pre osoby 
so ZP;

-   kľúč k systému je neprenosný na iné 
osoby, než ktorým je určený;

-   zabezpečenie prístupu pre osoby  
so ZP vo všetkých krajinách Európskej 
únie má byť „na jeden kľúč“ od pobalt-
ských krajín až po Pyrenejský polostrov 
a Maltu.

Eurokľúč je viac rozšírený v Nemecku 
a v tzv. západnom bloku. Napríklad 
v Rakúsku ho môžete použiť na 1890 
miestach. Na Slovenku je rozšírený hlav-
ne na pobočkách Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne, železničných a autobusových 
staniciach, čerpacích staniciach Slov-
naft, v prevádzkach McDonald’s. Celkový 
počet miest na Slovensku sa blíži k prvej 
stovke.

Dodávateľom eurokľúčov na Slovensku 
je organizácia s názvom „Bez bariéry 
– Národná platforma proti bariéram". 
Medzi dodávateľom a OMD v SR došlo 
k dohode, a tak naši členovia môžu zís-
kať eurokľúč so zľavou (29,58 € s DPH) 
a zjednodušeným postupom. V prípade 
záujmu sa informujte v centrále OMD 
v SR (kontaktná osoba Tibor Köböl).
Okrem uhradenia poplatku bude potreb-
né poskytnúť údaje: meno a priezvisko, 
bydlisko, číslo preukazu ŤZP alebo ŤZP/S 
a názov diagnózy.

Zoznam miest použitia eurokľúča a bliž-
šie detaily nájdete na: 
http://bezbariery.webnode.sk/.

•  Obrázok znázorňuje označenie miest  
na použitie eurokľúča. V zahraničí  
hľadajte slovo EUROKEY.
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Vianoce – najlepší čas snívať  
o letnej dovolenke

Aby človek mohol dostatočne oceniť 
a spoznať svet, mal by najprv poznať 
svoju vlastnú krajinu. Preto začíname 
reportážami z domova, z nášho nád-
hernou prírodou obdareného Sloven-
ska. Ďalej vás pozveme do Maďarska, 
Chorvátska, Talianska, Španielska aj 
Andorry. Všetko z pohľadu turistu na 
vozíku.

Krásy slovenských Tatier 
zažijete aj na elektrickom 

vozíku
Príroda a človek bez seba jednoducho 
nemôžu existovať. Je to proste tak. Asi 
aj preto chodíme na prechádzky do 
lesa a vyhľadávame možnosti, ako sa 
kochať nevyčerpateľnými krásami prí-
rody. Ja som tiež veľký fanúšik turistiky. 
Namiesto nôh však používam kolieska 
môjho 130 kilového elektrického vozíka. 
Práve z tohto dôvodu si vyberáme tie 
destinácie, ktoré spĺňajú aspoň dva hlav-
né atribúty. Bezbariérové ubytovanie, 
ktoré je zväčša drahšie, iná možnosť 
však pre nás neexistuje. Druhým atri-
bútom je možnosť a prístupnosť aspoň 
dvoch, troch päťhodinových výletov 
v okolí ubytovania. Auto totiž nemáme, 
a preto tam, kde nás asistent so svojím 
autom vysadí, tam nás o tri – štyri dni 
aj nájde. 

Na tieto zväčša predĺžené víkendy cho-
dievam so svojou partnerkou, ktorá je 
zároveň aj manažérom všetkých výle-
tov a trás. Vie sa dokonale orientovať 
v mapách a tiež hľadať ubytovania tam, 
kde to potrebujeme.  Ideálne obdobie 
na takéto výlety je apríl až september, 
pretože mimo tohto obdobia sa zvyšuje 
počet vrstiev oblečenia.

Tu je pár našich bezbariérových tipov 
na výlet s elektrickým vozíkom:
1. Jánska dolina, Liptovský Ján (Nízke 
Tatry)
Ubytovanie je úplne bezbariérové v ho-
teli Alexandra. Na svoje si prídu hlavne 
vyznávači smrekov a čistučkého vzdu-
chu. Dve túry po novovyasfaltovaných 
lesných cestách tu určite zvládnete.   
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2. Podbanské, hotel Permon alebo Pie-
ris (Vysoké Tatry)
Uvedené hotely sú veľmi drahé, ale iná 
možnosť neexistuje, ak chcete absol-
vovať výlet cez Kôprovú a Tichú dolinu. 
Obe vás celkom vsadia do lona Tatier. 
V obidvoch prípadoch vedú asfaltové 
cestičky popri potoku priamo pod Kri-
váňom. Vstup do každej doliny je žiaľ 
skomplikovaný závorou, ktorá keď je 
zavretá, máte smolu, alebo, ako my, 
prosíme okoloidúcich. Viac vám pomô-
žu turisti, ako medvede, pretože tie sa 
k vám kvôli svojej plachosti nepriblížia. 
Mimochodom, hneď po návrate na rod-
nú bratislavskú hruď sme závory riešili 
so správcom Štátne lesy TANAP – Pod-
banské, Mariánom Juríkom. Bol veľmi 
ústretový a vytvoril provizórne obchádz-
ky pri závorách. Aj preto odporúčame 
zistiť si pred výletmi kontakt na človeka, 
ktorý má danú oblasť na starosti. 
3. Štrbské Pleso, hotel Trigan (Vysoké 
Tatry)
Táto oblasť prináša veľké možnosti pre-
chádzok či už priamo v samotnej obci, 

•  Do Kôprovej a Tichej doliny je vstup zahataný závorou. Oslovili sme správcu Štátnych lesov TANAP – 
Podbanské, Mariána Juríka, ktorý zabezpečil provizórne obchádzky popri závorách.  
(Autor: Z domáceho archívu)

•  Aj na pohľad nezdolateľné majestátne hory 
skrývajú v útrobách bezbariérové cestičky.  
(Autor: Stanislav Minárik)
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alebo v okolí plesa. Jeden deň môže-
te venovať výletu na Popradské pleso, 
opäť po asfaltke cez les, čo je tam aj späť 
cca 5 hodín. Síce sa chvíľu prechádza-
te cez les poznačený kalamitou alebo 
lykožrútom, záver už patrí „plavbe cez 
smrekové more“ s krásnymi výhľadmi 
na tatranské štíty. Druhý deň sa môžete 
vybrať električkou do Tatranskej Lom-
nice a odtiaľ dvojhodinovou túrou na 
Hrebienok.
4. Roháče, hotel Osobitá (Západné 
Tatry)
Tu sú dva nádherné výlety, prvý pozdĺž 
horského potoka cez Látanú dolinu  
a druhý popod Roháče cez Roháčsku 
dolinu. Väčšinou v závere týchto dolín 
môžete ísť až na doraz vašej batérie, 
pretože cesta naspäť už ide z mierneho 
kopca.

JOZEF BLAŽEK

Cestovanie 
bezbariérovým nočným 

vlakom? Aj to sa dá!

Veľmi rada cestujem a spoznávam nové 
a zaujímavé miesta. Aj to bol dôvod, pre-
čo som sa rozhodla s kamarátkou vyu-
žiť možnosť cestovania nočným vlakom 
v bezbariérovom lôžkovom vozni. Mali 
sme naplánovanú cestu z Bratislavy do 
Košíc, a to bola výborná príležitosť ako 
otestovať bezbariérový vozeň.
Bolo to pre mňa nové a spočiatku som 
netušila, ako si mám všetko vybaviť. 
Začala som teda tým, že som vytočila 
známe číslo Železničnej spoločnosti Slo-
vensko 18 188 a pýtala som sa. 
Bolo to v podstate jednoduché. Milá 
pani si zapísala všetky dôležité infor-
mácie vrátane tej najdôležitejšej a teda, 
že cestujem s mechanickým vozíkom 
a želám si lôžkový vozeň. O dva dni mi 
telefonovala späť s tým, že všetko je 
pripravené.

•  Bezbariérové kupé je dostatočne priestranné aj pre cestujúcich na vozíku. (Autor: Z domáceho archívu)
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V  deň odchodu sme prišli na hlavnú 
stanicu. Všetko fungovalo pomerne bez 
stresov, dokonca aj plošina bežala na 
jednotku s hviezdičkou. Hurá! Bezbarié-
rový vozeň už na nás čaká v plnej svojej 
kráse. Vo vozni sa nachádzala poscho-
dová posteľ, na ktorej bola položená 
zabalená plachta a obliečka na deku. 
Prichystaný bol pre nás aj pitný režim 
v podobe minerálky. 
Bezbariérová toaleta bola tiež plne 
funkčná a dostatočne priestranná na 
mechanický, či elektrický vozík. 
Po kontrole lístkov sme sa v kupé zam-
kli a uložili sa do „pojazdných“ postelí. 
Cesta bola fajn, okrem tvrdšej postele 
a natriasania počas celej noci sme to 
zvládli. Nie je nad ten pocit, keď sa môže 
človek trochu vystrieť a pospať si, aj keď 
je vo vlaku.
Pár minút pred príchodom do Košíc nás 
milý pán sprievodca zobudil a poprial 
nám dobré ránko. V Košiciach bol výstup 
prostredníctvom plošiny tiež v poriad-
ku, čiže sme všetko zvládli bez stresov  
a v pohode. 
Naše rozhodnutie cestovať bezbariéro-
vým nočným lôžkovým kupé hodnotím 
preto ako dobré rozhodnutie. Určite sa 
nebojte a vyskúšajte to aj vy! 

LUCIA MRKVICOVÁ

Balatonfüred  
– bezbariérový oddych  

na Balatone
V lete som uvažovala kam na dovolenku. 
Napadlo mi, prečo nenavštíviť Balaton, 
najväčšie jazero v strednej Európe, ta-
kzvané maďarské more. Okolo jazera sa 
však nachádza množstvo zaujímavých 

miest, preto nebolo jednoduché vybrať 
si jedno konkrétne. S kamarátkou Pau-
lou sme sa nakoniec rozhodli pre mesto 
Balatonfüred. Cesta netrvala dlho. Za 
dve a pol hodiny sme boli v cieli. Uby-
tovali sme sa len päť minút chôdze od 
promenády Tagore, kde dodnes zasadilo 
strom mnoho významných osobností 
nielen z Maďarska, ale tiež zo sveta. 
Počasie nám od začiatku prialo. Kaž-
dý deň sme sa preto mohli opaľovať na 
plážovom kúpalisku Esterházy štrand. 
Kúpalisko bolo prispôsobené aj pre ľudí 
na vozíku, nechýbala ani veľká bezbarié-
rová toaleta. Nebol problém okúpať sa 
tiež priamo v jazere, ja som však zostala 
v bezpečí na pevnine, na slniečku, kvôli 
studenej vode. 
Pozdĺž promenády sa nachádza množ-
stvo rôznych reštaurácií, kde sa dalo 
skutočne chutne najesť. Ako prvé sme 
ochutnali hortobábyske palacinky, ktoré 
sú jednou z maďarských špecialít. Veľmi 
nám chutilo maďarské cappuccino, kto-
ré sa k palacinkám výborne hodí. Okrem 
skvelého jedla, sme okúsili aj tradičné 
vínka počas Festivalu vín. 
Počas predĺženého víkendu sme stihli 
navštíviť malebné mestečko Tihany, 
ktoré sa nachádza na polostrove jazera 
Balaton a je preslávené pestovaním le-
vandule. Do najväčšieho mesta Balato-
nu, do Šiófoku, sme sa dostali kompou. 
Tu sme sa prešli po nádhernej prome-
náde Petőfi, videli sme množstvo barov, 
diskoték, reštaurácii. Práve to je miesto, 
kde nočný život pulzuje, ľudia si užívajú, 
na rozdiel od mestečka Balatonfüred, 
kde si chodia ľudia skôr oddýchnuť.
V každom prípade Balatonfüred odpo-
rúčam z hľadiska bezbariérovosti. Všade 
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je čisto, ľudia sú milí a dohovoríte sa aj 
v slovenčine. 
Balaton je krásne jazero, necestujete 
ďaleko, určite sa oplatí vycestovať, a to 
nielen na predĺžený víkend. Je skvelé, 
že za tak úžasným oddychom netreba 
ísť vôbec ďaleko. Stačí pár kilometrov 
a krajina papriky a termálnych kúpeľov 
vás privíta s otvorenou náručou.
Ja sa určite opäť vrátim. Rada by som to-
tiž navštívila ďalšie mestá v okolí tohto 
obrovského a krásneho jazera. 

HENRIETA HORVÁTHOVÁ

•  Ahoj Maďarsko! (Autor: Z domáceho archívu)

•  Prechádzky po promenáde, opaľovanie aj kúpanie sa v najväčšom jazere v strednej Európe.  
To všetko a ešte oveľa viac vám dovolenka pri Balatone ponúka. (Autor: Z domáceho archívu)

•  Stihli sme navštíviť mestečko Tihany, ktoré  
je preslávené pestovaním levandule.  
(Autor: Z domáceho archívu)
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Predĺžené prázdniny 
v chorvátskom Zatone

Milujem leto. Prázdniny, oddych, pozitív-
ne naladení ľudia a tá energia, s ktorou 
sa každé ráno zobúdzam vďaka slnieč-
ku aj napriek tomu, že som extrémny 
spachtoš, to je pre mňa jednoducho 
ideálna kombinácia. A ak k tomu celé-
mu pridáme ešte trošičku slanej vody 
v podobe mora, tak potom je všetko, 
ako má byť. 
Tento rok sa zdalo, že k moru nevyces-
tujeme. Akosi nám to nevychádzalo ča-
sovo, ani finančne. Nedalo mi to. Mali 
sme pracovne aj súkromne náročnejšie 
obdobie a potrebovala som si oddých-
nuť hlavne psychicky. A to dokážem len 
ďaleko od všetkých povinností. Hľadala 
som preto na internete ponuky vhodné 
aj pre nás, ľudí na vozíku. Predstavte 
si, známe porekadlo „kto hľadá, nájde“, 
platilo aj v tomto prípade. S pomocou 
špecializovanej cestovnej kancelárie 
Oreado som našla bezbariérový apart-
mán v mojom milovanom Chorvátsku. 
Leto sme už mali natrieskané aktivitami, 
rozhodli sme sa preto vycestovať v sep-
tembri. Vďaka mimosezónnemu termínu 
to bolo naozaj lacné a ja som mala veľkú 
radosť, že si predĺžime prázdniny. V čase, 
keď už decká začali chodiť do školy a 
dospeláci opäť do práce, sme sa my ešte 
len balili na dovolenku.
Naložení po strop auta sme sa, na štýl 
Miazgovcov, vydali na cesty za našim cie-
ľom, ktorým bolo chorvátske mestečko 
Zaton, vzdialené len pár kilometrov od 
známej dovolenkovej destinácie Zadar. 
Stredná Dalmácia a mesiac september 
boli zárukou výborného počasia. Cez deň 

teplučko na kúpanie a v noci príjemne 
chladno. 
V Zatone sme ešte nikdy predtým nebo-
li, a preto sme boli plní očakávania. Bude 
kúpeľňa bezbariérová? Osprchujem sa 
a dostanem sa bez problémov na wc? 
Okúpem sa v mori? Až potom to ostatné 
– západ slnka, šum mora, atrakcie... Veď 
to poznáte. Samozrejme, že všetko sme 
riešili vopred, kontaktovali sme kama-
rátov, ktorí už v tomto bezbariérovom 
apartmáne dovolenku absolvovali, kaž-
dý má ale iné obmedzenia a bezbariéro-
vosť vníma svojimi očami. Museli sme sa 
preto presvedčiť sami. 
Úžasnou správou bol fakt, že aj pán do-
máci, prenajímateľ apartmánu Miran, sa 
pohybuje na elektrickom vozíku. Aj na-
priek tomu by som však bezbariérovosti 
domčeka vedela čo to vytknúť. Kúpeľňa 
bola ozaj malinká. Najväčší problém bol, 
že na wc sme sa síce dostali, potom sme 
už ale nevedeli za sebou zatvoriť dve-
re. Všetci obyvatelia domčeka chtiac-
-nechtiac presne vedeli kedy, ako a čo... 

•  V našej milej asistenčno – kamarátskej zostave sme 
až dvakrát navštívili Zadar. (Autor: Pavol Kulkovský)
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•  Apartmán mal svoje bezbariérové muchy. Aj napriek tomu sme si dovolenku užili. (Autor: Pavol Kulkovský)

•  K apartmánu prislúchala aj obrovská záhrada, kde figy do úst padali rovno zo stromu  
a za hroznom stačilo natiahnuť ruku. (Autor: Pavol Kulkovský)
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Osprchovať sme sa mohli vo vani, ale 
pod umývadlom bol veľmi sofistikovane 
ukrytý odtok, preto bolo možné sprcho-
vať sa aj na stoličke priamo na podla-
he. Kuchynka aj obývačka boli pekné, 
priestranné a spálne len tak-tak, ale aku-
rát. Všetko sme zvládli s pomocou na-
šich šikovných „asistento-kamarátov“. 
Na bezbariérovosť mám samozrejme 
vyššie požiadavky, vzhľadom k cene som 
však bola ochotná z nich upustiť. Na 
prvotný možno nie úplne stopercent-
ný dojem sme zabudli v momente, keď 
sme sa zoznámili s  domácimi. Miran 
s manželkou Vesnou boli naozaj pohos-
tinní a veľmi milí. Čokoľvek a kedykoľvek 
sme potrebovali, s ničím nebol prob-
lém. Hlavne nie s rakijou, ktorej mali 
plné zásoby a vždy sa ochotne podelili.   
A nielen to! Na terase pestovali domáce 
hrozno a figy, tých sme tiež mohli požiť 
do sýtosti. 
V ich spoločnosti sme trávili v podstate 
každý deň. Okrem toho sme samozrejme 
stihli vyvaľovanie sa na pláži, prechádz-
ky, obhliadky okolia, fotenie západov 
slnka, aj výlet do Zadaru. Veľmi sme 
chceli absolvovať plavbu výletnou lo-
ďou, s našimi električákmi to však bolo 
nemožné. V mori sa okúpal len Jimmy  
a ostatní, ja som sa zahrala na povestnú 
pobrežnú hliadku. Bolo to celkom au-
tentické, chýbalo mi už len sexi telíčko 
do plaviek a silikóny Pamely Anderson. 
Spoza knihy som občas nakukla, či sú 
všetci živí, či sa nikto netopí, v plytkej 
vode zatonskej zátoky to však myslím 
nehrozilo. Pláž bola od apartmánu vzdia-
lenejšia, prístup do vody nič moc a bez-
bariérové wc na pláži síce bolo, ale pred-
stavte si, so schodíkom. Mechanický 

vozík zvládne, pre elektrický vozík opäť 
nezdolateľná prekážka. 
Napriek tomu sme si to užili. Stihli sme 
všetkého tak akurát. Oddýchli sme si, 
vyspali sme sa, navarili sme si, kedy 
sme chceli a čo sme chceli alebo aj 
nič. Ochutnali sme miestne špeciality 
a spoznali sme úžasných milých ľudí. 
Mimo sezóny už na plážach veľa turistov 
nebolo a so skromnosťou môžem pove-
dať, že práve my sme sa stali miestnou 
atrakciou. 
Do Bratislavy sme sa z horúceho nád-
herného Chorvátska vrátili v tom naj-
chladnejšom septembrovom týždni. To 
krásne bronzové opálenie sme museli 
ukryť pod mikiny a bundy, ale o zážit-
koch sme rozprávali a rozprávali. Zaton 
nám chýba ešte aj dnes, ale my vieme, 
že sa opäť vrátime. 

NATÁLIA TURČINOVÁ

Miláno, Andorra, 
Barcelona – po stopách 

histórie
Volám sa Tomáš Vranovský, mám 20 
rokov a Duchennovu svalovú dystrofiu. 
Chcel by som sa s vami podeliť o svoje 
zážitky z letnej dovolenky, ktorú som 
absolvoval s rodičmi a mojimi dvomi 
súrodencami. Zároveň by som vám rád 
sprostredkoval svoje skúsenosti s bez-
bariérovosťou na miestach, ktoré sme 
počas našej dvojtýždňovej dovolenky 
navštívili.
Cestovali sme autom, aby sme mohli 
všetko zbaliť vrátane mechanického 
vozíka. Po rovine ešte dokážem prejsť 
nejakú vzdialenosť, ale na prehliadku 
väčšieho mesta mi vozík veľmi pomáha. 
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Našu dovolenku sme začali cestou 
z Bratislavy do Milána, kde sme strávili 
dve noci v hoteli. Hotel nebol celkom 
bezbariérový, ale s pomocou rodičov 
a súrodencov som to zvládol. V Miláne 
sme mali dohodnutú pešiu prehliadku 
pamiatok so sprievodkyňou s  výkla-
dom v angličtine. Naša sprievodkyňa 
si všetkých zúčastnených zapamätala 
podľa krajiny, z ktorej pochádzali a tiež 
bola veľmi vtipná a dokázala zaujať, 
takže nás prehliadka veľmi bavila. Vi-
deli sme známe pamiatky ako Milánsky 
dóm, galériu Viktora Emanuela, operu 
La Scala a hrad vládcov Milána Castello 
Sforzesco. Navštívili sme aj kostol Santa 
Maria delle Grazie, v ktorom sa nachádza 
svetoznáma freska Leonarda da Vinci-
ho, Posledná večera, nachádzajúca sa 

v jeho refektári, kam je bezbariérový 
prístup. Táto freska je unikátna najmä 
preto, že zobrazuje emócie Ježišových 
učeníkov po tom, čo im Ježiš oznámi, 
že jeden z nich ho zradí. Tam skončila 
prehliadka a potom sme s rodinou boli 
ešte vo vnútri Milánskeho dómu. Dnu 
nás s vozíkom pustili bez čakania, takže 
sme nemuseli stáť v rade na horúcom 
slnku. V dóme sa dá dostať aj na stre-
chu a aj keď tam vedie výťah, je tam 
ešte veľa schodov. Prekonal som ich len 
vďaka môjmu ocinovi, ktorý ma po nich 
vyniesol. Tak skončil náš deň v Miláne 
a na ďalší deň sme vyrazili do Andorry.
Andorra je maličká krajina, nachádza-
júca sa v pohorí Pyreneje, oddeľujú-
com rovnomenný polostrov od zvy-
šku Európy, teda medzi Francúzskom  

•  Selfie s bazilikou Sagrada Familia nesmie chýbať. Na fotografii je Tomáš s mamou,  
otcom a súrodencami. (Autor: Z domáceho archívu)
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a Španielskom. Je to veľmi kopcovitá 
krajina a hotel Anyós Park, kde sme 
bývali, bol tiež postavený na strmom 
svahu. Pozostával z viacerých častí, me-
dzi ktorými sa dalo pohybovať výťahmi. 
V hoteli bol aj bazén, do ktorého by mal 
byť aj bezbariérový prístup, no nenašli 
sme ho, takže otec ma k nemu vždy znie-
sol. Andorra je kvôli svojej hornatosti 
vhodná najmä na turistiku a cyklistiku, 
ale po asfaltovej ceste sa tam dá do-
stať autom celkom vysoko do hôr aj bez 
šliapania, takže niektoré aktivity boli 
vhodné aj pre mňa. Na niektoré kopce 
sa zase dá vyviesť lanovkou. V hlavnom 
meste Andorry, Andorra la Vella, sa dá 
zase prejsť po hlavnej ulici plnej ob-
chodov. V Andorre sme strávili päť dní  
a potom sme sa presunuli do mestečka 
Sitges pri Barcelone, ktoré je vzdialené 
od Andorry asi 200 km.
V Sitges sme si na týždeň s našimi zná-
mymi prenajali bezbariérový dom. More 
tam nebolo veľmi pekné, ale dalo sa 
tam prejsť peknými uličkami v centre 
a najesť sa v reštauráciách v prístave. 
Okrem toho sme boli dvakrát na výlete 

v Barcelone, kam sme sa zo Sitges do-
stali vlakom. Z nástupišťa do vlaku bolo 
treba vyjsť po schodíkoch, ale rodičia  
a súrodenci ma tam vždy dokázali vy-
niesť aj na vozíku. V Barcelone sme boli 
tiež na pešej prehliadke starého mesta 
so sprievodkyňou. V starom meste sme 
navštívili aj gotickú katedrálu Sv. Eulálie. 
Zaujímavosťou je, že v susediacej bu-
dove, ktorou sa do katedrály dá dostať 
po rampe, chovajú husi na pamiatku 
sv. Eulálie, ktorá bola pastierkou husí  
a na mieste, kde dnes stojí Katedrála, 
ju umučili Rimania. To bol náš prvý deň 
v Barcelone. O dva dni neskôr sme zase 
boli na prehliadke baziliky La Sagrada 
Familia. Z vlakovej stanice, odkiaľ sme 
išli, sa k Sagrade Familii síce nedá dostať 
metrom bezbariérovo, ale stanica metra 
pri bazilike je bezbariérová. La Sagrada 
Familia je obrovská a krásna stavba, nie-
len zvonka, ale aj zvnútra. Opäť sme mali 
prehliadku so sprievodkyňou a stálo to 
za to, pretože nám vysvetlila všetky sym-
boly, ktoré do baziliky architekt Antoni 
Gaudí zakomponoval. Najviac sa nám 
asi páčili farebné vitrážové okná tejto 
baziliky, ktorá by mala byť kompletne 
dokončená v roku 2026. Pod bazilikou 
sa nachádza bezbariérové múzeum. To 
bol náš posledný výlet počas dovolenky  
a potom sme už len oddychovali v na-
šom prenajatom dome. V sobotu sme 
vyrazili na cestu domov, počas ktorej 
sme prespali v lyžiarskom stredisku 
Ischgl v Rakúsku. Domov sme dorazili 
až v nedeľu.

TOMÁŠ VRANOVSKÝ

Potešíme sa vašim tipom na ďalšie bez-
bariérové výlety a dovolenky vhodné aj 
pre ľudí na vozíku.

•  Tomáš s otcom pred Milánskym dómom.  
(Autor: Z domáceho archívu)
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Špeciálna príloha  
o cestovaní:

Cest   vná h   rúčka

Pozvánka  
do bezbariérových  
dolín Veľkej Fatry

„Ej dolina dolina, aká si mi dlhá! Akože 
Ťa prejdem, keď ma nôžky bolia!“
Nôžky nepotrebujem, lebo elektrický 
vozík mám na 100% nabitý a môže sa ísť 

Téma cestovania na vozíku vás zaujíma, 
v ankete o časopise Ozvena zo začiatku 
tohto roka ste ju označili ako obľúbe-
nú rubriku. Nájdete v nej zaujímavé 
reportáže z letných dovoleniek. Pre-
vedieme vás Veľkou Fatrou, Liptovom, 
Maďarskom. Zavedieme do Krakova  
a Benátok. Poletíme do Egypta a do-
konca až za Veľkú mláku. Nech vás sve-
tobežnícke zážitky rozpália radosťou  
a nedočkavosťou z cestovania.

do dolín! Tu je veľký predpoklad, že zaži-
jete priamy kontakt s prírodou, s lesmi, 
horami i zurčiacim potokom, či riečkou. 
Preto sme sa rozhodli zdolať zopár dolín 
Veľkej Fatry v okolí Martina. Príroda je 
v každej z nich nádherná, o tom niet po-
chýb. Prinášame zopár tipov z pohľadu 
náročnosti zdolania terénu na vozíku. 
Blatnická dolina – náročnejší terén, na 
tvrdo udupaná hlina, zem a štrk. Pre 
citlivé osoby na otrasy nie moc vhodná 
alebo len najpomalším tempom. Prob-
lémom boli odtokové žľaby cez chodník, 
čo sme vyriešili prenosnou doskou.
Gaderská dolina – krásna asfaltová päť-
kilometrová cesta a trojprúdový chod-
ník. Žiadny problém až na “Saganovcov” 
na rýchlych elektrických  kolobežkách.
Necpalská dolina – začiatok patril neudr-
žiavanej asfaltke. Ďalšie skúmanie tej-
to doliny nám  skazila hodinová prietrž 
mračien. Čiže ideálny dôvod na návrat.
Belianska dolina – stará asfaltka mieša-
ná udupaným štrkom. Paráda s cieľom  
chaty Havranovo. Dĺžka 8,5 km.
Ohľadne bezbariérového ubytovania 
ani chýru, ani slychu, len kde bola tam 

•  Autor: Jozef Blažek
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bola jedna bezbariérová toaleta na úpätí 
Blatnickej a Gaderskej doliny v reštau-
rácii Gader.
A na záver ešte jednu slovenskú: „Ide 
občan na vozíku dolinou, ide občan na 
vozíku dolinou, a medvede bučinou  
a medvede bučinou“ 

JOZEF BLAŽEK

Dovolenka na Liptove, 
ktorú si rada zopakujem

Čitatelia Ozveny vedia, že im pomerne 
často prinášam články z domácich do-
voleniek. Tradíciu neporuším ani teraz. 
O  tom, ktoré miesto som navštívila 
počas tohtoročného leta sa dočítate 
v nasledujúcich riadkoch. 
Poslednú júnovú stredu ráno sme vyra-
zili na dovolenku. Naše kroky opäť viedli 
na Liptov, konkrétne do obce Liptovský 
Ján. Cesta nám trvala tri či štyri hodiny 
vrátane prestávok na oddych posádky 
auta, nakoľko sme cestovali v tropickom 
počasí. Jej priebeh sme si spríjemňova-
li obzeraním krásnej scenérie prírody  
a správnym prehlbovaním medziľud-
ských vzťahov. Po úspešnom príchode 
do cieľa našej cesty sme si mohli začať 
do sýtosti vychutnávať dovolenkové 
chvíle. 
Ubytovali sme sa vo Svätojánskom 
kaštieli. Kaštieľ má ubytovaciu kapacitu 
25 izieb. My sme boli ubytovaní na prí-
zemí, nakoľko sa v celom objekte nena-
chádza výťah. Kaštieľ disponuje jednou 
bezbariérovou izbou. Budova kaštieľa 
je zo 17. storočia a tomu je prispôso-
bený nábytok v izbách. Má rustikálny 
charakter, vďaka čomu sa človek v nich 
cíti veľmi príjemne. Žiadne bariéry som 

v nej nezaznamenala. O niečo zložitej-
šie to bolo v priestoroch kúpeľne. Pod 
umývadlo sa mi dalo lepšie dostať vďaka 
jednej zloženej bočnici vozíka. V sprcho-
vom kúte sa nenachádzala stolička na 
sedenie. Tento problém sme vyriešili 
po svojom. Tak trochu barierový je aj sa-
motný vstup do kaštieľa. Vchody sú tam 
síce dva, ale pred jedným sa nachádza 
zopár schodov. Cez druhý nie je možné 
prejsť cez dvere, pokiaľ sú otvorené len 
na polovicu. Ochotný a vždy usmievavý 
personál ich však rád otvorí dokorán. 
Pre už spomínané bariéry odporúčam 

•  Bránou do Jánskej doliny vedie bezbariérový 
chodník, ktorý je ako stvorený na prechádzky 
s vozíkom. (Autor: Z rodinného archívu)
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absolvovať pobyt iba na mechanickom 
vozíku v sprievode osobného asistenta. 
Ale aby som stále nepísala o negatív-
nych veciach, veľmi pozitívne musím 
hodnotiť stravu na pobyte. Reštaurácia 
sa nachádza na prvom poschodí. Vstup 
je šikmou plochou úplne bezbariérový. 
Zariadená je taktiež rustikálnym štý-
lom. Strava v kaštieli je zabezpečená 
formou polpenzie. Raňajky boli formou 
bufetových stolov, z ktorých si mohol 
vybrať aj ten najnáročnejší stravník.  
Ak by náhodou niekoho premkol hlad, 
je možné objednať si obed v reštaurácii 
z jedálneho lístka. Na večeru bol výber 
zo štyroch jedál s polievkou. Na svoje 
si prídu aj tí ľudia, ktorí majú mlsné 
jazýčky prostredníctvom podávaného 
dezertu k večeri. Personál zariadenia 
si dáva záležať, aby ste sa počas večere 
cítili dobre, zapália sviečku na stole pre 
spríjemnenie atmosféry. Musím podo-
tknúť, že kuchár v tomto zariadení varil 
veľmi chutne a dokázal zladiť aj netra-
dičné chute. Počasie počas dovolenky 
malo prevažne slnečný charakter, vďaka 
čomu sme si mohli do sýtosti vychutnať 
prechádzky v obci Liptovský Ján, počas 
ktorých sme stretli niekoľko dovolenku-
júcich ľudí na vozíku. 
A čo dodať na záver? Zrejme všetci mi 
dáte za pravdu, že na dovolenke oveľa 
rýchlejšie plynie čas. Je to spôsobené 
príjemnými dovolenkovými aktivitami, 
inými, ako počas ostatku pracovného 
roka. Po jej skončení nastáva často 
„mentálne bolestivý návrat“ do kolo-
toča bežných dní, ale spomienky na ňu 
sa nám uchovávajú ešte dlho v pamäti.

MIRIAM DOBROTKOVÁ

Expedícia  
Hungaroring alebo  

Okolo Maďarska
Smer Balaton cez Pápá
Sme na ceste druhý deň a zatiaľ nám Ma-
ďarsko chutí. Čuduj sa svete aj sa Anglic-
ko/Nemecko/rukami/nohami dohovo-
ríme. Včera sme strávili niekoľko hodín 
v malom ospalom mestečku Pápá, ktoré 
má pekné termálne kúpalisko a veľa his-
torických budov, taká trošku "prdelka", 
ale pre cestovateľov sa vždy nájde niečo 
zaujímavé aj mimo hlavnej turistickej 
trasy. Napr. som mala možnosť zažiť 
pocit, keď princeznú vyslobodí princ zo 
zamurovanej veže - presne tak som sa 
cítila, keď ma princ Marko s pomocou 
kontesy Kataríny lovil z WC a malo to 
šťastný koniec. No kde by som to doma, 
zhýčkaná zdvihákmi a záchodom ako le-
tisko zažila? Dnes sme sa posunuli sme-
rom na juh do Balatonfüredu, bývame 
v kempe. Eli s Katkou v stane a my so 
Šimíkom v moteli. Apartmán má izbu, 
kuchynský kútik, bezbariérové WC so 
sprchovacím kútom a terasu s výhľadom 
na more, teda na Balaton. Zajtra bude-
me spoznávať okolie. Viszontlatasra! 
(Dovidenia!)
Tihany
Utorok je v znamení levandule. Odskočili 
sme si do susedného mestečka Tihany, 
známeho pestovaním tejto voňavej by-
liny, všade samá levanduľa, aj v polievke. 
Ale ja som to neriskovala a radšej som to 
istila tradičným gulášom, síce presolený, 
ale tradičný. Mestečko krásne, kopco-
vité, s peknými výhľadmi, úplne všade 
taká prímorská atmosféra. Čudujem sa 
Maďarom, keď cestujú k moru, veď majú 
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Balaton a slaný guláš. Večer sme zakon-
čili pravým nefalšovaným lángosom! Je-
lentés vége!  (Koniec správy!)
Kesztely a odchod z  Balatonu cez 
Kecskemet
Po štyroch dňoch sme opustili Balaton-
fured, cítime trošku nostalgie, veľmi sa 
nám tam páčilo. V stredu sme sa na-
posledy potúlali po meste. Vo štvrtok 
sme navštívili mestečko Kesztely, zná-
me predovšetkým múzeami. Sú v ňom 
múzea čohokoľvek - hračky, telky, rádiá, 
bábiky... Veľmi som sa tam tešila, pre 
mňa však veľké sklamanie. Všetky boli 
bariérové s výnimkou múzea cadillakov. 
Nájsť tu v Maďarsku bezbariérové WC je 
dosť drina. Zachraňuje ma EÚ, keď vidím 
modré hviezdičky (logo EÚ), hneď cítim 
šancu, že sa vycikám... Potvrdilo sa mi 
to v Tihany (Múzeum levandule), aj tu 
v Kesztely (zámok). Márne sme hľadali 
WC, pani v informačnom centre v živote 
o takom čosi nepočula, akonáhle sme 
však pred zámkom zbadali tabuľu, že 
na jeho rekonštrukciu prispeli z euro-
fondov, vyrazila som ako stopovací pes 
a hádajte čo? Kľúč od WC riešili piati za-
mestnanci, slávnostne mi ho otvorili  
a ešte nás za dverami čakala SBS, aby 
ho potom dôkladne zavrela. Veď to kaž-
dému je strašne príjemné, keď polovica 
zamestnancov kaštieľa rieši tvoju malú 
potrebu. Možno Kesztelu krivdím a má 
iné, pekné a prístupné miesta. No za 
tých pár hodín, ktoré sme v ňom strávili, 
v nás zanechal rozpačitý dojem. Dnes 
sme sa presunuli na jednu noc do Kec-
skemetu, prespíme v hoteli, je to prí-
jemné mesto s krásnou architektúrou, 
zajtra smer Hajduszoboszlo! Jo ejszakat! 
(Dobrú noc!)

Hajduszoboszlo, ZOO Nyiregyhaza
Hlásime sa z Hajduszoboszlo, bývame 
v apartmáne, je to dvojizbový byt s bal-
kónom. Bytík pekný, ale pri obhliadke 
WC mi prišlo úzko, sme však zohratá 
partia zvyknutá riešiť veci za pochodu. 
Padlo rázne rozhodnutie: dvere od WC 
preč! Moje presuny z WC pomocou Katky 
vyzerali tak, že keď ma „hádzali“ späť na 
vozík, gate som mala až pod pazucha-
mi. Horšie bolo, že odstránením dverí 
z WC stratili intimitu pobytu na toalete 
aj ostatní členovia našej posádky. Muž 
si zostrojil dômyselný záves z osušky  
a vešiaka, ktorý sa nečakane odstra-
ňoval padnutím, ale zvládli sme aj túto 
výzvu! Všetkých nás to ešte viac zblížilo. 
Inak, bývali sme oproti aquaparku, je 
najväčší v strednej Európe, takže náš 
pobyt sme využili čľapkaním sa v liečivej 

•  Dovolenku s rodinou odľahčila pomoc osobnej 
asistentky Katky. (Autor: Z rodinného archívu)
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vode. Áno, aj ja som bola v bazéne. Áno, 
mali tam zdvíhacie zariadenie, čiže ne-
bolo výhovorky. Ale neľutujem, vďaka 
tomu sme spoznali Lászla, ktorý šéfoval 
zdviháku a akonáhle ma strčil do vody, 
odobral zdviháku batérie a odišiel. Ak 
som už chcela ísť z vody, Lászlo opäť pri-
šiel aj s batériou a vrátil ma na vozík. Ne-
vedno, prečo si to Lászlo Fazekas takto 
komplikoval, ale stal sa takto súčasťou 
nášho príbehu. Dnes ideme do Tapolca, 
sú to veľmi známe jaskynné kúpele pri 
Miškolci a vravíme si, len aby tam tiež 
bol Lászlo...
PS: Cestou do Miškolca sme navštívili 
ZOO v Nyiregyhaze, vonku 36 stupňov, 

zachránilo nás to, že v záhrade bolo do-
statok stromov. Moje top miesto bol 
klimatizovaný obchodík so suvenírmi. 
Plánovane sme sa tu stretli s Vaškov-
cami z Košíc, našou milou táborovou 
rodinkou, malý Robko nás hnal cez celú 
ZOO, ledva sme lapali po dychu.
Miškolc, Tapolc, Budapešť a návrat 
domov
Dva dni v Miškolci ubehli ako voda. Bý-
vanie u milej Johany v jej peknom apart-
máne na okraji bežného sídliska. Hneď 
prvá cesta viedla do jaskynných kúpe-
ľov v Tapolci. Žiaľ, Lászla aj zdvihák sme 
tam márne hľadali, ale moje odhodlanie 
zažiť kúpanie v jaskyni to neoslabilo. 
Spolupráca dvojice Marko&Katka mi to 
umožnila a neľutujem, bolo to super! 
Horšie sú tie davy ľudí, hlava na hlave, 
po troch hodinách sme toho mali dosť 
my aj deti, napriek celodennému lístku. 
Večer sme sa peši potúlali mestom, zmá-
tožení našou aplikáciou, ktorá si z nás 
pravidelne robí dobrý deň a ktorá nás 
do centra viedla takmer neschodnými 
uličkami. Po ceste späť sme zistili, že 
sme vlastne bývali čoby kameňom do 
centra dohodil, len nás naša navigácia 
poslala úplne opačne. Nemáme jej to za 
zlé, takto spoznávame ako žije obyčajný 
maďarský občan, mimo turistických vy-
blýskaných destinácii. V stredu sa naša 
karavána presunula do Budapešti. Bý-
vame pomerne uspokojivo v príjemnom 
turistickom hoteli v úplnom centre, pár 
metrov od najznámejšej centrálnej trž-
nice. Čo je tu však veľký problém, to je 
parkovanie. Horko-ťažko sme našli asi 
300 m od hotela vozíčkárske miesto. 
Je platené a obmedzené na max. 3 ho-
diny, po 20 hodinách už free, tak sme 

•  Pred budapeštianskou tržnicou, ktorá sa  
nachádza v krásnej historickej budove.  
(Autor: Z rodinného archívu)
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stále v strese kvôli autu, ktoré nemá-
me kam preparkovať. Pred hotelom ja 
asi len 10 miest, na ktoré sa neustále 
poľuje. Ak niekto odchádza, už je tam 
zástup tých, čo čakajú na jeho miesto. 
Dnes sme uvideli parkovaciu patrolu vo 
vedľajšej ulici, tak sme splašene utekali 
skontrolovať naše auto, či nemá papuču, 
našťastie ok. Budapešť je prekrásna, ja 
som očarená, toľko prekrásnych bu-
dov, idem si hlavu vykrútiť. Dnes sme 
navštívili obľúbené oddychové miesto 
v Budapešti - Margitin ostrov na Dunaji. 
Dokonca sme použili mestskú dopra-
vu, po prvých nezdaroch dostať sa do 
električky alebo metra nám milí a veľmi 
ochotní Budapešťančania poradili, akú 
trasu zvoliť, aby sme sa tam dostali. Na 
ostrove sú pekné parky, mini ZOO, hote-
ly, kúpalisko a oddychové zóny. Cestou 
späť sme obdivovali aj ďalšiu známu bu-
dovu – parlament na námestí Kossuth, 
ktoré je blízko Dunaja. Budapešť je plná 
turistov, napriek tomu má svoje milé 
zákutia, uličky, námestíčka, na ktorých 
je veľa príležitostí dať si dobrú kávičku, 
vínko, pivo, alebo sa najesť. Maďari sú 
známi gurmáni, ich kuchyňa je vychý-
rená. Pre nás bol najlepší gastronomic-
ký zážitok návšteva Kemences csardy 
v Hajduszoboszlo. Na ich výborné plne-
né kapustné listy (szarma), hortogádske 
palacinky a tokajské vínko budem ešte 
dlho spomínať.   
Posádku tvorili: mamina Andy, tatko 
Marko, deti Eliška a Šimon, osobná asis-
tentka Katarína. 
Na záver zopár faktov: naša cesta trvala 
12 dní, prešli sme cca 1500 km, bývali 
sme na 6-tich miestach, zjedli sme asi 
8 langošov. 

ANDREA MADUNOVÁ

Ani dýchací prístroj mi 
nezabránil stretnúť sa 

s YouTubermi v Krakove
Aspoň raz za rok sa zvyknem rozhodnúť, 
že cestovať len po fiktívnych svetoch 
mi nestačí a chcem vidieť aj kus toho 
nášho. Našťastie mám rodičov, ktorí mi 
cestovanie umožňujú, a tak sme tento-
krát zamierili do Krakova.
Keďže som na dýchacom prístroji ces-
tovala už aj do Chorvátska pre moje mi-
lované more, vedeli sme, že to nebude 
ľahké. Pri každom kroku musíme brať 
ohľad na bariéry a predovšetkým na ba-
terku prístroja, ktorá vydrží maximálne 
deväť hodín. Hlavné je teda plánovanie.
Úlohy sme si preto rozdelili. Otec vyberal 
hotel – preveroval, či je bezbariérový, či 
sa môj obrovský vozík vmestí do výťahu, 
ako bude vyriešené parkovanie, dokonca 
aj také detaily, ako je rozloženie nábyt-
ku v izbe, aby som si mala kam položiť 
dýchací prístroj a zásuvka nebola príliš 
ďaleko od mojej postele. Naše požiadav-
ky splnil hotel Classic. Mama spísala ten 
enormný zoznam vecí, ktoré so sebou 
potrebujem nielen pre základné prežitie, 
ale aj v prípade každého katastrofického 
scenára, aký nám kedy napadol. Samo-
zrejmosťou sú odsávačka, množstvo od-
sávacích katétrov a lieky. Potom všetko 
z toho zoznamu zabalila a aspoň päťkrát 
skontrolovala, aby sme nič nezabudli. 
A ja (okrem toho, že som slúžila ako 
prekladač pri otcovej úlohe) som nám 
hľadala program. U nás totiž neexistuje 
niečo ako spontánne skúmanie cudziny. 
Pri každom výlete si dopredu musím 
zistiť, či je objekt bezbariérový a koľko 
tam asi strávim času, aby som si mohla 
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vypočítať, na koľko miest môžem ísť, 
kým sa baterka v mojom prístroji neroz-
hodne, že dýchania mi stačilo.
Keď bolo konečne všetko hotové, mohli 
sme vyraziť. Otec mi prispôsobil auto 
tak, aby som mohla pohodlne ležať na 
zadných sedadlách, držali ma prispôso-
bené bezpečnostné pásy a prístroj sa 
mi nabíjal počas jazdy. A približne o päť 
hodín neskôr sme boli v Krakove.
Musím povedať, že toto nádherné his-
torické mesto nie je pre vozičkárov ide-
álne, pretože je celé pokryté mačacími 
hlavami, prípadne bezbariérové chodní-
ky majú terén, cez ktorý je často nutné 
mechanické vozíky silou pretlačiť. No 
natriasanie sa celý deň rozhodne stojí za 
to. Osobne nie som typ, ktorý sa zaujíma 

o historické pamiatky, preto sme na-
vštívili Botanickú záhradu Jagelovskej 
univerzity a park plný ilúzií (Ogród 
Doświadczeń im. Stanisława Lema).  
A ako inak, trhy – tie s mamou nikdy ne-
smieme vynechať, nech sme kdekoľvek. 
Ale aj iba počas obyčajných prechádzok 
po centre mesta sme našli krásne živé 
sochy, neustále okolo nás klusali kone 
ťahajúce koče a boli sme obklopení pre-
krásnou architektúrou.
Avšak keby som z tohto predĺženého 
víkendu mala vybrať ten najlepší záži-
tok, jednoznačne by ním bolo stretnutie 
s YouTubermi Squirmy and Grubs. Ide  
o mladý pár, v ktorom Shane má SMA 
a je úspešným spisovateľom a jeho 
snúbenica je zdravá, no hlavne skvelá 

•  Krátko po príchode do Krakova na Hlavnom námestí (Rynek Glówny). (Autor: Z rodinného archívu)

OZVENA  4/2019   ŠPECIÁLNA PRÍLOHA O CESTOVANÍ 



36

osobnosť. Takto osobne prišli pozdraviť 
svojich stredoeurópskych fanúšikov až 
z Ameriky. Najskôr sa osobne zoznámi-
li s každým fanúšikom, ktorý na meet 
& greet prišiel – chceli vedieť, ako sa 
voláme, odkiaľ sme a ako sme našli ich 
YouTube kanál. A potom nasledova-
li takmer dvojhodinové kolo otázok a 
odpovedí, počas ktorého boli Hannah  
a Shane presne takí milí a zábavní ako 
vo svojich videách. Utkvelo vo mne, ako 
sa zaujímali o svojich fanúšikov a dali si 
záležať, aby sa každý cítil vítaný. Pýtali 
sa nás, ako žijeme a čomu sa v živote 
venujeme. Zaujímali sa o moje tetova-
nie, kde som sa tak dobre naučila po 
anglicky, aj o blog, ktorý píšem. Môj výlet 
v Krakove bol teda úspech na plnej čiare.

PETRA HALMEŠOVÁ

•  Stretnutie s YouTubermi Squirmy and Grubs nebolo náhodné. Naopak, oficiálny „meet&greet“  
(z angl. stretnúť a pozdraviť) bol hlavným dôvodom, prečo sa rodina rozhodla vycestovať do Krakova. 
(Autor: Z rodinného archívu)

Lentilky v Benátkach
Keď sme si vymysleli výlet do Benátok, 
ležali sme na pláži v Chorvátsku a tvár 
sme otáčali k slnku. Rovnaké miesto 
sme na Istrii navštívili už po tretíkrát. 
Okolie aj domácich sme za ten čas stihli 
dokonale preskúmať, a preto sme chceli 
vidieť niečo ďalšie, nové. A keď sme od 
susedov z vedľajšieho apartmánu zis-
tili, že sa do Benátok dostaneme tra-
jektom priamo z Fažany naprieč seve-
rom Jadranského mora, nadšenie ešte 
vzrástlo a výlet do severného Talianska 
bol jednohlasne odsúhlasený celou 
posádkou.
Horúci deň, more, priliehajúce plavky, 
kapitán, lode... to znie tak dobrodružne! 
Romanticko-dobrodružný román sa ale 
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nakoniec písať nezačal kvôli bariérovosti 
trajektu. To nás našťastie neodradilo. 
Nasadli sme do našej bezbariérovej do-
dávky a vidina pekných fotiek, pravej 
talianskej pizze a temperamentných 
talianov nás hnala vpred. 
Po prekročení talianskych hraníc sme 
mali pocit, že cieľ je na dosah. Tento 
pocit sme mali potom ešte ďalšie dve 
hodiny, kým sme do Benátok skutočne 
dorazili. Už po ceste sa zdalo byť počasie 
čoraz horšie. Sledovali sme na interne-
te radarové informácie a začali sme sa 
obávať, že búrkový mrak si to namieril 
do Benátok spolu s nami. A nemýlili sme 
sa... 
Pomyselný vstup do jednej z najznámej-
ších turistických destinácií tvorí takmer 
štyri kilometre dlhý most Liberty Bridge. 

V momente, keď sme mostom prechá-
dzali, bolo všetko naokolo tmavé, za-
hmlené, more rozbúrené a na oblohe 
zúrila búrka. „Hurá Benátky“ z toho 
dôvodu neznelo tak hlasno ako „hurá 
Taliansko“ pred dvomi hodinami. S ne-
uspokojenými základnými potrebami 
sme v centre mestečka hľadali vyhrade-
né miesto na parkovanie. Kým sme také 
našli, prešla takmer hodina! Nesrandu-
jem! Dážď neutíchal, ba priam silnel  
a „volania človečiny“ boli už také hlasné, 
že sme sa naplno poddali dažďu a situ-
ácii a vydali sme sa v ústrety krásnych  
a nepoznaných Benátok. 
Prvý nádych baterky smeroval k predaj-
com pršiplášťov. V surovom sivom po-
časí sme vo farbách svietili ako lentilky  
a už sme pozornosť nepútali len vozíkmi 

•  Jediná fotografia z výletu v Benátkach. Kvôli neutíchajúcemu výdatnému dažďu nebolo možné použiť 
fotoaparáty, ani mobilné telefóny. (Autor: Z rodinného archívu)
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a hlasným štebotaním. Upozornili sme 
na seba aj na verejných toaletách, ktoré 
prísne strážil pán s prísnym pohľadom. 
Bezbariérová toaleta bola menšia, ale 
postačujúca pre pohyb s elektrickým 
vozíkom. Nad systémom splachovania 
sme hodnú chvíľu maturovali, nakoniec 
sme sa zhodli na potiahnutí visiaceho 
lanka... ops! Nepotiahli sme za správ-
nu šnúru. Celým priestorom verejných 
toaliet začal hlasno hučať alarm. Pán 
„strážny“ zmenil výraz zo zachmúreného 
na vražedný. Všetkých s krikom vypo-
klonkoval z priestoru toalety, zamkol 
vchodové dvere a s nimi aj nás vo vnútri. 
Mobilom nás fotografoval a potom nie-
kam telefonoval. Sestra mi so slzami 
na krajíčku vystrašene šepká: „Zavolal 
na nás žandárov! Zatknú nás!“ Neskôr 
sme ale zistili, že „nad ním sedí“ ešte 
nahnevanejší muž, jeho „boss“. To jemu 
telefonoval, to pre neho boli určené dô-
kazové materiály v podobe fotografií. 
Našťastie počul tých vyhrávajúcich mu-
zikantov v našich bruchách a milosrd-
ne nás vypustil zo zajatia. Vyhladovaní 
sme v Benátkach hľadali bezbariérovú 
reštauráciu. Márne! Všade schody, ka-
nále, podchody, nadchody. Zmoknutí do 
nitky sme už len zúfalo sledovali gondoly 
s označením piktogramu vozičkára. 
Unavení a trošičku sklamaní sme v spleti 
áut na parkovisku našli to svoje. Zakúrili 
sme si, na kolenách sme zjedli pizzu zo 
škatule a zahriali sa bylinným destilá-
tom z plastovej fľaše. Výlet v Benátkach 
sme si takto nepredstavovali. Pozitívne 
je však to, že máme na čo s úsmevom 
spomínať. 

NATÁLIA TURČINOVÁ

Egyptské dobrodružstvo 
na vozíku

Keď máte telesné postihnutie, príprava 
dovolenky, zvlášť zahraničnej dostupnej 
len lietadlom, vyžaduje trocha viac ná-
mahy. Popri objednaní vytúženej des-
tinácie a letenky, poistení a zbalení sa 
musíte zaobstať niečo navyše. Musíte si 
byť istý, že ubytovanie zvládnete na vo-
zíku. Istý, že budete mať pri sebe osobu, 
ktorá vám bude vedieť fyzicky pomôcť  
a zároveň tráviť oddychové dni podob-
ným spôsobom, teda súzvuk osobností 
by mal fungovať. K tomu musíte myslieť 
na to, aby ste si zabezpečili asistenčnú 
službu na letisku a prepravu svojho vo-
zíka bez ujmy. 
Hľadanie vhodného ubytovania obnáša 
množstvo času a klikania na internetové 
stránky s bezbariérovým ubytovaním, 
otváranie fotiek, meranie šírky dvier aj 
výšky postele....Hľadanie vhodnej asis-
tentky na dovolenku tiež nie je jednodu-
ché. Pri Červenom mori sa od nej oča-
káva vedieť improvizovať v neznámom 
prostredí s nástrahami vo forme bariér. 
Mala by byť aktívnejšia aj v noci, mala by 
rada plávať v mori, mať rada slnko. Ne-
vadí jej piesok, či tlačenie vozíka v tro-
pickom teple a kľučkovanie v množstve 
ľudí v protismere na chodníku.
Keď už máme aj ubytovanie, aj vhodné-
ho človeka, s ktorým pôjdeme na dovo-
lenku, zostáva nám ešte rezervovať si 
letenku. Tento proces bol asi najjedno-
duchší. Napísala som do leteckej spo-
ločnosti, že potrebujem dve letenky a že 
som na vozíku. Odpoveď spoločnosti pri-
šla do niekoľkých minút, kde mi poslali 
rezerváciu na letenky a tiež informáciu, 
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že mi na túto prepravu poskytnú bez-
platne asistenčné služby.
Leteli sme z Bratislavy do Hurgady. Na 
letisko sme prišli asi 2,5 hodiny pred 
odletom, tak ako to bolo v manuáli. Pred 
letiskom je informácia, že ak ste na vozí-
ku, môžete stlačiť čierny gombík a niečo 
sa bude diať. Doteraz sme nezistili, aká 
to mala byť pomoc, pretože po stlače-
ní gombíka sa nikto nikde nezjavil ani 
neozval, a tak sme sa vybrali postupom 
ako každý iný cestujúci. Zaradili sme 
sa k preplneným odbavovacím pultom  
a čakali na svoje poradie. Dostali sme 
nálepky s číslami na batožinu aj na vo-
zík. Tu nám povedali, aby sme počkali 
na asistenčnú službu, ktorá nás zavedie 
do ďalších útrob letiska. Prišiel mladý 
muž, odviedol nás na colnú kontrolu, 

•  Do mešity viedol bezbariérový vstup. Všetky ženy 
museli byť už tradične zahalené.  
(Autor: Z rodinného archívu)

•  Osobnú asistentku, správnu parťáčku a kamarátku Petru Lackovičovú okoloidúci obdivovali za to,  
ako hravo prekonáva bariéry s vozíkom. (Autor: Z rodinného archívu)



40

kde každá príručná batožina a aj môj me-
chanický vozík museli prejsť skenerom. 
Takže som na pár minút zostala sedieť 
na stoličke. Potom sme postupovali do 
odletovej haly, kde nás cestou ešte stre-
tlo pár kontrolných staníc. Človek na 
vozíku nemôže prejsť bežnou kontrolou 
cez skenerový rám, lebo vozík obsahu-
je rôzne kovy, takže prišla pani, ktorá 
ma prehmatala rukami. Pred lietadlom 
s množstvom schodov čakali na mňa 
hasiči s nosítkami. Pomohli mi presad-
núť si na ne a šup hore. Udržať sa na 
nosítkach bolo, musím povedať,  naozaj 
dosť náročné. Mala som zlý pocit, že sa 
o chvíľku z nich určite “zridám”, keďže 
každý z mužov držal nosítka inak. Ale 
páni hasiči ma uisťovali, že ma nepus-
tia, a tak to aj bolo. Priznávam sa však, 
výkrikom zdesenia počas “výstupu” som 
sa neubránila.
Celou cestou mi napriek eufórii z lietania 
a uchvacujúceho výhľadu zhora išlo hla-
vou moje vystupovanie z lietadla v Hur-
gade. Desila som sa rovnakého scenára 
ako v Bratislave. Letisko ma však veľmi 
príjemne prekvapilo. Hneď ako sme pri-
stáli, prišli za nami pracovníci letiska 
so zdvíhacou plošinou, ktorá vyzerala 
ako príves kamióna. Pristavili ju úplne k 
dverám lietadla, a tak som mohla poho-
dlne a bez stresu z neho prestúpiť. Spolu 
s nami na plošinu nastúpili dve staršie 
panie a tiež mamička so zdravotne po-
stihnutím dieťaťom v kočíku. Celú ces-
tu až do príletovej haly nás sprevádzal 
pracovník letiska. Až keď sa uistil, že 
sme v bezpečí, sa s nami rozlúčil. Potom 
sme už len čakali na dohodnutý odvoz 
do nášho hotela. Vybraný hotel bol na-
koniec veľkým kompromisom a nespĺňal 

všetky moje bezbariérové požiadavky. 
Celkovo Hurgada je pre človeka na vozí-
ku viac neprístupná a premiestňovanie 
dobrodružné. Bezbariérové toalety ne-
nájdete. Napriek sťaženým podmienkam 
sme na vozíku absolvovali výlet loďou 
aj návštevu delfinária, kde mali rampu. 
Pohyb na vozíku tu bol bez problémov 
a delfinárium som si mohla naplno užiť. 
Strávili sme krásnych 7 dní v horúcom 
Egypte. Užili sme si krásne more, veľa 
zábavy, občerstvenie v baroch na pláži, 
ale hlavne spoznali sme novú krajinu, 
ktorá má naozaj mnoho tvárí a vôní.  
A hoci Hurgada nemyslí až tak na hostí 
na vozíkoch, moju dovolenku hodnotím 
na jednotku. 

LUCIA MRKVICOVÁ

Dovolenka v USA - 
Kalifornia, Nevada, 

Arizona
Tento júl sme sa konečne vybrali na 
dovolenku na západ Spojených štátov 
amerických, na ktorú sme sa už pár 
rokov chystali. Ešte s jednou rodinou 
sme odleteli z letiska vo Viedni do San 
Francisca s prestupom v Toronte. Na 
dovolenku som išiel na mechanickom 
vozíku, ktorý sme vždy tesne pred vstu-
pom do lietadla odovzdali a pri prílete 
nám ho pripravili pri dverách do lietadla. 
Vďaka mne nás v každom rade pusti-
li vždy prvých. V Toronte sme prechá-
dzali cez imigračnú kontrolu. Pred tým 
sme museli nahrať naše osobné údaje 
do počítačov, ktorých vstavaný foťák 
bol nastavený tak, že človeka na vozíku 
nedokázal odfotiť. Bolo to, ale jedno, 
lebo sa mi nepodarilo urobiť správne 
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odtlačky prstov, preto sme to zrušili  
a vypísali len nejaký papier. Dôležitejšia 
bola aj tak kontrola u policajta.
Na letisku v San Franciscu sme si po-
žičali autá a odviezli sme sa do hotela 
v centre. Prišli sme asi okolo siedmej, 
ale rovno sme išli spať, lebo sme boli 
unavení z cesty. Na ďalší deň sme sa 
naraňajkovali na námestí Union Square 
priamo v centre San Francisca. Odtiaľ 
sme sa prešli cez China Town a chceli 
sme sa dostať známou lanovou elek-
tričkou na Fishermans Wharf, ale vo-
zík sa do električky nezmestil, tak sme 
išli pešo. Vlastne nikto sa tam z našej 
skupiny nedostal, lebo bola stále plná 
turistov. Ocino ma musel tlačiť po veľmi 
strmých uliciach, okolo Lombard street, 
známej ulice s ôsmimi ostrými zákruta-
mi, medzi ktorými sú zasadené kvety. 
Potom sme sa dostali na Fishermans 
Wharf, štvrť s mólami pri pobreží. Asi 
najznámejšie mólo je Pier 39. Nekotvia 
tam lode, ale sú tam stánky s občer-
stvením. Vedľa móla sme sa zastavili pri 
pontónoch špeciálne pre tulene. Odtiaľ 
sme sa vybrali na druhú stranu mesta 
do Golden Gate parku. Takmer všet-
ko v San Franciscu bolo bezbariérové. 
Nevymenili historické električky (tieto 
chodili po koľajniciach, neboli ťahané 
lanom), ale postavili nájazdové rampy 
skoro na každej zastávke, z ktorých sa 
výsuvnou plošinou dalo dostať do elek-
tričky. V Golden Gate parku sme sa na 
vozíku na šliapanie povozili po parku. 
Rodičia šliapali a ja som sedel medzi 
nimi. Tento pomerne veľký park postavili 
na pieskových dunách v mieste chráne-
nom od vetra a chladu prichádzajúceho 
od San Franciského zálivu, pretože v San 

Franciscu je vplyvom Tichého oceánu aj 
v lete pomerne chladno a veterno.
Ďalší deň išla druhá rodina do Alcatra-
zu a my len na plavbu okolo Alcatrazu 
a popod Golden Gate Bridge, lebo na 
vozíku sa v Alcatraze nedá pohybovať. 
Po plavbe sme si na raňajky dali burrito  
v Chipotle, mexickom rýchlom občer-
stvení. Potom sme boli v California Aca-
demy of Sciences. V tomto múzeu bolo 
planetárium, akvárium a dažďový les. 
Múzeum bolo orientované skôr na deti, 
ale zaujímavé bolo pre každú vekovú 
kategóriu. Pracovníci múzea napríklad 
zbierajú ostatky vodných cicavcov, ktoré 
vyplavilo na súš, zakopú ich pod zem 
v záhrade na streche múzea a keď ich 
vykopú, tak ostanú len kosti. 
Ráno štvrtého dňa v USA sme na raňajky 
boli v čínskom bistre Dim Sun v China 
Town. Bistro nevyzeralo najlepšie, ale 
jedlo bolo dobré. Bolo to pravé čínske 

•  Tomáš s rodičmi a súrodencami v Čínskej štvrti 
v San Franciscu. (Autor: Z rodinného archívu)
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jedlo. Potom sme vyrazili do mesta So-
nora, kde sme len prespali a ďalší deň 
sme strávili v Yosemitskom národnom 
parku. Išli sme do turisticky najnavšte-
vovanejšej oblasti parku, do Yosemite 
Valley. Je to údolie obklopené granito-
vými horami, z ktorých najznámejšie sú 
Half Dome a El Capitan. Ako prvý sme 
navštívili Lower Yosemite Fall, kam vied-
la bezbariérová cesta. Upper Fall je ešte 
vyšší, ale k nemu sa dalo dostať dlhšou 
túrou. Potom sme sa autobusom, ktorý 
zadarmo premáva po údolí a je bezba-
riérový, previezli k jazeru Mirror Lake. 
Od zastávky tam viedla asfaltová ces-
ta. Nebolo to vlastne jazero, ale úsek 
rieky čiastočne prehradený zosuvom 
skál. V jazere sa ľudia aj kúpali. My sme 
si len namočili nohy. Cestou späť sme 
sa zastavili ešte pri skalnej stene El Ca-
pitan. Ďalekohľadom sme pozorovali 

horolezcov, ktorých je na tejto slávnej 
stene stále dosť. Deň sme zakončili 
na vyhliadke Glacier Point, odkiaľ bolo 
vidno celé údolie, ale aj najvyššie štíty, 
ktoré z údolia nevidno. V Yosemite Val-
ley je informačné centrum, ubytovanie  
a reštaurácie, všetko zapadajúce do 
okolitého prostredia tak, že z vyhliadky 
skoro nie sú vidno. Nie ako obrie hotely 
u nás. 
Na ďalší deň sme sa presunuli do mesta 
Three Rivers, blízko národného parku 
Sequoia a po obede sme sa do parku vy-
brali. Zo suchej krajiny sme autom vyšli 
do vyššej nadmorskej výšky po strmej 
ceste, aby sme sa dostali do vlhkého 
prostredia ideálneho pre sekvoje. Vy-
stúpili sme z auta pri náučnom chodníku 
Giant Forrest Trail. Pri tomto chodníku 
boli len miesta pre hendikepovaných 
a ostatní museli parkovať na jednom 

•  Vyhliadka Glacier point nad Yosemite Valley, v pozadí skalný vrchol Half Dome.  
(Autor: Z rodinného archívu)
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pomerne vzdialenom parkovisku. Sa-
motný chodník mal asi kilometer a bol 
celý bezbariérový. Viedol okolo lúky ob-
kolesenej obrovskými sekvojami, ktoré 
z nej získavajú vodu. Na lúke sa predtým 
nachádzalo parkovisko a informačné 
centrum, ktoré zrušili a lúku vrátili do 
pôvodného stavu. Tieto obrie stromy 
vďačia za svoju veľkosť rýchlemu rast  
a dlhovekosti. Pomerne časté požiare im 
skôr pomáhajú odstrániť konkurenciu. 
Umrieť môžu napríklad, keď ich plyt-
ké korene neudržia a vyvrátia sa. Jeden 
taký strom spadol cez chodník, tak doň 
vyrezali tunel. Potom sme sa ešte boli 
pozrieť na najväčší strom na svete, Ge-
neral Sherman. Na prvý pohlaď to bola 
sekvoja ako každá iná a od ostatných 
sa líšila len svojím objemom. V Three 

Rivers sme strávili len jednu noc a už 
sme pokračovali do Las Vegas, ktoré sa 
nachádza v štáte Nevada. Urobili sme 
trochu obchádzku, aby sme mohli prejsť 
autom cez Údolie Smrti. Cestou bolo 
zemetrasenie, ale vôbec sme ho necítili. 
V Las Vegas sme bývali v hoteli s kasí-
nom a bazénmi, ktorých bolo síce veľa, 
ale boli plné ľudí. Okúpali sme sa vo vlno-
vom bazéne a lenivej rieke a ponáhľali sa 
dnu, lebo púštne teplo bolo spaľujúce. 
Večer išli všetci okrem mňa, ocina a bra-
ta na predstavenie Davida Copperfiel-
da. My sme sa išli prejsť na hlavnú ulicu 
v Las Vegas. Vtedy bolo zemetrasenie 
7,2 Richterovej stupnice, ale my sme ho 
vôbec necítili. Ostatní si mysleli, že to je 
súčasť predstavenia. Večer som v hoteli 
ešte išiel hrať automaty, ale vyhral som 

•  Rodina si z výletu odniesla aj zážitky z návštevy mamutieho sekvojovca, ktorý sa stal vďaka  
svojmu objemu a výške najväčším stromom sveta. (Autor: Z rodinného archívu)
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len 30 centov, pričom som do automatu 
dal 8 dolárov. Ráno ďalšieho dňa som 
išiel do bazéna, lebo ráno boli bazény 
ešte prázdnejšie. Na obed sme vyrazili 
do mesta Page v Arizone. Cestou sme 
prešli cez Národný park Zion, ktorý sa 
nachádza v štáte Utah, tam z obidvoch 
strán lemovali cestu krásne farebné 
hory zafarbené železom, horčíkom 
a zinkom. Za Zionom sme tieto skaly 
mali už len na jednej strane cesty a na 
druhej strane bola rovina. Pred Page 
sme sa ešte zastavili pri priehrade na rie-
ke Colorado vytvárajúcej jazero Powell. 
V hoteli v Page bol recepčný Rumun  
a poradil nám dobrú reštauráciu, kde 
sme sa navečerali.
Ráno všetci okrem mňa išli do Antelope 
Canyon, lebo tam by som sa s vozíkom 
nedostal. Potom sme sa zbalili a chce-
li sme sa pozrieť na Horseshoe Band, 
ohyb rieky Colorado, ale od parkovis-
ka tam viedla piesková cesta a malo to 
byť hodinu kráčania, tak sme sa otočili  
a išli do Monument Valley. Bola to dosť 
dlhá zachádzka, ale stálo to za to. Boli 
sme v malom múzeum a odfotili sa na 
vyhliadke, odkiaľ bolo vidno viacero mo-
nolitov. Monument Valley vzniklo eró-
ziou z usadenín vápenca a nachádza sa 
v rezervácii Indiánov kmeňa Navaho. 
Preslávili ho hollywoodske westerny. 
V tridsiatych rokoch minulého storočia 
ukázali fotky Monument Valley režisérovi 
Johnovi Fordovi manželia Gouldingovci,  
ktorí tam bývali a obchodovali z Indi-
ánmi Navaho. Odvtedy sa tam natočilo 
veľa filmov. Chceli sme ísť aj na okružnú 
cestu okolo údolia, no už sme sa poná-
hľali do mesta Flagstaff, do ktorého to 
bolo ešte 276 km. Flagstaff bol vo vyššej 

nadmorskej výške, a preto tam nebola 
polopúšť, ale kopce a borovicové lesy. 
V zime sa tam aj lyžuje. 
Pred tým, ako sme zamierili do Phoe-
nixu, našej ďalšej zastávky, sme si ešte 
urobili zachádzku do Grand Canyonu, 
na jeho južnú stranu. Bol naozaj hlboký  
a široký, ale po tom, čo všetko sme vi-
deli, sa mi už nezdal taký úžasný, ako 
ho opisovali v knihách. Cestou do Phe-
nixu sme zostúpili do nižšej nadmorskej 
výšky, tak bolo znova teplo a všade boli 
kaktusy saguaro. Vo Phoenixe bolo aj 
večer 39 °C a cez deň 44 °C, preto sme 
radšej ostali pri bazéne v našom ubyto-
vaní. Keď si môj brat hádzal basketba-
lovú loptu v bazéne, padla mu na kaktus  
a začala fučať. 
Cestou do San Diega sme sa zastavili 
vo väzení v Yume, kde je teraz múzeum. 
Potom sme prešli cez hranicu Arizony a 
Kalifornie a pokračovali do San Diega. 
Ubytoval sme sa v hoteli Del Corona-
do na polostrove Coronado, kam viedol 
zo San Diega vysoký most, aby popod 
prešli lode vojenskej flotily. Hotel bol 
otvorený v roku 1888 a je to druhá naj-
väčšia drevená stavba v USA. Natáčali tu 
film Some like it hot. Vek hotela na ňom 
už bolo vidno, podlaha nebola rovná  
a výťah tam bol len jeden a ovládal ho 
lift boy, ktorý tam pracoval už 40 rokov. 
Naša izba s rodičmi mala byť bezbarié-
rová a pre troch dospelých, ale bola tam 
len jedna dvojposteľ. Našťastie sme mali 
ešte jednu izbu s dvomi dvojposteľami. 
Pre mňa bol v San Diegu najdôležitej-
ší bod programu múzeum lietadlová 
loď USS Midway. Na loď sa dalo dostať 
výťahmi a letová paluba a hangár pre 
lietadlá pod ňou boli bezbariérové. Do 
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podpalubia a na kapitánsky mostík som 
sa však žiaľ na vozíku nedostal. Na leto-
vej palube boli vystavené všetky lietadlá, 
ktoré z lode kedy štartovali. Letová palu-
ba bola taká veľká, že sme mali čo robiť, 
kým sme si ju celú prezreli. Na lodi boli aj 
veteráni, ktorí nám rozprávali o tom, čo 
zažili počas služby na tejto lodi.
Ráno ďalšieho dňa sme vyrazili do Ma-
libu pri Los Angeles. Po ceste sme sa 
dostali do zápchy na dvanásť prúdovej 
diaľnici. Podvečer sme prišli do Malibu 
a ubytovali sa v hoteli. Z balkóna sme vi-
deli, že v reštaurácii večeria Mel Gibson. 
Náš hotel mal aj pláž rovno pod našimi 
balkónmi, ale po väčšinu času bola zalia-
ta morom. Vlny sa rozbíjali o skaly pod 
hotelom. Doobeda ďalšieho dňa sme 
boli na pláži. Voda bola však studená, 
takže sme sa nekúpali. Podvečer sme išli 
na mólo v Santa Monica. Boli tam stánky 

s občerstvením a húsenková dráha. Môj 
brat povedal, že niečo podobné môže 
človek zažiť na Račianskych alebo Dúb-
ravských hodoch. Ako posledné miesto 
sme navštívili Sunset Boulevard v Hol-
lywoode, kde sú na chodníku hviezdy 
známych umelcov. Prešli sme sa tadiaľ, 
najedli sme sa v McDonald’s a odfoti-
li sa s nápisom Hollywood. Trochu mi 
bolo ľúto, že sme nevideli ani centrum 
Los Angeles, ale ku koncu dovolenky 
sme boli už dosť unavení. Z letiska v Los 
Angeles sme mali priamy let do Viedne 
a trval asi 12 hodín. Dokopy sme na do-
volenke najazdili asi 5300 kilometrov.

TOMÁŠ VRANOVSKÝ

Potešíme sa vašim tipom na ďalšie 
bezbariérové výlety a dovolenky 

vhodné aj pre ľudí na vozíku.

•  Autor: Jozef Blažek  
Názov: Pištolníci
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Špeciálna príloha  
o cestovaní:

Po Slovensku  
na vozíku

Vycestovať v lete do zahraničia bolo 
veľmi riskantné. Protipandemické 
opatrenia sa menili a situácia bola ne-
istá. Mnohí sme preto hranice štátu 
neprekročili a za dovolenkovú desti-
náciu sme si zvolili Slovensko. Ponúka 
mnoho čarovných miest, o ktorých sme 
vôbec netušili. Prostredníctvom nasle-
dujúcich reportáži niektoré z nich spo-
známe - z pohľadu turistov a turistiek 
na vozíku.

Divočina na 
paddleboarde

Paddleboard som kúpila ako darček pod 
stromček, pri rozbalení obdarovaný javil 
známky rozpakov, ktoré zmizli až o pár 
mesiacov neskôr a zmenili sa na nad-
šenie. Hneď pri kúpe som dumala čo  
a ako, aby som sa mohla pripadne od-
viezť aj ja. Kúpu som dobre zvážila a po-
radila sa s českým predajcom, ktorému 
som opísala celú situáciu, že som na 
vozíku a že chcem paddleboard hlavne 
pre partnera na relax a poprípade, ak to 
bude možné a hlavne reálne, odviezť sa 
aj ja. Vybrala som úplne na prvú šupu 
parádne, čo sme zistili až po otestova-
ní druhého paddleboardu v lete, ktorý 
bol vratký a nebolo by vôbec možné, 
aby som sa ja mohla na niečom takom 
odviezť. Takže, ak chcete paddleboard 

kupovať, dobre si kúpu zvážte. Teraz 
už poďme k zážitkom! Prvú jazdu som 
odkladala, ako to len šlo, ale keď som 
partnera napálila, jednoducho má ho-
dil na palubu a vyrazilo sa. Zmenilo mi 
to pohľad na svet, fakt neklamem, ne-
preháňam, nabilo má to novým elánom  
a úžasom mi padla sánka. Ale mne stačí 
fakt málo, aby ste nezostali poprípade 
sklamaní. Vyhľadávame tiché miesta, 
kde sa dá sledovať príroda, vodný život, 
videli sme stádo laní, ako vo vode spá-
sali rákosie, to sme ani nedýchali, vtáci, 
mini labutiatka,  ryby, vážky a neviem čo 
ešte... Takto by sa dalo pokračovať až... 
Jediné, čo k tomu potrebujete, je mať 
oči a srdce dokorán. Uvedomiť si len 
sám seba a prírodu. Mne tento čoraz 
viac vzďaľujúci sa vzťah s prírodou veľmi 
chýba a takto som sa mu znova aspoň 
trošku priblížila. Pri plavbe používam zá-
chrannú vestu, lebo čo keby sa vyskytlo 
niečo nečakané, poistka musí byť. Moja 
rada na záver, skúste to. Spoznáte svet 
z novej perspektívy. 

IRENA JANDZÍKOVÁ

•  Dobrodružná plavba na paddleboarde.  
(Autor: Z archívu Iky Jandzíkovej)
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Krásavica pod Karpatmi
O Bratislave sa hovorí, že je krásavica na 
Dunaji, ale to isté platí aj o spojení krá-
savica pod Karpatami. Je veľa možností, 
kam sa dá v okolí Bratislavy vyraziť do 
prírody, do lesa aj napriek tomu, že sa 
pohybujete len na elektrickom vozíku. 
Môžem vám odporučiť zopár týchto trás. 
Napríklad začiatok v Lamači, časť Kla-
nec, odtiaľ sa dá po asfaltke prejsť až na 
Kačín (3 km), kde sa môžete rozhodnúť, 
či sa vrátite späť cez Železnú studničku 
(2 km) až na Partizánsku lúku (2 km), kde 
sa v priestoroch bufetu Amfík nachádza 
aj bezbariérová toaleta. 
Z Kačína sa môžete vybrať aj na Peknú 
cestu (6 km) smer Rača – Krasňany. Prej-
dete okolo maličkých rybníkov s rôznymi 
turistickými atrakciami a okolo bufetu 
U Slivu.
Ďalšia pekná trasa je z Partizánskej lúky 
popri 4 rybníkoch, po druhom sa môžete 
občerstviť v reštaurácií Klepáč (0,4km), 
kde majú bohatý výber domácich polie-
vok a potom potiahnete ďalej na Želez-
nú studničku. Tu rovnako nájdete štýlo-
vý bufet. Čochvíľa  ho už vystrieda nová 
stavba, ktorá bude podrobne kopírovať 
historické Ferdinandove kúpele. Keď 
budete pokračovať ďalej po vynovenej 
asfaltke, prídete k lanovke, žiaľ bariéro-
vej, ktorá vás vyvezie na Kamzík. Na ten 
sa môžete dostať aj z opačného konca, 
od Koliby. Nájdete tam okrem zopár 
bufetov aj novú bezbariérovú toaletu. 
Navyše je odtiaľ krásny výhľad na celú 
Bratislavu. Odtiaľ sa dostanete tiež k la-
novke a ďalej na Železnú studničku. Za 
zmienku stojí aj návšteva vyhliadkovej 
reštaurácie na Televíznej veži Kamzík. 

Pekná trasa je aj nad Dúbravkou, kde sa 
dá dostať až na hrebeň Devínskej kobyly. 
Toto však už nie je asfaltová cesta, je to 
len spevnená zemina, čiže v dažďovom 
počasí nie príliš vhodná na turistiku. Na 
začiatky všetkých týchto cestičiek vedie 
aj mestská hromadná doprava s nízko-
podlažnými autobusmi. Takže už len 
plne nabiť batérie a hor sa na túry. 

JOZEF BLAŽEK

Okolo Malých Karpát
Väčšina z nás môže súhlasiť s názorom, 
že toto leto bolo iné. Pandémia výrazne 
zmenila naše dovolenkové destinácie. 
Aj tie, v našej rodine. Mali sme naplá-
novanú dobrodružnú trasu cez severné 
Rakúsko a severné Taliansko. Pár dní 
sme mali stráviť pri jazere Lago di Garda 
a kochať sa výhľadmi na Alpské končiare. 
Cestu sme zo známych dôvodov zrušili, 
keď sa svet dá opäť do poriadku, určite 
ju absolvujeme.
Dovolenku sme neplánovali. Aby deti 
nemali úplne nudné prázdniny, zabez-
pečili sme im tábory, úplnou náhodou 
boli obaja v tábore v tom istom čase, 
samozrejme každý v inom. A tu skrs-
la myšlienka, využiť príležitosť, ktorá 
sa opäť niekoľko rokov nemusí opako-
vať a urobiť si dovolenku podľa našich 
predstáv. Bez detí, len ja, môj muž a náš 
pes. Ten však o dovolenke nemal vlastné 
predstavy a ako to už u psov býva, je spo-
kojný tam, kde sme my. Okrem toho to 
bola jeho prvá dovolenka s nami, takže 
nemá s čím porovnávať.  
Nechcelo sa nám hľadať bezbariérové 
ubytovanie a stále s ohľadom na opatre-
nia, rýchlo sme sa s mužom zhodli, že si 
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budeme robiť výlety. Z pohodlia domova 
vybaveného všetkým potrebným vyra-
zíme na pár hodín za poznaním a večer 
sa opäť vrátime. Mali sme k dispozícii 
päť dní. 
Prvý deň sme sa vydali na juh, do Komár-
na. Prechádzka historickým centrom  
a toľko ospevovaným námestím Európy 
vo mne zanechala stopy nenaplneného 
očakávania. Z historických domov smut-
ne pozerali prázdne a špinavé výklady už 
zrušených obchodov. Ako to už býva, na 
Slovensku nevieme turistom ukázať to, 
čo nám ponúka história. Pravda je tiež 
taká, že bez peňazí to nejde a tých je pre 
kultúru poskromne. Z Komárna sme sa 
vydali pozrieť si Vodný mlyn v Kolárove. 

Je to kultúrna pamiatka na mŕtvom ra-
mene Malého Dunaja. K mlynu vedie naj-
dlhší zastrešený drevený most v Európe. 
To, že je zastrešený som mimoriadne 
ocenila, pretože v čase nášho príchodu 
začalo pršať, keďže neprestávalo, vydali 
sme sa na spiatočnú cestu. 
Ďalšie dni sme sa už venovali spozná-
vaniu Záhoria a Malých Karpát z jednej 
aj druhej strany. Začali sme v Levároch, 
návštevou Habánskeho dvora. Pri Gbe-
loch sme objavili Adamovské jazerá, sú 
to štrkoviská, oblasť bola vyhlásená za 
chránené vtáčie územie. Najmä južné ja-
zero s množstvom maličkých ostrovov je 
hniezdiskom mnohých vzácnych druhov 
vodných vtákov. Pri jazere je vybudova-
ná drevená rozhľadňa. Je prístupná len 
pre chodiacich. 
Od Adamovských jazier je už len pár 
kilometrov do Holíča. Trošku v úzadí 
Holíčskeho zámku je kamenný veter-
ný mlyn holandského typu, je jediným 
zachovaným na celom Slovensku. Je 
pekne zrekonštruovaný a z jeho okolia 
sú krásne výhľady. Holíčsky zámok je 
krásna, rozložitá baroková stavba. Pri 
pohľade na ňu je vám do plaču. Opadaná 
omietka a vybité okná, žalujú, že sme 
dopustili, aby jedna hodnotná pamiatka 
takto dopadla. Paradoxne, okolie zámku 
je veľmi pekné a udržiavané, zámok ob-
kolesuje vodná priekopa, môžete si pre-
najať loďku, môžete navštíviť prekrásnu 
bylinkovú záhradu a nechať sa omámiť 
jej vôňami, sú tam lavičky, detské ih-
risko, je to pekné miesto na relax. Deň 
sme ukončili dobrou večerou v známom 
holičskom pivovare Wywar. 
Ďalší deň sme sa vydali cez Stupavu, 
Kuchyňu, Plavecké Podhradie až do 

•  Parťákom na cestách bol aj domáci miláčik 
Jackie. (Autor: Marko Maduna)
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Brezovej pod Bradlom, aby sme po prvý 
raz uvideli Mohylu M. R. Štefánika, ktorá 
sa nachádza na vrchu Bradlo. K mohyle 
sa dá dostať autom, ak však máte dobre 
nabitý vozík alebo zdatného asistenta, 
mohla by to byť aj pekná prechádzka, 
po asfaltke, v tieni lesa. Bradlo z nad-
morskej výšky 543 metrov ponúka pre-
krásne výhľady. To je však všetko. Ma-
jestátnu mohylu si obzriete, po štrkovej 
cestičke sa k nej na vozíku horko-ťažko 
priblížite, ale na mohylu nevystúpite, 
sú tam schody. Žiadalo by sa niekde si 
v tieniku posedieť, dozvedieť sa čosi  
o našom najslávnejšom Slovákovi, pood-
dychovať, porozmýšľať. Inak peknému 
miestu chýba takéto človečenské zá-
zemie. Možno sa však časy menia, čosi 
sa pod mohylou stavia, treba dúfať, že 
bezbariérovo. Cestou domov sme ne-
odolali Piešťanom, večerná prechádzka 
pri Váhu a kúpeľným parkom je príjemné 
zakončenie letného dňa. 

Pri premýšľaní nad programom nasledu-
júceho dovolenkového dňa pristál prst 
na mape na Červenom kameni. Prečo 
nie? Toto miesto má svoje čaro, dá sa 
tu stráviť príjemný čas prechádzkou me-
dzi hradbami, piknikom na rozsiahlych 
lúkach, komu čo vyhovuje. V príjemnej 
reštaurácii sme posedeli, pri kávičke 
sme pod slnečníkom prečkali aj krátku 
letnú prehánku. A pokračovali sme ďalej 
v ceste, tentoraz do Smoleníc, obzrieť 
Smolenický zámok. Prechádzka k nemu 
je veľmi príjemná a okolie zámku ponúka 
veľa priestoru na posedenie a oddych. 
Zámok bol zatvorený, nedalo sa vojsť ani 
na nádvorie, však načo? Veď je turistická 
sezóna... Nevadí, samotná prechádzka 
k nemu je čarovná. 
Naše výletné tripy sme plánovali ukončiť 
dobytím hradu Beckov. To sa nám však 
nepodarilo. Náš príchod do obce Bec-
kov v obednom čase začal trampotami 
s hľadaním bezbariérovej reštaurácie. 

•  Na výlete pri Štefánikovej Mohyle na Bradle. (Autor: Marko Maduna)
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Ajhľa, priamo pod skaliskom hradu pek-
ná reštaurácia s  logom prístupnosti. 
Okamžite sme vystupovali z auta. Po 
nakuknutí za prah dverí sme zbadali 
veľký schod. Vstúpiť inak sa nedalo, tak 
sme sa opäť naložili do auta spomenúc 
si, že sme pred Beckovom míňali pútač 
ku Kolibe. Ani druhý pokus nevyšiel, pri 
bližšej obhliadke rampy do Koliby sme 
zistili, že táto bola predčasne useknutá  
a nedokončená. Priznávam, že v tú 
chvíľu mi načisto odpadla chuť motať 
sa niekde po Beckove a tak sme ho 
opustili s horkou príchuťou a len tak 
„naverím Boha“ sme odbočili k dedine 
Kalnica. Môj muž si matne pamätal, že 
tam bol kedysi dávno lyžovať. Išli sme 
len rovno za nosom a zrazu za Kálnicou 
sme úplnou náhodou našli veľmi príjem-
nú reštauráciu, tesne pred Bikeparkom 
kde sa po zelených kopcoch veselo pre-
háňali cyklisti. Dobre napapaní sme sa 
ešte prešli v osviežujúcom tieni doliny. 
Napriek tomu, že široko-ďaleko ani ži-
váčka, v tomto prípade veľmi dobre po-
slúžilo rúško, nakoľko roj mušiek, ktorý 
som mala nad hlavou bol veľmi otravný.  
A všetci vieme, že naše „dystrofické“ 
ručičky nie zrovna stavané na neustále 
odháňanie niečoho takého. 
A to bol vlastne posledný výlet, ktorý 
sme počas našej „covidovej“ dovolen-
ky podnikli. Opäť sa raz potvrdilo, že je 
fajn spoznávať našu domovinu a nie-
kedy nám krásne a zaujímavé miesta 
v našom blízkom okolí akosi unikajú.  
Teším sa na spoznávanie našej domovi-
ny aj tomto roku. 

ANDREA MADUNOVÁ

Vďaka osobnej asistencii 
hor sa na hrady

Som človek s telesným postihnutím. 
Pohybujem sa na elektrickom a mecha-
nickom vozíku. Osobnú asistenciu využí-
vam od roku 1999. Vďaka asistencii mô-
žem slobodne a nezávisle rozhodovať 
o vlastnom živote, svojich potrebách, 
záujmoch, aktivitách. Umožňuje mi žiť 
plnohodnotný život aj napriek môjmu 
postihnutiu. Nájsť dobrých osobných 
asistentov a asistentky nie je jednodu-
ché. Ja mám obrovské šťastie, že takých 
mám. Podarilo sa to s pomocou Agentú-
ry osobnej asistencie v Žiline. 
Som aktívna. Športujem, rada cestujem, 
chodím do prírody a veľmi ma lákajú 
pohľady z výšok. Slovíčko nuda v mo-
jom slovníku nenájdete. Každý deň si ale 
musím dopredu zmanažovať. Ak mám 
napríklad v pláne ísť na výlet, nie je to 
jednoduché. Treba dopredu prezistiť te-
rén, bariéry, cestu, dostupnosť... a ešte 
mnoho iného, aby sa vedeli dostať do 
cieľa. A aj napriek dôkladnej príprave nás 
počas cesty ešte vždy niečo prekvapí. 
Ale nás nič neodradí! 
Cesta na Pustý hrad 
Predstava, že by som sa jedného dňa 
dostala na Pustý hrad, bola pre mňa 
nepredstaviteľná. Túžba bola však sil-
nejšia a tí správni ľudia okolo. Kamarát 
Peťo vybavil možnosť dostať sa až pod 
hrad autom. Odtiaľ sme už išli peši do 
kopca po kamenistej ceste. Peťo ma 
pevne držal, aby som sa neprevrátila, či 
nebodaj nevypadla z vozíka. Asistentka 
Evka všetko starostlivo zdokumento-
vala. Aby sme mali dôkaz, že sme to 
nevzdali! Po prekonaní náročnej cesty 
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sme sa odrazu ocitli na nádvorí. Tu som 
si najskôr vydýchla, upravila som svoju 
polohu vo vozíku a už som sa len kochala 
prekrásnym výhľadom. Stálo to za to! Na 
tú náročnosť terénu som v momente 
zabudla. Kde je vôľa, tam je cesta. Nao-
zaj to platí. A k tomu ešte pár šikovných 

osobných asistentov a všetko sa 
dá hravo zvládnuť.
Túra na Lietavský hrad
Asistentka Lydka rada chystá 
prekvapenia. Jedným takým 
bol výlet na Lietavský hrad. 
Do poslednej chvíle som ne-
vedela, kam ideme. Prišli sme 
do obce Litava, zaparkovali 
sme auto a zostali sme ča-
kať. Pýtam sa, na čo čakáme?  
A kam vlastne ideme? Na moje 
naliehanie mi Lydka prezradila 
cieľovú destináciu. Namierené 
máme na Lietavský hrad! Ako sa 
tam dostaneme? Pýtam sa, ale 
Lydka má všetko dopredu na-
plánované. Po chvíli sa pri nás 
nastavil džíp. Doňho ma naložili 
a ja som v nemom úžase sledo-
vala okolie. Cesta naprieč lesom 
bola veľmi náročná. Asistentka 
mala čo robiť, aby ma v  aute 
udržala aj napriek veľmi ohľa-
duplnej jazde pána vodiča. Ale 
zvládli sme to. Autom sme prišli 
až na nádvorie, presadla som si 
na vozík a zostala som v nemom 
úžase. Vďaka asistentke Lydke  
a ochotným ľuďom, ktorí mi 
umožnili absolvovať až 50% 
prehliadky Lietavského hradu. 
Som zatiaľ prvý človek na vozíku, 
ktorému sa to podarilo. 

•  Po náročnom teréne s elektrickým vozíkom aj pomocou 
asistencie. (Autor: Z archívu Ľubky Škvarnovej)

•  S asistentkou Evkou a kamarátom Peťo pokorili kopec na  
Pustý hrad vo Zvolene. (Autor: Z archívu Ľubky Škvarnovej)

Nezáleží na tom, či je človek na vozíku 
alebo chodí po vlastných. Jednoducho, 
keď človek niečo veľmi chce, ide to. 
Zážitky mi navždy zostanú v srdci, nik-
to mi ich nevezme. Som šťastná, že si 
môžem plniť túžby a sny vďaka osobnej 
asistencii. 

ĽUBKA ŠKVARNOVÁ
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Osobitý hotel  
a prostredie v Roháčoch

Rozhodli sme sa preskúmať Západné 
Tatry – Roháče. Táto oblasť má aj bezba-
riérové chodníky vhodné pre ľudí na vo-
zíku. Okrem toho nás zlákal hotel Osobi-
tá v Zuberci. Je tiež bezbariérový a v jeho 
okolí je množstvo asfaltových cestičiek. 
Hotel sa nachádza priamo v horskom 
prostredí, len niekoľko metrov od vstu-
pu do Roháčskej doliny. S asistentom 
sme pochodili Látanú a Roháčsku dolinu 
až k Ťatliakovmu jazeru a Oravice, kde 
sme videli obrovského jeleňa takmer 
pri ceste. Príroda je tu nádherná, po-
časie nám vyšlo krásne každý deň. Pre-
to bol priestor na viachodinové výlety, 
napríklad do Múzea oravskej dediny. To 
som zvládla len vďaka pomoci osobné-
ho asistenta. Múzeum má bezbariérovú 
toaletu, vedú však do nej dva schody. 
Bezbariérová izba v hoteli je na prvom 
poschodí hneď vedľa jedálne, kam sa 

•  Debarierizovaná kúpeľňa v zubereckom hoteli Osobitá. (Autor: Henrietta Horváthová)

•  Asfaltová cestička naprieč Látanovu dolinou. 
(Autor: Matej Kovács)
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dá dostať pohodlne výťahom. Izba je 
menšia, ale vyhovujúca, elektrický vo-
zík by mohol mať problém. Kúpeľňa je 
veľká s posuvnými dverami a vyklápacou 
stoličkou na sprchovanie. Menej kom-
fortný bol vyšší záchod, ale každému 
samozrejme vyhovuje niečo iné. Varili 
úžasné a veľmi nám chutila voda, bola 
úplne ako z hôr. Personál hotela bol milý 
a ochotný. Pri komunikácii mali vždy 
ochranné rúška a dodržiavali zásady 
opatrení v súvislosti s koronavírusom. 
Cestou späť sme sa zastavili na obed 
na salaši Zázrivá. Nemôžete ho minúť, 
nachádza sa pri hlavnej ceste na konci 
obce. Priestory reštaurácie sú rovnako 
bezbariérové s toaletou a vyhradeným 
parkovacím miestom. Jedlo bolo veľmi 
chutné s pridaným bonusom, s nádher-
ným výhľadom na okolitú krajinu. 

HENRIETTA HORVÁTHOVÁ,  
ALENA JURÍČKOVÁ

Bezbariérové doliny 
Tatier

Na Liptove v obci Hybe máme chatu  
a radi tam s rodičmi chodievame. Máme 
to odtiaľ blízko do Nízkych a aj do Zá-
padných a Vysokých Tatier. Odkedy mám 
elektrický vozík, posledné dva roky sme 
začali chodiť na miesta ako Žiarska doli-
na, Popradské pleso alebo Jánska dolina, 
kam som sa predtým nemohol dostať. 
Rád by som sa podelil  o moje turistické 
zážitky a možno takto niekomu poskytol 
dobrý tip na výlet na budúce leto. Okrem 
známejších miest, ktoré som spomínal, 
sme objavili a pochodili aj menej známe 
miesta, ako napríklad dolina Ipoľtica ale-
bo horná nádrž prečerpávacej elektrár-
ne Čierny Váh. Vo všetkých týchto doli-
nách je asfaltová cesta, takže myslím, že 
by mali byť prejazdné pre takmer všetky 
exteriérové elektrické vozíky. Aspoň ja 
som tadiaľ prešiel. Problémom bývajú 
hlavne rampy, ktoré sa v niektorých prí-
padoch nedajú obísť.
Prvý z menej známych tipov je dolina 
Ipoľtica za obcou Kráľova lehota za Lip-
tovským Hrádkom. Objavil ju môj otec, 
keď tam bol na bicykli. Sú tam vybudo-
vané dokonca dve jednosmerné cesty 
s kvalitným asfaltom, pravá pre smer 
hore a ľavá pre smer dole. Vybudovali 
ich kvôli ťažbe dreva, na ktorú je často 
smutný pohľad, ale vďaka tomu sa dá po 
tejto krásnej doline prejsť aj na vozíku. 
Pred začiatkom doliny je síce rampa, 
nám ju však našťastie niekto otvoril. 
Neprešli sme až na koniec doliny, ale 
štrkovou spojkou sme prešli na cestu pre 
smer dole a tak sme sa vrátili.

•  Okolie ponúka mnoho prechádzok dostupných  
pre ľudí na vozíku. (Autor: Róbert Juríček)
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Ďalšia z menej známych dolín v Níz-
kych tatrách je Malužinská dolina. Za-
čína v obci Malužiná, ktorá sa nachádza 
v smere z Liptova na horský prechod Čer-
tovica. Cez túto dolinu vedie udržiavaná 
asfaltová cesta, ale na jej začiatku je tiež 
rampa. S problémami sa však dá obísť. 
Asi po štyroch kilometroch sa rozvetvuje 
na dve cesty, jedna vedie k Malužinské-
mu tajchu a druhá smerom k Veľkému 
Boku. Spolu s rodičmi sme tam boli 
na jar a vybrali sme sa cestou smerom 
k Veľkému Boku, no pomerne rýchlo 
sme sa potom otočili naspäť, lebo cez 
cestu asi 80 metrov pred nami prebehla 
medvedica s odrasteným mláďaťom. 
K známejším dolinám v Nízkych Tatrách 
patrí Jánska dolina. Dolina začína v Lip-
tovskom Jáne, ale prejsť autom a za-
parkovať sa dá až na parkovisku pri ústí 
Stanišovskej doliny. Odtiaľ je už zákaz 
vjazdu, ale asfaltová cesta pokračuje 
ešte asi 4 km k horárni Predbystrá, kde 
je veľká lúka a dolina sa tam pekne otvá-
ra. Odtiaľto vedú tri cesty, ale asfalt tu 
končí. Keď sme tam boli, vybrali sme sa 
jednou z nich smerom k Svídovskému 
sedlu, no zastavila nás rampa, ktorú som 
s vozíkom nemohol obísť. To, ako ďaleko 
by vozík prešiel, keby sme skúsili druhé 
dve odbočky sme už nezistili, lebo nás 
chytila búrka, ktorú sme prečkali v prí-
strešku asi v polovici cesty späť.
Zaujímavosťou Nízkych Tatier je prečer-
pávacia elektráreň Čierny Váh. Jej horná 
nádrž bola vybudovaná na vrchole kopca 
a je odtiaľ veľmi pekný výhľad. Odbočka 
k nádrži sa nachádza pred Svarínom za 
Kráľovou lehotou. Odtiaľ je to k nádrži 
ešte 7 km po asfaltovej ceste, kam je 
zákaz vjazdu, ale dalo by sa odtiaľ až 

•  S otcom na prechádzke v Malužinskej doline. 
(Autor: Z rodinného archívu.)

•  Cesta na Popradské pleso.  
(Autor: Z rodinného archívu.)
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aj minulé leto. Až k samotnému vodo-
pádu sa na vozíku bohužiaľ nedá dostať, 
lebo k nemu vedie strmý chodník, aj keď 
je blízko. Táto cesta býva celkom frek-
ventovaná, lebo okrem peších turistov 
tadiaľ chodí aj veľa bicyklistov.
Toto leto som bol s otcom ešte na 
Popradskom plese. Vedie tam tiež as-
faltová cesta, ktorá je podobne strmá 
ako cesta na Žiarsku chatu, ale asfalt 
je myslím kvalitnejší. Hore pri plese už 
les redne a začína kosodrevina, vďaka 
čomu si možno užiť nádherné výhľady 
na okolité hory. Pri plese sú dve reštau-
rácie, takže sa tu dá občerstviť a pozerať 
sa, ako sa oproti turisti štverajú traver-
zom Tatranskej magistrály na Sedlo pod 
Ostrvou. Keď sme tu boli, tak počasie 
nebolo najlepšie, čo ešte znásobovalo 
vysokohorské prostredie.
To sú zatiaľ všetky pekné miesta v Níz-
kych a Vysokých Tatrách, kam sa dá do-
stať na elektrickom vozíku, ktoré som 
navštívil a myslím, že by to mohla byť 
aj dobrá inšpirácia alebo tip na výlet. 

TOMÁŠ VRANOVSKÝ

Tri dolinové destinácie 
Dovolenky sa vždy snažíme plánovať tak, 
aby sme sa  dostali čo najhlbšie do lesa 
a čo najmenej jazdili autom. Preto ak sa 
niekde ubytujeme, ideálne odtiaľ vyrá-
žame na túry už len po svojich vlastných 
nohách a kolesách. Takéto destinácie sa 
nám minulý rok podarilo navštíviť tri.
Prvou je Blatnica, malebná dedinka 
vo Veľkej Fatre. V jej okolí sa natáčal 
prvý Juraj Jánošík. Odtiaľ sme vyrazili 
do dvoch dolín. Prvou bola Blatnická, 
krásna dolina so spevnenou zeminou, 

k hornej nádrži prejsť na elektrickom 
vozíku. My sme si vybavili povolenie na 
urbári v Hybiach a vyviezli sme sa tam 
autom. Prešli sme sa okolo nádrže, je 
tam pekný asfaltový chodník a veľmi 
pekné výhľady. Veľa ľudí tam chodí au-
tom aj bez povolenia, no neodporúčal by 
som to, lebo keď sme tam boli, tak prišli 
policajti a rozdávali pokuty. 
Na vozíku sa dá dostať aj na Žiarsku 
chatu. Žiarsku dolinu sme prešli minulý 
rok. Výhodou výletu do tejto doliny na 
rozdiel od ostatných, je možnosť ob-
čerstvenia sa v cieli, aj keď chata nie je 
bezbariérová a na vozíku sa tam človek 
nedostane. Cesta je celý čas asfaltová, 
aj keď nie veľmi dobrej kvality a v niekto-
rých úsekoch aj dosť strmá. Nevýhodou 
je, že sa nedá schovať s vozíkom v chate, 
ak začne pršať.
Ďalšia pekná, menej strmá prechádz-
ka, ale dlhšia je cez Kôprovú dolinu ku 
Kmeťovmu vodopádu. Boli sme tu toto 

•  Keď je treba, vozík odvezie dvoch. Obzvlášť, ak ide 
o unavenú sestru na prechádzke v Kôprovej doline. 
(Autor: Z rodinného archívu.)
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občas kamienkovou, ale takmer rovi-
natou. S vozíkom sa to dalo zvládnuť, 
nie je to však úplný komfort. Problém 
sú totiž hlavne žľaby, ktoré sú pozdĺž  
8 km trasy asi každých sto metrov. Dajú 
sa zvládnuť širšími kolesami, prípadne 
cúvaním alebo ako my, ktorí sme si so 
sebou niesli drevenú lištu. Pozdĺž celej 
doliny je Blatnický potok, lemujú ho ih-
ličnaté a bukové stromy. Všade naokolo 
je mnoho krásnych kvetov, napríklad 
unikátny Cyklamén fatranský. 
Ďalší deň patril výletu do Gaderskej do-
liny. Jej prvá časť je asfaltová cca 5km až 
po skalnú Čertovú dieru. Po ľavej strane 
vidíme stromy, Blatnický hrad a pravú 
stranu lemuje Gaderský potok. Výhodou 
je reštaurácia Gader s bezbariérovou 
toaletou hneď v úvode túry. V rovnakej 
lokalite sme ešte absolvovali výlet do 

Necpalskej doliny. Odtiaľ sme sa minulý 
rok museli vrátiť potom, čo nás zastihla 
hodinová prietrž. Teraz nám počasie 
prialo. Dolina je asfaltová, čím ste však 
hlbšie v lese, kvalita asfaltu klesá. 
Ďalšiu dovolenku sme absolvovali blízko 
českých hraníc, v Lazoch pod Makytou 
s bezbariérovým vstupom aj toaletou. 
Napriek tomu odporúčam každému 
overiť si, či podmienky vyhovujú. Pekný 
je aj vedľajší hotel Čertovo, ktorý má 
rovnako bezbariérové až tri izby. Hotely 
sa nachádzajú v horách, doliny sú zväčša 
so spevnenou zeminou, ale z európskych 
fondov je zrealizovaná nová asfaltka až 
na Kohútky. Je to asi 5km stupák, ktorý 
ale dobre nabité vozíky zvládnu. Môžete 
ísť na doraz, pretože na samom vrchole 
je už len rovina, hrebeň Beskýd s krás-
nymi výhľadmi. A naspať už idete len 
z kopca. 
Tretia tohtoročná turistická dovolenka 
patrila nášmu obľúbenému Krpáčovu, 
hotel Polianka s krásnym výhľadom do 
doliny na nádherné jazero. Ubytovanie je 
žiaľ bariérové, tento rok debarierizovali 
len vstup do reštaurácie. Na prechádzky 
do okolia terén nevyhovuje každému. Je 
štrkový, kamenistý, potrebujete silnejší 
vozík. Je tu však krásna Vajskovská do-
lina s výborným asfaltovým povrchom. 
Ak vydrží vozík aj doprovod 10km tam 
aj naspäť, vrelo odporúčam. 
Priatelia, ešte jedna rada na záver. Člo-
vek na elektrickom vozíku je ako horole-
zec. Vždy treba pamätať na to, že sily si 
treba nechať aj na návrat do základného 
tábora. Preto odporúčam vyberať si také 
trasy, kde návrat absolvujete z kopca. 
Pre istotu. 

JOZEF BLAŽEK

•  Drevená lišta je skvelým pomocníkom  
pri prechode cez odvodňovacie žľaby.  
(Autor: Z archívu Jozefa Blažeka)
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Špeciálna príloha  
o cestovaní:

Cestovná horúčka
O cestovaní na vozíku radi píšeme aj 
čítame. Vďaka vašim reportážam spo-
znávame nové miesta a získavame tipy 
na ďalšie výlety. Zaujímavé príbehy 
z letných dovoleniek preto prinášame 
opäť v tomto zimnom období, na za-
hriatie. Doslova obídeme Slovensko 
celkom dookola aj s dýchacím prí-
strojom, zastavíme sa v Bystričke pri 
Martine, nevynecháme Oravu a Liptov, 
navštívime doliny Nízkych Tatier, Vyso-
kých Tatier aj Malej Fatry, pobudneme 
v Bardejovských kúpeľoch a po ceste 
naspäť si odskočíme na veľký výlet  
do Rakúska. Milí priatelia, držte si klo-
búky, štartujeme! 

Ako sme spontánne 
objavovali Turiec

Zbehlo sa to rýchlo. Žiadne veľké plá-
novanie a trasovanie. Iskričku záujmu 
vznietila informácia o bezbariérovej izbe 
a ochota pracovníka na recepcii odfotiť 
kúpeľňu, aby sme sa presvedčili, že aj 
tá je prístupná. Dodatočné otázky ohľa-
dom ostatných priestorov v rámci ho-
tela ma presvedčili, že by sme to mohli 
zvládnuť. Objednala som pobyt na štyri 
dni pre našu štvorčlennú rodinu. Až na 
druhý deň som si spomenula, že máme 
psa (už rok...!), preto som dodatočne 
overovala, či môžeme prísť aj s ním. Od-
poveď znela: „Samozrejme, ale za psíka 
sa platí.“ „V poriadku, koľko?“ „Bude to 

20€.“ Opýtala som sa, či je to suma za 
celý pobyt a na moje zdesenie som sa 
dozvedela, že dvadsať eur je denný po-
platok. Chvíľu bolo ticho, nakoniec som 
to predýchala a rozhodla som, že právo 
na dovolenku má aj náš Jacky, nech to 
stojí, čo to stojí. 
Hotel Bystrička sa nachádza v malej obci 
Bystrička v tesnej blízkosti Martina. Už 
cesta do Martina je krásna. Z R1 sme 
odbočili na Martin, cez Kremnicu a Tur-
čianske Teplice. Každoročné Kremnické 
gagy, na ktorých som nikdy nebola, vo 
mne vzbudzovali ľútosť a zároveň pred-
savzatie, že raz... A zrazu sa naskytla 
príležitosť, aj keď nie počas „gagov“, 
navštíviť toto mesto. Prešli sme sa 
historickým centrom, deti vybehli na 
vežu Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej  
a kochali sa krásnym výhľadom na celú 
Kremnicu. Aj keď mne tento výhľad do-
priaty nebol, tešila som sa z atmosféry, 
ktorú Kremnica má, historické Štefáni-
kovo námestie tvorené meštianskymi 
domami je majestátne a uličky z neho 
plynúce dýchajú históriou. Kremnica 
je mesto v kopci, buď idete dole alebo 
hore, takže treba pamätať na plne nabi-
tý vozík alebo zdatného asistenta. 
Ďalšia krátka zastávka na ceste do Bys-
tričky sa naskytla v Turčianskych Tepli-
ciach, v známom kúpeľnom mestečku. 
Prechádzka kúpeľným parkom, ktorý 
je dnes kultúrnou pamiatkou, zaujme 
deti aj dospelých. Okrem cudzokrajných 
rastlín a drevín môžu obdivovať aj rôzne 
vtipné lavičky, nazvané podľa známych 
osobností našich, ale aj svetových. Mes-
tečko dýcha kúpeľnou atmosférou, hos-
tia sa prechádzajú po pešej promenáde, 
posedávajú v kaviarničkách a maškrtia 

4/2021
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•  „Lavička pre pohádaných" môže byť pokojne inkluzívnou lavičkou pre ľudí na vozíku. (Autor: Z rodinného archívu)

•  Zlepšila takzvaná „lavička na dobrú náladu“ náladu aj našej Eliške? (Autor: Z rodinného archívu)
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v zmrzlinárňach. Z Turčianskych Teplíc je 
Martin už naozaj „čo by kameňom doho-
dil“, cesta lemovaná zelenými kopcami 
z jednej aj druhej strany ubehne veľmi 
rýchlo. 
Hneď prvý deň našej dovolenky sme si 
to namierili do asi najznámejšej z dolín 
v okolí Martina, Gaderskej doliny. Poho-
dlná, kvalitná asfaltová cesta, lemovaná 
bystrým potôčikom je sen každého turis-
tu a turistky na elektrickom vozíku. To, 
že turista na kolieskach už nie je raritou, 
potvrdzuje fakt, že ja a moji peší spoloč-
níci, sme boli vo výraznej menšine. Doba 
sa mení, ľudia chcú vidieť všetko hneď, 
dostať sa tam rýchlo a ešte rýchlejšie 
naspäť, a tak okolo nás len tak svišťali 
elektrické kolobežky a rôzne obdoby 
skútrov. Premýšľam nad tým, ako si takí-
to „tiežturisti“ dokážu vychutnávať krá-
sy prírody a čerpať z nej pokoj a energiu. 
V poradí ďalšia dolina, ktorú sme na-
vštívili je Valčianska. Na začiatok trošku 
komercie v podobe skákacích hradov  
a bufetov, čo asi rodiny s menšími deť-
mi v lete ocenia, lebo je to lyžiarske 
stredisko. Akonáhle sa však vzdialite  
a vydáte sa smerom do doliny, postupne 
miniete chaty, nájdete kľud a krásu, kvôli 
ktorej ste tam išli. Cesta betónová, pre 
elektrický vozík bez problémov zjazdná, 
s miernym prevýšením, viac na slnku ako 
v tieni. Asi po hodinke a pol chôdze naše 
putovanie ukončila rampa. Je to škoda, 
ešte sa nám chcelo putovať ďalej. Chuť 
na kávičku na terase hotela Impozant 
hneď pod lyžiarskym vlekom sme za-
hnali, kvôli dlhému čakaniu na obsluhu. 
Plusový bod dávam za možnosť využitia 
bezbariérovej toalety, s rozmermi pre 
trpaslíkov, ale kde je vôľa, tam je cesta. 

•  Brána do Gaderskej doliny.  
(Autor: Z rodinného archívu)

Treťou dolinou, ktorú sme navštívi-
li, bola Jasenská. Tento výlet až taký 
vydarený nebol. Išli sme naslepo, bez 
toho, aby sme si dopredu zistili infor-
mácie. Hneď za Martinom, v Košťa-
noch nad Turcom, sme odbočili doľava 
a cez dedinku Belá-Dulice sme hľadali 
lyžiarske stredisko, kde sme plánovali 
zaparkovať. Naša snaha putovať doli-
nou bola neustále atakovaná autami, 
ktorým sme sa vyhýbali veľmi zlou, 
rozbitou cestou. Jeden domáci pán 
nám prezradil, že túto cestu postavi-
li Rusi ešte v šesťdesiatom ôsmom.  
Aj tak vyzerala. Na náš vkus priveľa 
výstavby a hrmotu a keď sa zdalo, že 
sme sa už z toho vymanili, putovanie 
opäť zastavila rampa! Vstup len pre 
vyvolených, na kľúčik, nevieme, či sú 
to majitelia chát alebo vlastníci lesa... 
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Rozčarovanie z výletu sme prekonali 
druhou návštevou Turčianskych Teplíc 
a dobrým obedom. Hľadanie prístupnej 
reštaurácie chvíľu trvalo, podstatne viac 
trpezlivosti však vyžadovalo hľadanie 
bezbariérovej toalety. Moja osvedče-
ná taktika - na toaletu sa pýtaj člove-
ka na vozíku - úplne nevyšla, kúpeľný  
hosť o žiadnom nevedel. Ale milé tety 
na neďalekej lavičke znalecky ukázali na 
blízky kúpeľný dom. Informácia má cenu 
zlata a táto prišla v pravej chvíli!  
Záverečnou fázou našej krátkej dovo-
lenky bola návšteva tábora v Zuberci. 
Stretnutie s rodinami najstarších chlap-
cov s DMD, s táborovou partiou, ktorá 
spolu funguje už roky, bolo tou správnou 
bodkou plnou človečiny. 

ANDREA MADUNOVÁ

•  Turisti sú hladní. (Autor: Z rodinného archívu)

Na Orave a Liptove  
dobre a zdravo

Dlho sme zvažovali, či strávime dovo-
lenku pri mori alebo zostaneme na Slo-
vensku obdivovať domovinu a spozná-
vať krásy našej krajiny. Rozhodli sme sa 
neriskovať. 
Do auta sme naložili elektrický vozík  
a s Peťkou sme zamierili na Oravu a Lip-
tov. Krásne kraje plné farieb, stromov, 
nádherných scenérií. Až tak príťažlivých 
pre moje oči, že som túžila zastaviť auto 
a rozbehnúť sa na lúku posiatu červený-
mi makmi a rôznymi lúčnymi kvietkami. 
Vždy som vedela, že naše Slovensko je 
krásne, ale že ukrýva toľko zaujímavostí 
a atrakcií, to ma naozaj prekvapilo.
Ubytovali sme sa v bezbariérovom ho-
teli Park Dolný Kubín. Vždy bolo mojím 
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snom byť jeho hostkou a teraz sa to po-
darilo. Nakoniec som bola trochu skla-
maná, hlavne zbytočnými bariérami, 
ktoré na mňa v hoteli číhali. Napríklad 
z našej izby sa do kúpeľne dalo dostať 
len prekonaním schodíka a do výťahu 
bolo možné vstúpiť len s pomocou pri-
loženej karty, ktorej čítačka bola umiest-
nená asi 1,7m vysoko. Kvôli deťom, aby 
sa na výťahu nevozili len tak. Personál 
bol však veľmi ochotný a ak bolo treba, 
pomohli mi. 
V Dolnom Kubíne som pred rokmi býva-
la. Preto sme si pripomenuli známe tra-
sy, pochodili sme miesta, ktoré sme po-
znali. Nemohli sme obísť ani vychýrenú 
zmrzlinu v okolí, ktorá bola blízko nášho 
hotela. A môžem potvrdiť, je výborná!
Potom sme sa autom presunuli na krás-
ny Liptov. Bezbariérové ubytovanie sme 
našli v Jasnej v moteli Tatraline. Izba 

•  Pri potulkách za Hviezdoslavom. (Autor: Petra Lackovičová)

•  Mostom ponad rieku Orava.  
(Autor: Petra Lackovičová)
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bola veľmi pekná a úplne prístupná aj 
pre ľudí na vozíku. V okolí sa bez auta 
nedalo veľmi fungovať, absolvovali sme 
len jednu pešiu prechádzku do dediny. 
Nakoniec sme sa rozhodli viac spoznať 
Liptovský Mikuláš. Navštívili sme infor-
mačné centrum, kde sme dostali mapku 
s vyznačenými miestami dostupnými aj 
s vozíkom. Mapka bola skvelo spracova-
ná, moc nám pri rozhodovaní sa, kam 
zavítame, pomohla. Takto sme navští-
vili Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva, Múzeum Čierny orol, 
Liptovskú galériu  P. M. Bohúňa, nevy-
nechali sme Synagógu, Galériu ILUSIA 
a tiež výborný pivovar Liptovar. 
Počasie nám neprialo a bolo dosť chlad-
no. Na iné krásne miesta sme sa pre-
to nedostali. Nabudúce sa určite vrá-
time a v objavovaní Liptova budeme 
pokračovať.

LUCIA MRKVICOVÁ

•  Medzi milovanými stromami. (Autor: Petra Lackovičová)

Dolina, dolina,  
pre vozík stvorená

Tento rok som absolvoval dve krásne 
dovolenky a opäť sme sa s partnerkou 
zamerali na doliny. V oboch prípadoch 
to boli naše návraty. Najprv Veľká Fatra, 
ktorá ponúka množstvo krásnych do-
lín. My sme navštívili tri: Gaderská, 
Blatnická a Belianska. Gaderská je pre 
elektrický vozík ako stvorená. Krásny 
nový asfalt, popri bzučiacom potoku... 
Belianska a Blatnická je trošku iný level.  
Treba počítať s mierne ťažším terénom, 
ale ak pôjdete pomaličky, zvládne to 
každý typ vozíka. Problémom môžu byť 
v Blatnickej doline žľaby, široké 10-12cm 
po celej dĺžke doliny. Vedia ich prekonať 
väčšie kolesá. 
Druhý trip patril Vysokým Tatrám, čas-
ti Podbanské, pod krásnou scenériou 
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Kriváňa. Je to brána do dvoch čarokrás-
nych dolín, do Tichej a Kôprovej. Strávili 
sme tu štyri noci, preto bol priestor na 
to, aby sme do každej z dolín vbehli dva 
krát. Trošku sme sa báli, že stretneme 
medveďa, našťastie alebo žiaľ, nestretli 
sme ho. Možno aj preto, že sme v pravi-
delných intervaloch pískali a trúbili na 
mojom elektrickom vozíku. 
Po štyroch dňoch sme sa presunuli 
miestnym taxíkom do Liptovského Jána, 
čo je odtiaľ asi 15 km. Jánska dolina je 
krásna, po vyasfaltovanej ceste môžete 
bez problémov vychutnávať krásu Níz-
kych Tatier. Len škoda, že po šiestich km 
sú urbárske závory, ktoré sú zamknuté. 
Napriek tomu vrelo odporúčam.

JOZEF BLAŽEK

•  Drevená lišta môže pomôcť pri prechode 
cez odvodňovacie žľaby.  
(Autor: Z archívu Jozefa Blažeka)
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S dýchacím prístrojom  
na východ a späť

Pandémia vírusu Covid-19 nás všetkých 
svojím spôsobom ovplyvnila, priam 
ochromila. Rovnako aj mňa. Rok a pol 
som prakticky nikam nejazdila, ak pred-
sa, tak iba za rodinou, a to vždy vlakom, 
keď sa už dalo. Keďže som už bola toto 
leto plne zaočkovaná, rozhodla som sa, 
že si urobím skúšobnú, krátku jazdu slo-
venskom. Juhom na východ s pauzou 
v Bardejovských kúpeľoch, na ktoré som 
bola veľmi zvedavá a severom naspäť 
domov do Bratislavy. 
V decembri minulého roku som už mala 
zlú skúsenosť s jazdou v aute na liečenie, 
kde cesta viedla cez hornatú krajinu. Už 
som vedela, že pri tejto ceste budem 
musieť v aute používať dýchací prístroj. 
Kúpili sme menič napätia, aby som bola 
pripravená a mohla podľa potreby vyu-
žívať prístroj počas jazdy. 
Z Bratislavy som vyrazila o deviatej ráno. 
Plná nadšenia a očakávaní som si užíva-
la cestu a krajinu, no už po prvých 180 
km som začala pociťovať určitú únavu, 
vyčerpanosť. Kúsok za Zvolenom mi za-
čali dosť rýchlo ubúdať sily, opäť sme 
zastavili, najedla som sa, schladila v kli-
matizovaných priestoroch pumpy a po 
cca pol hodine sme sa vybrali ďalej. Bo-
hužiaľ, opäť mi začali dosť rýchlo ubúdať 
sily a pridala sa k tomu aj bolesť hlavy. 
Napojila som sa na dýchací prístroj,  
a to som si ani nevedela predstaviť, čo 
ma bude čakať. 
Spodná trasa do Košíc ide cez Jablonov-
ské sedlo, tzv. Sorošku, ktorá je dlhá cca 
2 km a stúpa prudko do výšky 535 m. 
n. m. Keďže moje pľúca sú už slabšie, 

nevedia sa tak dobre popasovať s vy-
rovnávaním tlaku, takže sme išli pomaly, 
rýchlosťou tak medzi 20 – 40 km za hodi-
nu. To na tomto úzkom serpentínovom 
úseku nebolo ostatnými vodičmi vítané, 
no rýchlejšie sa nedalo. Rozpínavá bo-
lesť v pľúcach, aj napriek dýchaniu cez 
prístroj, to nedovoľovala. Vďaka tomu-
to stresu a celkovému teplu mi prudko 
klesol cukor a v kratučkom časovom 
úseku som bola úplne letargická, tesne 
pred stratou vedomia. Museli sme náhle 
zastaviť a modliť sa, že do nás niekto 
zozadu nenapáli, keďže cesta bola viac 
ako úzka. Cola a hroznový cukor urobili 
svoje a keď som sa vrátila trochu k sebe, 
pozvoľne sme sa presunuli na vhodnej-
šie miesto a urobili sme si pauzu. 
Po Soroške nasledovala, našťastie, rovi-
na. No moje vyčerpanie sa dalo nazvať 
absolútnym, takže z pôvodného plá-
nu, naobedovať sa v Košiciach, pozrieť 
centrum, navštíviť Východoslovenskú 

•  Cesta autom bez dýchacieho prístroja je veľmi 
vyčerpávajúca. (Autor: Z archívu Zorky Lednárovej)
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galériu, nezostalo nič. Kvôli pomalej  
a strastiplnej ceste bolo už šesť hodín 
večer a moja jediná túžba bola zvlád-
nuť posledný úsek do Bardejovských 
kúpeľov a ľahnúť si do postele. Až okolo 
ôsmej večer sme sa konečne ubytova-
li a nič už nestálo v ceste vytúženému 
oddychu. 
O kúpeľoch som veľa počula, že sú 
prekrásne a majú veľa rôznych lieči-
vých prameňov a hlavne som chcela 
otestovať ich úroveň bezbariérovosti. 
Moje očakávania neboli veľké, no v kú-
tiku duše som predsa len dúfala. Már-
ne. O bezbariérovosti tam môžete iba 
snívať. Chodníky, prístupy do celého 
areálu, reštaurácie, kaviarne, nič nie je 
prispôsobené, o toaletách nehovorím. 
Do hotelovej reštaurácie hotela Ozón 
sme chodili katakombami v suteréne 
cez kuchyňu, čo je proti akýmkoľvek 
hygienickým predpisom. Elektrickým 
vozíkom sa prakticky nikam nedosta-
nete. Mechanickým, pokiaľ máte poruke 
stále sprevádzajúcu osobu, sa dá, no 
má to ďaleko od oddychu, je to skôr  
neustály boj. Myslím si, že trojtýždňo-
vé liečenie by tam nikto, kto to naozaj 
potrebuje a neprišiel sa len “vyvenčiť”, 
nevydržal. 
Naspäť som išla severnou trasou po-
pod Tatry. Celú cestu som absolvovala 
s prístrojom, pretože nás opäť čakali 
výškové rozdiely. I keď nie také prud-
ké, no nech sa zbytočne neuberám  
o priveľa síl a energie. Keďže som bola 
stále dosť vyčerpaná z tej cesty, aj tá 
liečebná voda ma dosť unavila, roz-
hodli sme sa prespať v Liptovskom 
Mikuláši. Tam odporúčam vrelo ho-
tel Klar. Jeho čistota a ústretovosť 

zamestnancov bola po rozbitých  
a špinavých kúpeľoch ako balzam na 
dušu, hoci miesto, kde hotel stál, bolo 
pre mňa sprvu zarážajúce. Nachádzal 
sa pri ceste a benzínke na okraji mesta, 
milo však prekvapil svojím pohodlím  
a dokonca jednou bezbariérovou izbou. 
Do Bratislavy som sa dostala bez ďalších 
veľkých komplikácií, pri prevýšeniach 
sme zmierňovali tempo a dýchala som 
pomocou prístroja. Pochopila som, že 
okrem mojich problémov s dýchaním, 
tlakom v pľúcach, veľkú úlohu zohráva už 
aj vzdialenosť. Jazda autom tak do 200 
kilometrov sa ešte dá vydržať, väčšia 
vzdialenosť je pre mňa už príliš náročná.
Táto cesta ma neodradila, aj keď ma 
stála neskutočne veľa. Gemer a celý 
východ je nádherný, očaril ma, určite 

•  V Bardejovských kúpeľoch je podľa Zorky 
bariérovosť všadeprítomná.  
(Autor: Z archívu Zorky Lednárovej)
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sa tam zase vyberiem, musím si to ale 
lepšie naplánovať. Viac času, ubytova-
nie cca každých 200 km a určité pasáže 
pôjdem radšej vlakom, nech sa vyva-
rujem prevýšeniam. Po návrate domov 
do Berlína som išla na plánované vy-
šetrenie do centra pre umelé dýchanie  
a porozprávala som o mojich problé-
moch lekárke. Keďže moje výsledky 
boli zase horšie ako v zime, povedala 
mi, že vyskúšame dostať z poisťovne iný 
prístroj, tzv. mercedes (tento dýchací 
prístroj vie vyrovnávať dva rôzne tlaky 
v pľúcach podľa potreby) medzi dýcha-
cími prístrojmi, namiesto môjho, i keď 
solídneho volkswagenu (tento má iba 
jeden tlak, a to pevne nastavený, nemení 
sa podľa potreby pľúc), ktorý momentál-
ne mám. S novým budem môcť absolvo-
vať i takéto náročné jazdy. Tak potichu 
dúfam, že mi ho nepovolia neskoro, keď 
už náročnosť jazdy autom bude pre mňa 
neprekonateľná.

ZORKA LEDNÁROVÁ

Veľký rakúsky výlet 
s „Túlavými kolesami“

Deň 1
Našim prvým cieľom bolo hlavné mesto 
spolkového štátu Korutánsko - Klagen-
furt am Wörthersee. Okolo 16:00 sme 
sa dostali naprieč diaľnicami a rýchlost-
nými cestami do nášho cieľa. Počasie 
bolo slnečné a horúce, a to aj napriek 
tomu, že sme sa nachádzali pod vyso-
kými alpskými končiarmi. Ubytovaní 
sme boli v Stadthotel Carinthia, ktorý 
sa nachádza v historickom centre. Hotel 
disponuje vstupnou nájazdovou ram-
pou a výťahom, do ktorého sa zmestí aj 

štandardný elektrický vozík a sprievod-
ná osoba. Klagenfurt am Wörthersee sa 
nachádza v rakúskom spolkovom štáte 
Korutánsko a zhruba 30 kilometrov od 
najbližšieho hraničného prechodu do 
Slovinska. Má približne 100-tisíc obyva-
teľov a leží na východnom brehu jazera 
Wörthersee. Na pešiu zónu to z nášho 
hotela trvalo len 5 minút peši a keďže 
sa blížila večerná hodina, s Tonom sme 
hľadali miesto, kde by sme sa mohli naj-
esť. Našli sme množstvo reštaurácií, no 
z niekoľkých sme museli nedobrovoľne 
odísť, pretože nám tamojší čašníci po-
vedali, že všetky stoly sú rezervované 
a nie je možné nás usadiť. Po asi troch 
takýchto neúspešných pokusoch sme 
nakoniec našli jednu reštauráciu, kde 
nás usadili. Najprv sme museli absol-
vovať povinnú tortúru s vypísaním kon-
taktného formulára a preukázaním sa 
očkovacími preukazmi a za odmenu sme 
dostali fantastickú večeru.

Deň 2
V Klagenfurte bolo aj v noci pomerne 
teplo a keďže sa naša izba nachádza-
la priamo nad ulicou a kvôli teplu sme 
mali otvorené okno, všetky zvuky ulice 
sme získavali priamo z prvej rady. Kvôli 
tomu sme ja aj Tono vstali nevyspatí, 
unavení a pred nami bol deň, v ktorom 
sme mali na pláne návštevu viacerých 
zaujímavých miest. Po celkom slušných 
raňajkách v hoteli sme nasadli do auta 
a odviezli sa k jazeru Wörthersee. Za-
parkovali sme na verejnom a bezplat-
nom parkovisku pri miestnom kúpa-
lisku (Strandbad Klagenfurt) a po pár 
minútach pešieho presunu sa pred nami 
zrazu otvoril nádherný výhľad. Jazero 
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Wörthersee sa môže pýšiť priezračnou, 
do modra zafarbenou vodou a niekoľký-
mi pontónmi pre nástup do výletných 
lodí. Za ním sa vypínali vysoké alpské 
kopce. Hneď za nábrežím pri jazere sa 
nachádza oddychová zóna Europapark. 
Je to pomerne veľký anglický park s as-
faltovými cestami, stromami, lavičkami, 
uprostred ktorého sa nachádza jazero 
s vodotryskom. V tom teple, ktoré sme 
tam zažili, bolo toto jazero žiadaným 
osviežením. Odtiaľ nie je ďaleko ani k Mi-
nimundus - múzeu pod holým nebom, 
kde môžete nájsť zmenšené svetové 
dominanty a iné kuriózne stavby. Už na 
začiatku môžete vidieť množstvo bu-
dov v zmenšenej mierke. A tak sme sa 
v priebehu asi hodiny dokázali od Sochy 
slobody premiestniť k Taj Mahalu, od-
tiaľ na námestie sv. Petra vo Vatikáne, 
k londýnskemu Tower bridge, k Eiffelo-
vej veži v Paríži... skrátka, celý svet do-
kážete prejsť v priebehu hodiny. Našim 

ďalším cieľom bola vyhliadková veža 
s výhľadom na celé jazero Wörthersee 
a celé široké okolie - Pyramidenkogel. 
Nachádza sa na území obce Keutschach 
am See, zhruba 15 minút jazdy autom 
z Klagenfurtu. Bezbariérovým výťahom 
sme prekonali asi 80 výškových metrov. 
A za odmenu nás čakali nádherné výhľa-
dy do širokého okolia.
Večer sme vstúpili do Salzburgu, na-
šej ďalšej destinácie a namierili si to 
rovno k  hotelu. Po celom náročnom 
dni sme boli unavení a oddych by nám 
dobre padol. Lenže toto mesto a najmä 
naše ubytovanie nás prebralo tým naj-
menej očakávaným a nie príliš príjem-
ným spôsobom. Ubytovanie sme mali 
zabezpečené v Hoteli Neutor Express, 
kúsok od pešej zóny. Na ulici, kde je 
hotel lokalizovaný, sme však našli dve 
budovy oproti sebe s týmto označením. 
Kam teda vojsť? Kde máme zaparkovať? 
Pri tehlovo-červenej budove alebo pri 

•  V múzeu miniatúr Minimundus na symbolickej návšteve u pápeža. (Autor: Anton Puk)
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šedo-bielej budove? Zaparkovali sme 
pri červenej budove a počas parkovania 
sme si všimli nápis, že recepcia je v bielej 
budove. V poriadku. Prešli sme cez po-
merne bariérový priechod pre chodcov 
a hľadali bezbariérový vstup do hotela. 
Podľa popisu na rezervačnom portáli 
ním mal byť hotel vybavený. Obišli sme 
celú bielu budovu a našli spolu tri vcho-
dy, no ani jeden nebol bezbariérový. 
V poriadku teda. Asistent Tono ma vy-
tiahol po piatich schodoch a cez hlavný 
vchod sme vstúpili na recepciu. Slečna 
recepčná nám vysvetlila, že hoci recep-
cia aj raňajky (za príplatok) sú v bielej 
budove, ubytovaní budeme v červenej 
budove. "Nebojte sa, tam je len jeden 
schod." Ďakujem krásne, presne toto 

som potreboval počuť. Prešli sme cez 
priechod pre chodcov späť do "našej" 
červenej budovy. Áno, schod tam naozaj 
bol. Našťastie, výťah vo vnútri fungoval. 
Vošli sme teda do našej izby a musím, 
žiaľ, skonštatovať, že aj na internáte 
som mal lepšiu izbu.

Deň 3
Náš plán na ďalší deň bol nasledovný: 
zaparkovať blízko mestskej záhrady 
Mirabellgarten, ktorá bola tiež súčas-
ťou nášho itineráru, nájsť kaviareň 
s raňajkovým menu, navštíviť spomína-
nú záhradu, potom sa vyviesť na hrad 
Hohensalzburg, pokochať sa výhľadom  
a pomaly, bez stresu sa presunúť do Lin-
zu, nášho ďalšieho cieľa. Prvá časť plánu 

•  Návšteva vyhliadkovej veže nad jazerom Wörthersee je pre Adama splneným cestovateľským snom.  
(Autor: Anton Puk)
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- zaparkovať pri záhrade Mirabellgar-
ten - sa vydarila. Následne sme vstúpili 
do spomínanej záhrady, z ktorej bol aj 
vďaka slnečnému ránu na hrad Hohen-
salzburg ohromný výhľad. Záhrada Mira-
bellgarten je súčasťou rovnomenného 
zámku a skrz ňu vedú chodníky vysypané 
jemným štrkom. Je to veľmi fotogenické 
miesto, ktoré sme chceli mať zvečnené. 
Tono teda začal fotiť. Keď v tom zrazu...
Pri fotke pri fontáne som zacítil, ako na 
mňa kvapla jedna kvapka. Potom dru-
há. Myslel som si, že to len vietor fúka 
vodu z fontány. Potom tých kvapiek bolo 
čoraz viac a rýchlo mi došlo, že toto ne-
môže byť z fontány. Do minúty sa spustil 
obrovský lejak. Tono so mnou bežal po 
chodníkoch a hľadali sme miesto, kde 
by sme sa pred týmto prudkým dažďom 
schovali. Najprv sme chceli vojsť do 
zámku, no v tej rýchlosti sme nevedeli 
nájsť vchod. Čoraz viac zmoknutí sme sa 
nakoniec schovali pod stromy v aleji, no 
veľká pomoc to nebola. Neboli to žiadne 
obrovské duby a studený alpský dážď 
nás ešte dobrých 10 minút na komplet 
osprchoval. Tričko som mal úplne mokré 
a začala mi byť zima. Nakoniec sme si to 
rýchlym krokom namierili k autu. Tono 
mi pomohol prezliecť si v aute tričko  
a keď už sme v aute sedeli obaja, skon-
štatovali sme, že Salzburg akoby chcel, 
aby sme odišli. Naozaj sme sa v tom-
to meste necítili vítaní a už sme sa tu 
nechceli viac zdržiavať. Vďaka dažďu nás 
tak Salzburg doslova vypľul zo svojho 
územia.
Vybehli sme teda na diaľnicu A1 sme-
rom na Linz a namierili sme si to daným 
smerom, zatiaľ čo sa nám vzadu sušili 
zmoknuté tričká. Asi 30 kilometrov za 

Salzburgom sme však zbadali niečo, čo 
sme nečakali a v dobrom zmysle nám to 
vyrazilo dych. Po pravej strane diaľnice 
sa nám otvoril výhľad na vysoké alpské 
kopce a pod nimi nádherné modré ja-
zero. Našli sme najbližší zjazd z diaľnice  
a po krátkom blúdení okresnými cesta-
mi sme sa dostali k jazeru Mondsee. Je 
to jedno z mnohých ľadovcových jazier, 
ktoré sa v Rakúsku nachádzajú. Skrát-
ka, museli sme sa tu zastaviť. Do prihlá-
senia sa v hoteli v Linzi zostávala ešte 
kopa času, tak prečo nie? Dokonca aj 
počasie sa umúdrilo, hoci sme stále boli 
blízko nevľúdneho Salzburgu. Mraky sa 
rozplynuli, slnko začalo príjemne hriať  
a my sme si užívali typickú dovolenkovú 
atmosféru. Po tejto neplánovanej, ale 

•  Ráno v Salzburgu ešte Adam netušil, že neskôr 
zmokne do nitky. (Autor: Anton Puk)
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veľmi príjemnej zastávke sme nabrali 
smer Linz.
Zaparkovali sme neďaleko pešej zóny 
a vybrali sme sa krátku prechádzku 
centrom mesta. Ani to dlho netrvalo a 
ocitli sme sa na Hauptplatz - Hlavnom 
námestí, odkiaľ sme sa vybrali smerom 
k nábrežiu. Kúsok od Hlavného námestia 
sa nachádza most Nibelungenbrücke 
so širokými asfaltovými chodníkmi po 
oboch stranách. Z tohto mosta môže-
te vidieť nielen staré mesto, ale aj mo-
dernú zástavbu na druhej strane rieky  
a kúsok za mestom na jednom z kopcov 
aj akýsi kostol, o ktorom sme dovtedy 
nemali tušenia, že by sme ho chceli vi-
dieť. Takže šup, zaraďujeme tento kostol 
do itineráru, pretože by odtiaľ mohol 
byť pekný výhľad na mesto. Úprimne, po 
hrubom omyle s ubytovaním v Salzburgu 
som išiel do tohto hotela s malou dušič-
kou. Ale našťastie, Hotel Schillerpark 
v Linzi zachránil reputáciu rakúskeho 
hotelierstva. Všetko bolo prístupné, ho-
tel disponoval aj vlastnou garážou (za 
príplatok). Po oddychu, ktorý bol tak 
potrebný po všetkom, čo sme posledné 
dva dni zažili, sme sa večer vybrali po 
okolí hotela. Ten sa nachádza na námes-
tí Schillerplatz, ktoré je plné stromov, 
chodníkov a nájde sa tu aj pár typických 
stánkov s predajom klobás Würstel. Pri 
prechádzke mestom sme a konci jednej 
ulice videli gotickú bránu akejsi budovy. 
Vybrali sme sa tým smerom a zrazu sme 
sa ocitli pred Mariánskou katedrálou. 
Obišli sme si ju dookola, čo-to pofotili 
a keď sme prechádzali okolo západnej 
strany tohto dómu, z budovy oproti bolo 
počuť spievať kostolný spevácky zbor. 
Asi netušili, akú skvelú atmosféru nám 

vďaka svojmu spevu navodili. Bolo to 
veľmi príjemné spestrenie, no pomaly 
sme sa vybrali na cestu späť.
A keďže toto mal byť posledný večer 
výletu, ešte sme sa zastavili na jedno 
pivo na terase hotelovej reštaurácie, 
aby sme s Tonom zhodnotili naše dojmy. 
Prišla k nám čašníčka a začal som objed-
návať v angličtine. Keď nám čašníčka po 
anglicky odpovedala, že čapované neal-
ko nemajú a majú len fľaškové, preložil 
som to Tonovi do slovenčiny, na čo sa 
čašníčka usmiala a hovorí: "Tak to si asi 
budeme rozumět. Takže, pánové, ještě 
jednou. Co si dáte?" Objednali sme si, 
chvíľu na tejto terase zostali a potom 
sme sa poriadne unavení vrátili na izbu 
a veľmi rýchlo zaspali. 

Deň 4
Ďalšie ráno sme pomerne dobre oddých-
nutí s asistentom Tonom nabrali ener-
giu a silu na raňajkách, odhlásili sme sa 
z hotela, ktorý sa ukázal byť najlepším 
zo všetkých, v ktorých sme počas výletu 
prespávali, nahodili sme v aute adresu 
nášho cieľa a vyrazili sme hore kopcom 
ku kostolu Pöstlingberg. Hlavný dôvod, 
kvôli ktorému sme sa sem vybrali, bola 
vyhliadková terasa, z ktorej je nádherný 
výhľad na Linz. Táto terasa sa nachádza-
la na juhovýchodnej strane opevnenia  
a viedol k nej strmý chodník. Zdolali sme 
ho, vyšli sme na terasu a začali sme fo-
tiť. Škoda výrazného oparu, ktorý nám 
bránil v ďalekých výhľadoch. Na druhej 
strane, vďaka tomuto oparu si samotný 
Linz "ukradol" celú šou pre seba. Celé 
mesto sme mali ako na dlani. Videli 
sme aj Dunaj, ako sa krúti okolo mesta 
a stráca sa medzi kopcami za mestom. 
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Po čase strávenom na terase sme ešte 
hľadali cestu, po ktorej by sme sa dostali 
do samotného kostola ale nebolo nám 
súdené tam ísť. Všade viedli schody. Po-
stupne sme schádzali dole chodníkom 
k autu, poslednýkrát sme sa nadchli vý-
hľadom na Linz a vyrazili ďalej. V našom 
itinerári zostala ešte jedna položka, ča-
kajúca na našu návštevu.
Tou položkou bola obec Gars am Kamp, 
nachádzajúca sa v údolí Kamptal. Nad 
obcou sa vypína hrad Gars, ktorý má vraj 
pre Rakúsko podobne veľký význam, ako 
má Devín pre Slovensko. Ono presnej-
šie by bolo hovoriť o zrúcanine hradu, 
pretože okrem jednej budovy, kde sa 
nachádzala kaviareň, boli ostatné čas-
ti hradu v zanedbanom stave. Hradný 

areál nebol príliš veľký, pomerne rýchlo 
sme ním prešli a pri odchode sme začali 
stretávať ďalších návštevníkov - pánov 
v sakách a dámy v spoločenských šatách. 
Zrazu bolo počuť zvukovú skúšku nejakej 
kapely. Stavím pravé koleso vozíka na to, 
že na hrade sa schyľovalo ku svadbe. Bol 
najvyšší čas vrátiť sa späť na Slovensko.
Už sme sa nikde po ceste nezastavovali, 
pretože sme mali za sebou poriadne na-
bitý program. Okolo 17:00 sme prekro-
čili hranice a vstúpili na "domácu pôdu". 
Náš štvordňový veľký rakúsky výlet bol 
na konci. A ako ho hodnotím? Vzhľadom 
na to, že všetko, vrátane prípravy, zbehlo 
rýchlo, hodnotím celý výlet veľmi pozi-
tívne. Navštívil som miesta, ktoré som 
už dávnejšie chcel a aj tie, o ktorých som 

•  Výhľad na Linz z kopca Pöstlingberg. (Autor: Anton Puk)
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nevedel, že by som ich chcel vidieť. Po-
časie nám až na doobedie v Salzburgu 
väčšinou vychádzalo ukážkovo a odná-
šam si veľmi príjemné dojmy.

Na záver pár pravdepodobných často 
kladených otázok (FAQ):

Najlepší gastro zážitok?
Večera v Kärntner Eck v Klagenfurte.

Najhorší gastro zážitok?
Taký ani nebol. 

Najlepšie ubytovanie?
Hotel Schillerpark, Linz. Bez debaty.

Najhoršie ubytovanie?
(Ne)Hotel Neutor Express, Salzburg. 
Opäť, bez debaty. 

Najlepšie prispôsobené miesto pre 
jazdcov na vozíku?
Vyššie spomínaný hotel v Linzi, vyhliad-
ková veža Pyramidenkogel a Minimun-
dus v Klagenfurte.

Najhoršie prispôsobené miesto pre 
jazdcov na vozíku?
Pöstlingbergkirche. A ubytovanie 
v Salzburgu.

Najkrajší úsek cesty?
Diaľnica A10, úsek od odbočky Hüttau 
po odpočívadlo Bruderloch (cesta do 
Salzburgu).

Najnudnejší úsek cesty?
Diaľnica A1, od Linzu po Sankt Pölten.

Najpríjemnejší šok?
Objavenie jazera Mondsee. A to, že v Lin-
zi sa v podstate dohovoríte po česky.

Najhorší šok?
Ubytovanie v Salzburgu a neochota čaš-
níkov v troch reštauráciách v Klagenfur-
te usadiť nás.

Ktoré navštívené mesto má najlepšiu 
atmosféru?
Linz. Veľa mladých ľudí. Na uliciach to 
žilo.

Ktoré navštívené mesto malo najhoršiu 
atmosféru?
Asi Salzburg. Oproti Linzu bol vidieť 
kontrast v tom, že tu nebolo na ľuďoch 
vidieť takú pohodu. Môj subjektívny do-
jem bol, že Salzburg bol príliš uzavretý 
do seba, namyslený na svoju históriu.

Najpríjemnejší zážitok?
Vyhliadková veža Pyramidenkogel. Mi-
lujem výšky a diaľky a sem som chcel 
ísť už dávnejšie, takže sa mi splnil sen.

Najotravnejší zážitok?
Neustále vypisovanie kontaktných 
formulárov kvôli trasovaniu COVID-u. 
A preukazovanie sa COVID-pasmi. Ale 
chápem, je to nutnosť a ako cudzinci 
sme to skrátka museli rešpektovať.

ADAM BURIANEK

Viac reportáží nabitých zážitkami 
z rôznych ciest Adama a jeho asisten-
tov nájdete na cestovateľskom blogu  
www.tulavekolesa.sk.
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Aj cesta samotná, môže byť cieľ. V prí-
pade našich cestovateľov, ktorí sa 
s Ozvenou podelili o svoje dovolenkové 
zážitky, táto stará pravda platí dvojná-
sobne. Cestovanie na vozíku je svojím 
spôsobom ešte väčšie dobrodružstvo, 
než pohodlný all inclusive v uzamknu-
tom rezorte a pre našich členov –  ces-
tovateľov obrovská studnica zážitkov 
a energie, ktorá je počas nadchádza-
júcich zimných dní tak veľmi potreb-
ná. Poďte sa aj vy teda spolu s nimi na 
chvíľu preniesť do srdca slovenských 
Tatier, k „sladkému moru“, do slnečné-
ho Chorvátska, na koncert do Varšavy, 
na putulky po severnom Taliansku či na 
malebný tuniský ostrov Djerba.

Plnenie snov... 
... alebo o výzvach, 

priateľstve a výstupe  
až na vrchol

Hovorí sa, že keď niečo veľmi chcete, 
celý vesmír sa spojí, aby vám to dal.
Moja dobrodružná duša a obdivovanie 
krás okolo, sa podľa mňa zrodila už kde-
si v perinke. Malo to však jeden háčik, 
moje nohy nepočúvali to, čo som im 
hovorila, a tak ma čakal život „na kole-
sách“. Úsmev na tvári a akčný duch vo 
mne však nepripustil myšlienku na to, 
čo všetko „sa nedá“. Našťastie, nebola 

Cestovateľská 
príloha:

Aj cesta je cieľ

som na to sama. Mojimi nohami boli 
v detstve moji rodičia, zvlášť otcove 
plecia by vedeli rozprávať príbeh. Po-
tulky prírodou som milovala, výstupy 
na hory, či len obyčajný zber húb mi 
neboli cudzie. Ako som rástla, zužovali 
sa aj možnosti a pre niekoho bežný tu-
ristický výšlap sa pre mňa stal luxusom. 
Nápadov však bolo mnoho a často sa 
rodili v tých najbizarnejších chvíľach. 
Ako napríklad aj tento. Počas čakania 
na to, kým mi zavedú kardiostimulátor, 
som sa ja videla v Tatrách. S malou du-
šou, ale veľkou túžbou som písala OZ 
Assist tour. Mali ste vidieť moje oči, keď 
prišla o pár dní odpoveď: „Zoženieme 
partiu borcov na výlet vytúžený...“ To, 
čo sa zdalo neuskutočniteľné, postup-
ne nadobúdalo kontúry. Ani tieto plány 
sa však nezaobišli bez komplikácií, no 
v takýchto prípadoch je dôležité, aby 
sa našli ľudia, ktorí konajú a zasahujú.
Deň D na mužských pleciach 
A naozaj, 2. septembra nastal deň D.  
Je päť hodín ráno, nasadáme do auta 
a okolo deviatej sa už pred nami črtajú 
končiare tatranských štítov. V Hornom 
Smokovci nás víta krásne, slnečné poča-
sie, čo v nás len umocňuje radosť z nastá-
vajúceho dňa. Cieľ je jasný – Rainerova  
chata a Obrovský vodopád. Pri pohľa-
de na terénny vozík a samotný terén 
sa však predsa len začínajú objavovať 
prvé pochybnosti. Zvládneme to? Ne-
otočíme sa späť? Nedalo sa nemyslieť 
na to, že všetku moju váhu ponesú na 
pleciach dvaja muži a mne sa natíska-
la otázka, či ich chcem pre môj rozmar 
takto trápiť. Opäť raz zvíťazí ľudská vôľa.  
Napriek tomu, že všetci vedeli, čo 
ich čaká, akú námahu budú musieť 

3-4/2022
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vynaložiť, idú až za hranice svojich síl 
a ich cieľom je splniť mi to, čo mi v tej 
chvíli na očiach vidia. Po nie ľahkej ces-
te popretkávanej strachom, radosťou  
i dojatím, nás už víta povestná líška pri 
Rainerovej útulni a zaslúžené pivo na 
stole. 
A duša sa upokojila
Po krátkom oddychu smerujeme k Ob-
rovskému vodopádu, kde sa nechávame 
unášať nekončiacim prúdom vody. Pri 
tomto pohľade sa rozplynú všetky sta-
rosti a nič nie je dôležitejšie a vzácnejšie 
ako prítomný okamih. Ani táto chvíľa ne-
trvá večne a treba zostúpiť dole. Je dôle-
žité nabrať sily na ďalší deň. Naše kroky 
budú smerovať na Zelené pleso. V so-
botu sa zobúdzame do sviežeho rána, 
balíme batožiny a mysľou odháňame 

•  Autor: Fotoarchív E. Z.
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takzvanej Brnčalke. Tá bola pomeno-
vaná podľa profesora Alberta Brnčala, 
ktorý ako horolezecký inštruktor zahy-
nul pod Jastrabím sedlom. Naša cesta 
pokračuje ďalej do našich domovov, 
ale tento príbeh by som chcela ukončiť 
tu – na tomto čarovnom mieste. Veľké 
ďakujem patrí celej mojej posádke – Bra-
ňovi, Paľkovi, Martinovi, Majke, Aďke 
a našim dvom Marekom. Ich odhodla-
nosť, obeta a schopnosť ísť za hranice 
možností, mi je veľkým povzbudením.  
No a na záver chcem popriať pár slov 
aj vám. Nech je aj váš príbeh tvorený 
dobrodružstvom, dobrými priateľmi, 
výzvami, ktoré sa oplatí prekonať a vr-
cholmi, ktoré sa oplatia zdolať. Dočí-
tania priatelia. A nezabúdajte na to, že 
všetko je možné tým, ktorí veria v krásu 
svojich snov.

Evka Zrebná

tmavé oblaky. Po krátkom povzbudení 
milej pani domácej, vyrážame na cestu. 
Naša túra začína pri parkovisku Biele 
vody, pokračuje krátkym zastavením pri 
Šalviovom prameni a po troch hodinách 
putovania sa nám naskytá krásny, hoc 
zamračený pohľad na dolinu Zeleného 
plesa. Vítajú nás nádherné štíty, kto-
ré svojim postavením akoby držali nad 
nami ochrannú ruku. Rozvírenú myseľ 
v jednej sekunde upokojuje pohľad na 
nápadne zelenkastú vodu Zeleného ple-
sa. Fascinujúco v ňom sledujeme odraz 
okolitej krajiny. Napĺňa nás vďačnosť  
a úžas. Ako málo stačí, aby sa duša upo-
kojila. O chvíľu sa však hlási chlad, je 
13 stupňov a nám  dobre padne horúci 
bylinkový čaj v Chate pri Zelenom plese, 

•  Autor: Fotoarchív E. Z. O tom, ako som prvýkrát 
vstúpil do tej istej Rijeky

Najprv pár faktov o cieľovej destiná-
cii. Rijeka je tretie najväčšie mesto 
Chorvátska. Nachádza sa na severnom 
pobreží tejto prímorskej krajiny v Kvar-
nerskom zálive. Na túto dovolenku som 
vyrazil so svojim dlhoročným a neuve-
riteľne obetavým asistentom Tonom, 
šoférom s tisíckami najazdených kilo-
metrov a s tisíckami hodín skúseností 
s osobnou asistenciou.

Deň 1 – Opľuli nás na rakúskom 
odpočívadle!
Vyrazili sme z Bratislavy v nedeľu okolo 
11:00. Po predchádzajúcom študovaní 
všetkých možných ciest sme s Tonom 
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usúdili, že najvhodnejšia trasa bude 
viesť cez Rakúsko cez slovinské mestá 
Maribor a Ljubljana a odtiaľ cez hraničný 
prechod Rupa priamo do Rijeky. Cestou 
sme sa zastavili na odpočívadle Zörbing, 
asi 100 kilometrov pred Grazom. Nakŕ-
mili sme auto, dali sme si výborný obed 
a pri východe nás upútal výhľad na pred-
horie Álp a pred ním – latrína. Podídeme 
bližšie a zrazu sa dvere latríny otvoria 
a vidíme sochu chlapíka v typickom 
miestnom kroji s poriadne naštvaným 
výrazom v tvári. Zjavne sme ho pri nie-
čom vyrušili. Zrazu sa z reproduktorov 
umiestnených v latríne ozval nahnevaný 
hlas zjavne patriaci dotyčnému pánovi. 
Zrejme nás v miestnom nárečí poriadne 
dourážal a potom prišlo niečo, čo sme 
nečakali. Po jeho plamennom prejave 
sa ozvalo „chhhh“ a zrazu z úst vystrekla 
voda. Tá socha nás normálne opľula! 
Asi 20 kilometrov pred Rijekou, stále 
na diaľnici, sa nám naskytol pred očami 
nádherný výhľad na Jadranské more. 
Boli sme dosť vysoko, aby sme videli 
až na horizont. V lúčoch zapadajúceho 
Slnka sme videli nielen Rijeku a vysoké 
kopce nad ňou ale aj ostrovy Krk a Cres 
a pokojnú hladinu Jadranu. Bolo to nád-
herné. Navigácia v aute nás doviedla 
priamo k hotelu Continental, ktorý sa na 
najbližších sedem nocí mal stať našim 
prechodným domovom. Tento hotel má 
vstup na úrovni chodníka. Bez schodov 
a s funkčným výťahom. Potiaľto super. 
Najväčším kameňom úrazu bola kúpeľ-
ňa. Priestor pred toaletou bol taký malý, 
že aj keď som sedel priamo na toalete, 
nebolo možné zatvoriť dvere. Vybalili 
sme sa, oddýchli si po dlhej ceste a večer 
sme sa prešli po pešej zóne. Nakoniec 

sme s Tonom skončili v pivárskej reštau-
rácii priamo pod našim hotelom.
Deň 2 – Skončili sme na mól(e)
Dobro jutro, Hrvatska! Ráno nás prebra-
la facka. Po prvom dni sme sa s Tonom 
poddali výdatnému spánku. Na druhý 
deň sme sa v presvedčení, že máme 
na raňajky dostatok času, len pozvoľ-
na chystali z izby. Keď sme následne 
okolo 9:40 prišli do reštauračnej časti 
nášho hotela, zistili sme, že raňajky po-
dávajú len do 9:30. Na základe toho, 
že som videl kompletne upratané stoly 
som usúdil, že už o 9:31 začali s upra-
tovaním. Táto facka nás „vyhnala“ do 
ulíc pešej zóny Rijeky. Tá je, našťastie, 
bezbariérová, a to aj napriek tomu, že 
je vydláždená. Vyhladené kocky boli 
naukladané tesne vedľa seba, takže aj 
s vozíkom s malými prednými kolesa-
mi sa dá pohodlne po takom povrchu 
jazdiť. Poobede sme vyrazili v ústrety 
prístavu. Ten je jeden z najväčších na 
Jadrane a v čase našej návštevy v ňom 
kotvilo niekoľko veľkých jácht. K prísta-
vu patrí aj mólo, na konci ktorého sa 
nachádzal maják. My sme naň išli peši. 
Nuž, ukázalo sa, že sme sa pomerne dosť 
prerátali. Tam, kde sme si mysleli, že sa 
končí, zrazu akoby za miernou zákrutou 
pokračovalo ďalej. Trvalo nám asi jeden 
a pol hodiny, kým sme prišli nakoniec. 
Na samom konci móla je nádherný 
výhľad na protiľahlé pohorie Učka, od 
ktorého nás delil Kvarnerský záliv. Pri 
návrate naspäť, neďaleko prístavu sme 
našli španielsku reštauráciu. Poviete si: 
„Chalani, ste v Chorvátsku a jete v špa-
nielskej reštaurácii? Ste v pohode?“ Áno, 
sme. Keďže sme s Tonom boli minulý 
rok vyše týždňa v Seville, chytila nás 
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nostalgia. Sadli sme si ku stolu, objedna-
li si šunku jamón, k nej biele víno a cesta 
spomienok na hlavné mesto Andalúzie 
navštívené pred rokom sa začala. Opoje-
ný dobrým jedlom, vínom a flamencom 
znejúcim z reproduktorov som si na ho-
tel odniesol príjemné pocity. 
Deň 3 – Rovinj a Fažana, na ceste od 
rána
Na tretí deň sme vstali. Nie z mŕtvych. 
Vstali sme, aby sme konečne stihli ra-
ňajky. Po nich nás totiž čakala cesta na 
územie, ktoré by som nazval „kúsok Ta-
lianska v slovanskom svete“. Na pláne 
totiž bola návšteva polostrova Istria. 
Treba dodať, že táto cesta mala za cieľ 
aj návštevu mojej kolegyne a dlhoročnej 

kamarátky Natálie, ktorá bola v tom čase 
tiež v Chorvátsku. No a kde je väčšia šan-
ca na stretnutie dvoch skupín Slovákov 
cez leto, ako práve v Chorvátsku? Našou 
prvou zastávkou bola Fažana. Malá obec 
kúsok od mesta Pula bola miestom, kde 
sme sa mali s Natáliou a jej spoludovo-
lenkujúcimi stretnúť. Za seba poviem, že 
sa mi tam páčilo. Dokonca tam je aj pláž 
s rampou priamo do mora, takže kto je 
na vozíku a chce ísť do mora aj s ním, 
tam môže. Našou spoločnou cieľovou 
destináciou však bolo historické mesto 
Rovinj, asi 30 kilometrov severne od Fa-
žany. Rovinj, alebo po taliansky Rovigno, 
má svoje historické centrum s ikonickým 
kostolom na vrchole zastavaného kopca 

•  Načo chodiť do Paríža, keď môžete Eiffelovku vidieť aj v prístave mesta Rijeka (Autor: Anton Puk)
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zasadené na polostrove, okolo ktoré-
ho obteká Jadranské more. Po dlhom 
hľadaní vhodného parkovania sme sa 
stretli na nábreží zo zvyškom našej rozší-
renej skupiny. Okrem nás tam však bolo 
neskutočne veľa turistov. Veľmi často 
bolo počuť nemčinu, občas taliančinu, 
samozrejme aj domácu chorvátčinu  
a som si istý, že aj našu rýdzo sloven-
skú, bratislavsko-oravskú skupinu bolo 
počuť dosť výrazne. Väčšinu času sme 
sa držali na nábreží a hore kopcami sme 
sa nevybrali. Predsa len, pre naše vozíky 
by taká cesta nebola úplne vhodná. Na 
severnej strane nábrežia som videl me-
dúzy – prvýkrát v ich prirodzenom pros-
tredí. Mimochodom, info pre jazdcov na 

vozíkoch, ktorí zvažujú návštevu Rovinja: 
niektoré úseky na nábreží sú pokryté 
relatívne novou a hladkou dlažbou, no 
natrafíte aj na starú, od mora a slané-
ho vzduchu rozožranú dlažbu, ktorá vás 
môže vytriasť. Odporúčam zjesť len ľah-
ké jedlá. 
Deň 4 – Išlo nám o Krk!
Navštíviť ďalšiu destináciu z itinerára 
si vyžadovalo opustiť pevninu a vybrať 
sa na ostrov po oblúkovom moste. Na-
sadli sme do auta a vyrazili sme smerom 
na juhovýchod od Rijeky.  Áno, išli sme 
„skrz Krk“. Našou cieľovou destináciou 
bolo rovnomenné hlavné mesto ostrova.  
Po približne pol hodine jazdy autom 
sme sa do mesta Krk naozaj dostali. 

• Rovinj klame názvom. Na rovine sa takmer vôbec nenachádza (Autor: Anton Puk)
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Súčasťou mesta Krk je aj historická pev-
nosť, nachádzajúca sa nad prístavom. 
Nie je úplne prístupná, no mechanic-
ký vozík a fyzická sila asistentových 
rúk vedia pár schodov zvládnuť. Okolo 
pevnosti sa rozprestierajú úzke uličky 
plné obchodíkov. A výhoda úzkych uli-
čiek historického centra tkvie v tom, že 
počas horúcich letných dní ochladzujú 
priestor. Popoludní sme sa vybrali do 
jednej z rybárskych reštaurácií a ochut-
nali nejakú morskú rybu. Nepýtajte sa, 
akú. Jej chorvátsky, anglický ani talian-
sky názov mi nič nehovorili. No bola 
úžasná! Po dobrom obede sme sa prešli 
po nábreží, ochutnali sme „Krčku tortu“ 
– krémový nugátovo-figový zákusok, ja 
som kúpil pár suvenírov, nastúpili sme 
do auta a išli. Nie však naspäť. Ak by 
som mal porovnať Krk s predtým navští-
veným mestom Rovinj, tak Rovinj bol 
fotogenickejší, no Krk nebol zasiahnu-
tý hordami nemeckých turistov, takže 
bol pokojnejší. A myslím, že ten pokoj, 
v kombinácii s tamojšou atmosférou, 
kuchyňou a klímou, mi vyhovoval viac 
ako Rovinj plný zhonu a chaosu.
Deň 5 – Takmer sme sa nevrátili 
z Terstu!
Predchádzajúci výlet na ostrov Krk vo 
mne stále doznieval ale nový deň zna-
menal nový výlet. Tento však nebol ty-
pický, pretože našim cieľom bolo Talian-
sko. Našťastie, mesto Terst sa nachádza 
len hodinu jazdy autom od Rijeky. Cesta 
do tohto talianskeho mesta vedie se-
verne od Rijeky, cez hraničný prechod 
Pasjak do Slovinska a odtiaľ k hraničné-
mu prechodu s hrozivým názvom Krvavi 
Potok. Prejdete do Talianska a prakticky 
za 10 minút ste nad Terstom. Zostáva už 

len zostúpiť z kopcov na nábrežie a ste 
v centre mesta. Znakom, že sa nachádza-
me vo veľkom meste, boli aj obrovské 
jachty na mori a množstvo historických 
budov, nápadne pripomínajúcich tie vo 
Viedni. Vlastne si predstavte historické 
centrum Viedne, skopírované a vložené 
na pobrežie Jadranského mora. Terst to-
tiž vyzerá presne takto. Náš objaviteľský 
turnus sme začali na Námestí jednoty 
(Piazza di Unità, s našimi potravinami 
s rovnakým názvom nemá nič spoloč-
né). Je to obrovské štvorcové námestie 
s dvomi oproti sebe stojacimi rovna-
ko vyzerajúcimi palácmi. Zamierili sme 
aj do okolitých uličiek. Všetko tu bolo 
usporiadané, čisté a pokojné. Úplne to 
nabúralo moje stereotypné predstavy 
o talianskych mestách. Samozrejme, 
každá ulička mala svoju kaviareň, reštau-
ráciu či obchod so suvenírmi. Urobili 
sme si krátky okruh historickým cen-
trom a vrátili sme sa na nábrežie. Našli 
sme na ňom reštauráciu, sadli sme si na 
terasu, objednali si obed a vychutnávali 
si výhľad na prístav a lode, ktoré doň 
buď priplávali alebo z neho vyplávali. 
Zlatý klinec však nastal o počas spia-
točnej cesty. Navigácia nás viedla stále 
užšími a strmšími ulicami. Bolo nám 
to podozrivé, no bez navigácie by sme 
v Terste blúdili snáď doteraz. Poslušne 
sme sa riadili pokynmi, no dostali sme 
sa na tiahlu, úzku a strmú obojsmer-
nú ulicu. Zvládne to naše auto? Motor 
šliapal na vysokých otáčkach, postup-
ne sme naberali výškové metre, no za 
nami sa tlačil jazdec na skútri a nervózne 
na nás vytruboval. Infarktový stav nám 
však navodilo obrovské auto, ktoré sa 
na nás vyrútilo zhora a zároveň spoza 
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neprehľadnej ostrej zákruty. Tono, čoby 
skúsený šofér s tisíckami najazdených ki-
lometrov, stočil auto do dvora nejakého 
domu. Museli sme sa uhnúť divokému 
motorkárovi za nami a obrovskému autu 
pred nami. Po krátkom vydýchnutí si na 
dvore sme sa opäť začali štverať hore 
Terstom. Cesta cez Terst bola akoby za 
trest. Našťastie sme sa nakoniec vyšpl-
hali na hlavnú cestu, motor sa ukľudnil 
a po toľkej námahe už len spokojne a 
ticho vrčal. Skoro celú cestu naspäť do 
Rijeky sme s úľavou mlčali.
Deň 6 – Ave, Pula!
Ďalší deň – ďalší výlet. Tentokrát ním 
bolo najväčšie mesto polostrova Istria 
– staroveká Pula. Cesta z Rijeky do Puly 
trvá zhruba jeden a pol hodiny. Zapar-
kovali sme na nábreží, približne desať 
minút peši od najznámejšej stavby v 

meste – starobylého a vcelku rozsiahlo 
zachovaného kolosea. Áno, také kolose-
um, aké je v Ríme, nájdete aj v Pule. No 
dobre, to v Pule je asi menšie ale stále 
tvorí dominantnú časť panorámy centra. 
Čo ma však trochu sklamalo, boli chodní-
ky a priechody v meste. Poviem to takto: 
Ak by sa rozdávali chorvátske Oscary 
za prístupnosť, Pula by dostala Zlatú 
malinu. Veľakrát som narazil na vysoké 
obrubníky na miestach, kde naozaj ne-
museli byť. Našu cestu ku koloseu to sťa-
žilo. Nedá sa však povedať, že by nás to 
zastavilo. Celé koloseum sme si dookola 
obišli, no dnu sme sa nedostali. Tým, že 
táto staroveká stavba bola postavená 
vo svahu, polovicu našej okružnej cesty 
sme stúpali pomerne strmým kopcom. 
Druhú polovicu sme klesali. Pozreli sme 
sa aj priamo do historického centra. 

•  Bezpečnosť pevnosti na Krku mi, no, zostala na krku (Autor: Anton Puk)
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Teda – potiaľ, pokiaľ sa s vozíkom dalo.  
A úprimne, až tak sa nedalo. Aj úsek pe-
šej zóny pozostávajúci z nových a hlad-
kých dlažobných kociek bol zakončený 
schodiskom. Inde zas dominovala staro-
bylá dlažba, možno ešte z čias Rimanov 
a na nej sa s vozíkom ide ťažko. Cestou 
z Puly sme sa vybrali na miestnu cestu. 
Smerom na sever, stále po pobreží, sme 
míňali jednu dedinu za druhou, no jedna 
z týchto dedín nám učarovala. Hoci sme 
sa v nej kvôli únave nezastavili, Galižana 
– tak sa táto dedina volá – bola akoby 
zastavená v čase. Staré, zrejme stredo-
veké domy z čias Benátskeho kniežactva 
boli neuveriteľne dobre zachované. Ako 
v nejakom starom filme.
Deň 7 – Utiekli sme pred búrkou
Predposledný deň sme si za cieľovú 
destináciu zvolili miesto, ktoré sa od 
Rijeky nachádza hrba len 20 minút jazdy 
autom. Navštívili sme kúpeľné mestečko 
Opatija, do ktorého sme prišli obdivovať 
miestnu architektúru, výhľady na more 
a na Rijeku a nájsť miesto, kde by sme 
si dali dobrý obed, posledný počas do-
volenky. K architektúre: predstavte si 
Monako, pridajte štipku Karlových Va-
rov, za hrsť Jadranu, trošku španielskych 
paliem a slovenské cesty. To je Opatija 
v skratke.  K výhľadom na more: tým, že 
Opatija sa nachádza na úpätí pohoria 
Učka, stačí si len trochu podísť od mora, 
nabrať pár výškových metrov a už sa vám 
otvorí výhľad na Rijeku, Kvarnerský záliv, 
ostrovy Krk a Cres. 
Hneď, ako sme našli reštauráciu, v ktorej 
sme si sadli pod striešku, začalo nad 
pohorím Učka hrmieť. Zjavne sme pri-
šli včas. Po priemernom obede nás na 

jedálnom lístku upútal názov jedného 
z ponúkaných dezertov. Volal sa totiž 
Dolce Fico. V talianskom jazyku to zna-
mená „sladká figa“ a nečíta sa to „fico“ 
ako v slovenčine ale „fiko“. V podstate 
to boli kandizované figy a na nich krém 
mascarpone (poznáte z koláča tiramisu).  
Posledný večer pred odchodom sme sa 
rozhodli zakončiť v inom podniku, než 
sme zvykli po ostatné razy. Pamätáte 
si na španielsku reštauráciu, ktorú sme 
navštívili počas druhého dňa? Išli sme do 
nej opäť. Tentokrát sme si však objedna-
li ďalšie jedlo, ktoré nám pripomenulo 
Sevillu navštívenú minulý rok. Bravčové 
líčka z iberských prasiat s ryžou boli dôs-
tojným zakončením našej dovolenky. 
Na záver dňa sme sa išli prejsť k mólu 
a takpovediac rozlúčiť sa s morom. Asi 
hodinu sme sedeli na móle, pozorovali 
vlny a svetlá rybárskych lodí, ktoré sa 
trblietali v diaľke.  Cestou na hotel sme 
prechádzali cez pešiu zónu. Na jej naj-
známejšom úseku, ulici Korzo, akurát 
vrcholil pouličný festival, na ktorom sa 
prezentovali umelci, remeselníci a far-
mári z vnútrozemského chorvátskeho 
regiónu Zagorje. Áno, ani ja som netu-
šil, že Slovensko nie je jediné, čo má na 
svojom území Záhorie. Ak som počas 
piateho dňa prirovnal Terst ku Viedni, 
potom Rijeka je určitým spôsobom ako 
Bratislava pri mori. Aj tu sa našli občas-
né bariérové nezmysly – rovnako ako 
v Bratislave. Aj tu vidíte niektoré cesty 
rozbité – tak ako v Bratislave. Aj tu bol 
tak trochu neporiadok – áno, tak ako 
v Bratislave. No atmosféra, ktorú pre-
važne domáci dokázali tomuto mestu 
dať, bola autentická a veľmi príjemná.
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Deň 8 – Privolali sme záchranku pánovi 
pred hotelom
A nastalo posledné ráno, deň ôsmy. 
Vstali sme, pobalili sme veci, naraňaj-
kovali sa, na recepcii zaplatili za pobyt 
a všetko nasvedčovalo tomu, že to bude 
rutinný deň, prežitý najmä na cestách a 
občas na nejakom odpočívadle. Cestou 
na parkovisko sme prechádzali okolo 
lavičiek, na ktorých sa počas každého 
dňa zdržiavali ľudia bez domova. Aj teraz 
sme tam niekoľkých videli, no pohľad 
na jedného z nich nás doslova pripravil  
o slová. Nebudem zachádzať do úplne 
detailných popisov, no vyzeralo, že mal 
vážne poranenú hlavu. Z čela mu ste-
kala krv a tento pán bol celý dotrhaný. 
Sadli sme do auta a Tono trval na tom, 
aby sme poranenému pánovi zavolali 
záchranku. Tono mal pravdu v tom, že 
ak nezavoláme záchranku my, asi ju ne-
zavolá nikto. Hneď po tom, ako som do-
volal, sa Tono vybral k najbližšej ulici, aby 
navigoval sanitku a záchranárov priamo 
k pánovi. Po asi desiatich minútach sa-
nitka naozaj prišla a záchranári sa pora-
neného pána ujali. Bolo to zvláštne. Ešte 
nikdy som nikomu záchranku nevolal 
ani na Slovensku, nieto ešte v zahraničí. 
Neviem, ako nakoniec pán dopadol ale 
dúfam, že dobre. 
Nebola to typická dovolenka. Počet kú-
paní v mori sa rovnal nule, no výletmi po 
okolí a zážitkami v Rijeke aj mimo nej 
sa to vyvážilo. A to som ešte niektoré 
vytipované miesta nenavštívil. Nevadí, 
mám dôvod vrátiť sa. 

Adam Burianek 

Varšava bez bariér
Viacerí sa ma pýtali – prečo práve Var-
šava? S týmto nápadom prišla moja 
veľmi dobrá kamarátka Yuliya z Bielo-
ruska, ktorá tam chcela ísť na koncert 
jej obľúbenej skupiny z Minsku, tak sa 
ma spýtala, či by som nešla tiež a spo-
jili by sme to s poznávaním hlavného 
mesta Poľska. Keďže rada cestujem, 
nápad sa mi hneď zapáčil.

Otázka už len znela – ako sa tam dosta-
neme. Pôvodne sme chceli ísť vlakom, 
ale nakoniec som sa nechala nahovoriť 
na cestovanie lietadlom. Pravdupo-
vediac, dala som si to sama sebe ako 
výzvu. Neletela som 22 rokov, takže 
to bola pre mňa ako nová skúsenosť  
a zážitok. Bola som z toho pomerne dosť 

•  V oblakoch smerom do Varšavy  
(Autor: Z archívu H.H.)
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vystresovaná, ale na druhej strane, čakal 
nás pekný predĺžený víkend s bohatým 
programom. Na letisku vo Viedni som 
išla až ku dverám lietadla na svojom 
vozíku, tam som si presadla na ich úzky 
lietadlový vozík, s ktorým ma dostali 
k sedadlu. Leteli sme hodinu a pol a na 
letisku v Modline ma už čakali s prispôso-
beným autom, ktorý pristavili k lietadlu.  
Z letiska sme ďalej cestovali vlakom.  
Na vlakovej stanici sme sa museli dostať 
výťahom hore a druhým výťahom dole 
ku vlaku, lenže ten druhý bol pokazený. 
Dvaja milí Poliaci ma ale dostali po scho-
doch dole, a ten istý scenár ma čakal aj 
cestou naspäť. Vlakom sme išli dovedna 
asi 45 minút, následne sme prestúpili na 

električku a nakoniec sme sa dostali do 
nášho bezbariérového hotela. Pri hoteli 
sme mali hneď zastávku električky, teda 
cestovanie do centra bolo pohodlné.
Poľský New York
Varšava ma úplne očarila. Nádherné 
mesto s vysokými budovami, pôsobí ako 
poľský New York. Všade čistota, bezba-
riérovosť, väčšina ľudí chodí po meste 
na bicykloch. Na každom rohu je ob-
chodík Žabka a stomatológia. Poliaci asi 
majú o úsmev postarané. Prvý večer sme 
navštívili Múzeum dejín poľských Židov, 
keďže tu práve prebiehala Noc múzeí. 
Späť do hotela sme cestovali taxíkom, 
mohla som si teda vychutnať uchvátenie 
nočným mestom. Všetko vysvietené, 

•  Budova Európskeho súdu (Autor: Z archívu H.H.)
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•  Centrum Praga Koneser (Autor: Z archívu H.H.) •  Vysvietený Palác kultúry a vedy (Autor: Z archívu H.H.)

•  Planetárium (Autor: Z archívu H.H.)
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krásne, veľkolepé. Druhý deň nás čaka-
la prehliadka Centrum Praga Koneser, 
kde sa konajú rôzne výstavy, koncer-
ty, zábavné podujatia. Je to komplex 
obytných, kancelárskych a obchodných 
zariadení v priestoroch bývalej varšav-
skej továrne na výrobu vodky Koneser. 
Okrem iného sa tu nachádza napríklad 
aj sídlo spoločnosti Google. 
Bezbariérové potulky
Počas naplnených troch dní sme toho 
stihli celkom dosť. Videli sme staré 
mesto, Zámocké námestie, Staromest-
ské námestie, Univerzitnú knižnicu 
s krásnymi strešnými záhradami, kam 
sa dá dostať tiež výťahom. Prešli sme sa 
promenádou pri rieke Visla, kde sa na-
chádza Kopernikovo vedecké centrum. 
Dominantou mesta však zostáva Palác 
kultúry a vedy. Ide o chránenú pamiatku 

•  Google (Autor: Z archívu H.H.)

a s výškou 231 metrov aj o najvyššiu 
budovu v celom Poľsku. A samotný kon-
cert? Ten sme si užili v malom nenápad-
nom klube v meste. Pri vchode bol jeden 
schodík, ale ochotne mi naň dal rampu. 
Vo vnútri bola bezbariérová toaleta, čo 
ma milo prekvapilo. Avšak prispôsobené 
toalety boli všade v meste – čisté a ne-
zapratané, nie ako sme zvyknutí u nás. 
Cestovanie po meste sme zvládli hravo, 
či už autobusom, električkou, vlakom 
alebo metrom. Vidieť Varšavu môžem 
len odporúčať, je to krásne a hlavne 
bezbariérové mesto. Vychutnávala som 
si ho síce krátko, ale odniesla som si 
z neho množstvo zážitkov a krásnych 
spomienok.

Henrieta Horváthová
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Aj sladká voda  
má príchuť mora

Ako nám deti podrástli, naše rodinné 
dovolenky sa zmenili z oddychových na 
poznávacie. Na máloktorom mieste zo-
trváme viac ako štyri dni. Chceme zažiť 
a vidieť viac a preto sa neustále presú-
vame. Je to komplikovanejšie, drahšie, 
fyzicky náročnejšie, ale o to viac zážit-
kov si z takýchto ciest prinášame.

Týmto spôsobom sme precestovali časť 
Poľska (2018) a Maďarska (2019). Po 
vynútenej koronovej prestávke sme sa 
odhodlali na cestu naprieč Rakúskom  
a severným Talianskom. Primárnym cie-
ľom našej tohtoročnej dobrodružnej tri-
násťdňovej cesty nebolo talianske more, 
ale jazerá. V nemčine „see“, v talianči-
ne „lago“. A tak sme veľa ráz „seerali“  

a obdivovali krásu mnohých jazier a hôr, 
ktoré ich obklopovali. Aj samotná cesta 
bola veľa ráz nádhernou pastvou pre oči. 
Počas našej cesty sme prešli takmer 
1800 kilometrov, bývali na šiestich 
miestach – Linz, Mondsee, Insbruck, 
Riva del Garda, Monfalcone a Eben-
dorf pri Klagenfurte, v hoteloch alebo 
v apartmánoch, v študentskom domo-
ve a dokonca aj v nudistickom kempe.  
Nie všetky destinácie spĺňali kritériá 
bezbariérovosti, niektoré len s prižmú-
rením očí. Ak však cestovateľ na vozíku 
chce mať zážitky, musí nabrať odvahu 
vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Okrem 
toho potrebuje chápajúcich spoluces-
tujúcich, ktorí sú ochotní mu pomôcť 
„v nesnázích“, hodia sa svalnatí jedinci. 
V mojom prípade tieto kritériá spĺňa 
môj muž Marko s dvadsaťročnou asis-
tentskou praxou a moje deti, zvyknuté 

•  Mondsee, Dračia stena (Autor: Z rodinného archívu A.M.)
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•  Mondsee, jazero (Autor: Z rodinného archívu A.M.)

•  Mondsee, Študentský domov (Autor: Z rodinného archívu A.M.)
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pozerať sa na svet očami svojej mamy 
vozičkárky.
Mondsee, je malebné mestečko pri ja-
zere Mondsee. Ľudia sa vám pozdravia 
milo: Grüss Gott, tento pre Slovákov už 
takmer zabudnutý pozdrav je tu veľmi 
zaužívaný. Bývali sme v hosteli, je to 
v podstate internát, veľmi útulný, čistý 
s bezbariérovou izbou. Jazero Mondsee 
má názov podľa mesiaca, je v tvare rož-
ka, tróni nad ním Dračia stena a kopec 
Schafberg. Hladina jazera je v nad-
morskej výške 481m, jeho priemerná 
hĺbka je 36m, ide o najteplejšie jazero 
v Rakúsku s priemernou teplotou 27 
stupňov.
Innsbruck sme navštívili len na pár 
hodín, prespali sme tam a dopoludnia 
sme pokračovali v ceste. Páčila sa nám •  Innsbruck (Autor: Z rodinného archívu A.M.)

•  Salzburg (Autor: Z rodinného archívu A.M.)
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cykloprechádzka ranným, ešte ospalým 
mestom, v bezprostrednej blízkosti vy-
sokých hôr.
Salzburg sme navštívili len cestou do 
Innsbrucku. Toto nádherné historické 
mesto, rodisko slávneho Wolfganga 
Amadea Mozarta, leží na rieke Salzach, 
na úpätí Salzburskych Álp. Nad mestom 
sa týči rovnomenný hrad Salzburg. Mes-
tu sme venovali prechádzku popri rie-
ke, prešli sme aj pár ulíc historického 
centra, osviežili sa kávičkou, zmrzlinou  
a po druhej strane rieky, popri stromovej 
aleji, sme sa vrátili k autu. Bolo veľmi 
teplo, takže to bol vrchol našich fyzic-
kých síl. Sme však radi, že sme tam boli 
aspoň takto krátko.
Najdlhšie, dovedna štyri dni, sme po-
budli pri jazere Lago di Garda v sever-
nom Taliansku, v turisticky vychytenom 

• Salzburg pri rieke (Autor: Z rodinného archívu A.M.)

•  Lago di Garda (Autor: Z rodinného archívu A.M.)

CESTOVATEĽSKÁ PRÍLOHA   OZVENA  4/2022



 91

•  Monte Baldo lanovka (Autor: Z rodinného archívu A.M.)

•  Lago di Garda večer (Autor: Z rodinného archívu A.M.)

mestečku Riva de Garda, ktoré sa na-
chádza celkom na vrcholku jazera. Oko-
lo jazera je dosť cyklotrás, vhodných aj 
pre elektrický vozík, takže nie je núdza  
o dlhšie prechádzky s výhľadom na jaze-
ro. Najkrajší zážitok máme z výletu do 
neďalekého Malcesinea, kde je lanovka 
na vrch Monte Baldo – bezbariérová. Na 
vrchole hory sú nádherné výhľady na 
Lago di Garda, alebo na opačnú stranu 
pohoria, s výškovým prevýšením takmer 
1800 m.
Monfalcone – dvojdňová zastávka pri 
slanej vode. Verejná pláž, tzv. spiaggia 
publica, prístupná a plne vybavená pre 
ľudí na vozíku. Už z diaľky bolo vidno 
plážový vozík s veľkými kolesami, boli 
tam aj bezbariérové WC. Obidva dni tak 
fúkal vietor, že naša nafukovačka odle-
tela takmer do susedného talianskeho 
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•  Monfalcone (Autor: Z rodinného archívu A.M.)

•  Cappuccino (Autor: Z rodinného archívu A.M.)

Terstu. Vietor si užívali hlavne vodní lyžia-
ri, my až tak nie. Samotné mestečko nie 
je žiadne vychytené turistické centrum 
ako Riva del Garda. Nie, v Monfalcone 
presne viete, kto je domáci a kto turista. 
Náš hotel bol od centra cca 20 minút 
pešo, a tak sme pešo spoznávali ulice 
mesta, kávička v kaviarni, kde si majiteľ 
spieva operné árie pri obsluhe hostí...  
A hneď vyškolil Marka, keď si pýtal pres-
so s mliekom, no presso, cappuccino! 
Domáci posedávali na kávičke, na zmrz-
line, hlavne seniori, zdravili sa, potľapká-
vali, usmievali sa. Je to cítiť, že Taliansko 
prijalo veľa utečencov určité ulice, sú 
ich plné, muži, ženy, deti v tradičných 
odevoch, Indovia, moslimovia, Arabi, 
detí ako maku, ale všetko v pohode, 
bez problémov, chvíľami si myslíte, že 
ste nejakej exotickej krajine. Zaujímalo 
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•  Dovolenková atmosféra (Autor: Z rodinného archívu A.M.)

•  Nuda Kemp Egendorf (Autor: Z rodinného archívu A.M.)
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by ma, ako tieto rozdielne komunity 
spolu vychádzajú, navonok sa to javilo 
v pohode.
Klagenfurt bol posledný na našom 
cestovateľskom zozname, posledným 
jazerom bolo nádherné Wörthersee. 
Ubytovanie sme mali pár kilometrov 
od Klagenfurtu, v nudistickom kempe 
RUTAR LIDO. Pôvodne sme sa chceli do 
Klagenfurtu vrátiť na druhý deň, počasie 
sa však pokazilo a nás premohla cesto-
vateľská únava. Zostali sme v kempe  
a užívali si jeho pokojnú atmosféru. Pre 
zvedavcov zopár pikošiek. Samotný 
kemp je na pohľad ako mnohé iné, sú 
tu karavany, ale aj mobilhausy, okolie 
majú pekne upravené, načančané, krás-
ne kvety, kríky, všelijaké sošky, drevené 
vyrezávané zvieratá. Väčšina ľudí sú se-
niori, vidno, že mnohí sú tu možno celé 
leto, je tu vonku veľký bazén, jazierka, 
umyvárka, sprchy, práčky, jedným slo-
vom klasika. Až na to, že sa tu toleruje 
nahota, niektorí chodia vonku obleče-
ní, niektorí nie. Napríklad na recepcii, 
v reštaurácii alebo v obchode nahého 
človeka nestretnete, ale už pri prechádz-
ke v kempe áno, ale nie je to žiadna ex-
hibícia. Celkový dojem je super, veľmi 
milá komunita.
Tých trinásť dní, ktoré sme spolu ako 
rodina prežili, nás bude hriať aj počas 
chladných a priskoro sa stmievajúcich 
dní. Opäť sa raz potvrdilo, že stojí za to, 
zniesť aj trošku nepohodlia a že aj cesta 
samotná, je vlastne cieľ.

Andrea Madunová 

Raj menom Djerba
Dlhšie som zvažovala destináciu, ktorú 
navštívim po dlhej dobe covidovej. Voľ-
ba padla na ostrov Djerba. V minulosti 
som už síce v Tunisku bola, ale na pev-
nine v Mahdii, ktorá má vraj najkrajšiu 
pláž s bielym pieskom v Tunisku.

Dovolenkovala som tam vtedy koncom 
septembra, more bolo rozbúrené, veľ-
ké vlny, tak som si ako dystrofik moc 
nezaplávala. Dokonca, keď som sa od-
vážila ísť do veľkých vĺn, jedna z nich 
ma doslova vyzliekla z kolesa a hodila 
nás spolu s asistentkou o dno. Nebyť 
jej pohotovej reakcie a silného stisku, 
tak asi blízko tej krásnej pláži s bielym 
pieskom aj skončím svoju pozemskú 
púť. Aj keď plánujem do budúcna ešte 
návštevu tejto krásnej pláže, tentoraz 
som nechcela riskovať čisto opaľovaciu 
dovolenku na pláži bez každodenného 
kúpania. Rozhodla som sa, že to tento-
raz skúsim na ostrove Djerba.

Šťastný let 
Najskôr trochu múdrostí z internetu. 
Djerba je najväčším ostrovom sever-
nej Afriky s hlavným mestom Houmt 
Souk. Po výbere destinácie som čakala 
na vhodný termín, potom nasledoval 
výber hotela. Nedajte sa zmiasť, v Afri-
ke sa úroveň päťhviezdičkového hotela 
rovná európskemu trojhviezdičkovému, 
preto aj ja som volila radšej päť hviezdi-
čiek. Ešte koncom augusta som sa vy-
brala s asistentom na letisko do Brna, 
schválne som vybrala českú CK, pretože 
slovenské cestovky účtovali letiskové 
poplatky 240 eur na osobu, na rozdiel 
od českých. Pre našu dovolenku sme 
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si vybrali cestovku, ktorá sa zameriava 
väčšinou na Tunisko, Egypt, Turecko... 
Po príchode na letisko v Brne, sme odo-
vzdali batožinu, ukázali pasy, covid po-
tvrdenia, absolvovali sme bezpečnostnú 
prehliadku, ktorú mužom robia muži  
a ženám ženy. Podľa mňa je to trochu 
diskriminačné, veď ktorá žena by bola 
proti, keby vás prešacoval fešný pracov-
ník bezpečnostnej kontroly? Na letisku 
to bolo pre mňa v pohode, bezbariérové 
toalety fungovali bez problémov. Samo-
zrejme som mala vopred v CK nahlásenú 
asistenciu do lietadla a oni zariadili asis-
tenčnú službu v Tunisku. Potom nasle-
duje presun z vášho invalidného vozíka 
na úzku stoličku zo sanitného vozidla. 
Pripútajú vás viacbodovým bezpečnost-
ným pásom, zaistia vám nohy pásom  
a pracovnici – hasiči vás vynesú do 

lietadla. Mňa niesli aj po schodoch, zá-
leží na veľkosti letiska, niekedy idete 
tunelom rovno k lietadlu alebo vás plo-
šina vyzdvihne k dverám lietadla. Na tej 
úzkej stoličke a tiež uzučkej uličke lie-
tadla vás presunú na sedadlo. Väčšinou 
dávajú klienta k okienku, vraj z bezpeč-
nostných dôvodov, keby nastala panika  
a bolo by treba evakuovať, aby ste 
neblokovali únikový priestor. Vždy v lie-
tadle letušky ukazujú bezpečnostné po-
kyny v prípade havárie, napríklad ako si 
nasadiť kyslík, kde sú núdzové východy 
a v prípade pádu lietadla do vody – ako 
si máte nasadiť a nafúkať plávaciu vestu. 
To mi príde vždy komické, keby ste mali 
v takom prípade čas si dať vestu, tak 
by som si radšej nasadila môj šnorchel  
a aspoň by som pozorovala podmorský 
svet a rybičky. 

•  Z archívu M.G.

OZVENA  4/2022   CESTOVATEĽSKÁ PRÍLOHA 



96 CESTOVATEĽSKÁ PRÍLOHA

Domov túlavých psov
Po dva a pol hodinovom lete sme pristáli 
na ostrove Djerba, kde bolo príjemných 
32 stupňov. Bola som zvedavá a mala 
aj obavu o ich africkú asistenciu. Moje 
obavy sa naplnili, nakoľko som takú už 
zažila aj v Tunisku a v Izraeli. Prišli dva-
ja páni, síce ochotní, ale nevedeli ako 
ma majú chytiť. Neohrabane ma vzali 
pod pazuchy, druhý za nohy a šup na 
úzku stoličku. Adrenalín sa mi zdvihol, 
keď som zistila, že žiadny bezpečnostný 
pás v Afrike nepotrebujete, nieto ešte 
viacbodový. Tak som zaťala zuby, reku 
keď hodím šípku, aspoň zuby zostanú 
v ústnej dutine. Po anglicky nerozumejú 
väčšinou nič, iba arabsky alebo francúz-
sky, takže keď som mala pocit, že už ten 
náklon nezvládnem, aspoň som skúšala 
povedať stop a no. Prežila som, vstúpili 
sme na ostrov Djerba. Vydali sme sa hľa-
dať nášho sprievodcu z CK, naložili nás 
do minibusu, asi 8-miestneho a išli sme 
smer hotel asi 45 min jazdy.

Mňa na vozíku zaparkovali vedľa bež-
ného sedadla. O kotviacich pásoch na 
podlahe a vôbec o bezpečnostnom páse 
pre mňa som mohla iba snívať. Môj bez-
pečnostný pás boli ruky asistenta, kto-
ré ma striedavo istili doľava, doprava, 
podľa toho, ako som sa kĺzala s vozí-
kom. Keby ste si chceli pozrieť cestou 
na hotel krajinu, veľa toho neuvidíte, 
všade piesok, polorozpadnuté stavby, 
sem-tam obchod, smetisko a húfy túla-
vých psov pri smetiakoch, ktorých život 
naučil prebehovať z jeden strany cesty 
na druhú pomedzi idúce autá. Keď sme 
išli taxíkom podbehli nám dva psy tak, 
že som sa až zľakla. No a oni  normálne 
cúvli a vrátili sa na chodník. Bolo mi ich 
ľúto, majú ťažký život, aj keď sú slobodní 
a v pohybe. Tu túlavé zvieratá neriešia, je 
to smutnejšie ako na Slovensku.
Dystroobed pre žraloka 
Prejdime od psov k ťavám. Tie boli ako 
bonus skoro všade, najmä na pláži – celé 
ťavie rodiny. Ich údelom bolo voziť tu-
ristov po pláži. Najviac som sa tešila na 
more, ako budem plávať a cvičiť vo vode. 
Cez internet som si kúpila nafukovací 
golier, ktorý ma nadnášal vo vode a ne-
obmedzoval ruky a super poslúžil. Kúpiť 
pre mňa vyhovujúcu plávaciu pomôcku 
je umenie. Buď ma neudržala nad hladi-
nou, alebo ma ťahala tvárou dole... Takže 
nafukovací golier to vyhral. Asi dvakrát 
som aj šnorchlovala, ale videla som len 
pár strieborných rybičiek, riasy a kraba. 
Na snorchľovanie je ideálny Egypt, ale 
tam teraz pár sezón úradoval žralok, kto-
rého som sa bála. Nechcela som skúšať, 
či mu chutia dystrofici a nechcela som 
byť prvý dystro obed.  More na Djerbe 
malo počas 36 stupňových horúcich dní 
asi 31 stupňov, bolo teplé ako čaj. To 

•  Z archívu M.G.
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bola pohoda pre moje večne uzimené 
telo. Ak by bol niekto zvedavý, ako sa 
vozíčkar dostane do vody a cez piesok... 
No jednoducho cez piesok vozíkom, kto-
rý parádne dostane zabrať. Piesok vám 
tam hrkoce ešte dlho po dovolenke. Do 
vody som išla v asistentovom náručí, 
celkom v pohode, keby občas nezava-
dzal otravný predajca ovocia a zeleniny 
alebo suvenírov. K ležadlu a k turistom 
svoj tovar ponúkať ísť nemôžu, a tak na 
vás  číhajú keď idete do vody v najnev-
hodnejšej chvíli. Ja v náručí asistenta 
s golierom na plávanie a predavač nám 
pchal pod nos ovocie. Ledva sme sa do-
stali do vody. Druhýkrát cestou do vody, 
ja na rukách, asistent sa snaží udržať 
balans v piesku a pozerá, kde by ma po-
sadil do vody, no pred nami stojí (zava-
dzia) nejaký pán, ktorý si rukou šmátral 
v plavkách. Asistent nahlas sám pre seba 
a pre mňa hovorí – dobre ujo naprav si 
vtáka, hlavne nezavadzaj. Pán sa uhol  
a kričí na vnuka - Jožkóóó! Tak sme zisti-
li, že pán je z Česka. Ponaučenie? Hlavne 
slušne, nevieš kto ti rozumie.
Čo treba vidieť? 
Nuž a ešte skúsenosť s ubytovaním. Izba 
bola dosť priestranná aj pre vozíčkara, 
na prízemí s menšou terasou. Kúpeľňa 
bola tiež v pohode pre vozíčkara, aj keď 
nedostatky by sa našli – napríklad pri 
toalete bolo madlo len na jednej strane 
a v sprchovom kúte bola vysoko umiest-
nená batéria so sprchou. Keby som sa 
mala vrátiť ešte raz na ostrov Djerba, 
vrátim sa kvôli teplému a pokojnému 
moru, keď z 11 dní bolo 9 dní bez vĺn 
vhodných na kúpanie. Zamestnanci 
hotela boli ochotní, aj keď niektorí ča-
kali všimné tzv. bakšiš. V hoteli sme si 
mohli vybrať aj wellness aj z viac druhov 
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masáží. Pre priaznivcov vodnej fajky bola 
pripravená na výber z viacerých príchutí. 
Z hotela sa dali objednať rôzne výlety – 
na štvorkolkách na Saharu, cez pieskové 
duny jeepom alebo nákupy na tradičný 
trh, ktorý sa koná v hlavnom meste, aj 
v meste Midoun, asi šesť kilometrov od 
nášho hotela. Cesta sa dá absolvovať 
taxíkom za asi 5-6 tuniských dinárov, čo 
sú v prepočte asi dve eurá. cca 2 eura. 
Musíte si ale objednať žltý taxi, tie sú 
lacnejšie. Nejaký komfort taxíka neča-
kajte, klímu nahrádzajú spustené okná 
na doraz. Zvládnuť sa to dá, vzduch nie 
je až taký horúci kvôli vyššej vlhkosti. Na 
trhu si môžete kúpiť oblečenie typu „čí-
ňan“, ako aj keramiku, ktorou je Tunisko 
známe. Keby ste chceli navštíviť niečo 
z moderného umenia na Djerbe, mali 
by ste navštíviť mestečko Er Riadh, štvrť 
Djerbahood. Tu sa zrodil nápad francúz-
skej galérie Itenerrance v r.2014, kde 
sa stretlo cca 150 umelcov 30 rôznych 
národností. Títo umelci vytvorili cca 250 
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výtvarných diel, GRAFFITI aplikovaných 
na fasádach domov, stien i dverí. Ja som 
toto miesto bohužiaľ nenavštívila, mož-
no nabudúce. 
Suvenír menom korona 
Na pláži ma veľmi potešilo kŕmenie ma-
lej ťavičky mliekom z fľašky. Mláďatiek 
ťavy bolo niekoľko, ich mamy vozili turis-
tov po pláži a mláďatka ich nasledovali, 
aj keď niekedy s nesúhlasným hlasným 
bučaním, keď boli unavené a chceli 
oddychovať. To je tienistá stránka ich 
ťavieho života, práca v turizme od ma-
lička. No s blížiacim sa západom slnka 
nasledovali ťaviu karavánu a pobrali sa 
domov. Kto bol milovník koní, mohol si 
zacválať po pobreží na konskom chrbte. 
Tak rýchlo ako sa striedal východ slnka 
so západom, tak rýchlo nám ubehol čas 
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oddychu na ostrove Djerba a my sme 
boli znovu zbalení a pripravení na ná-
vrat domov. Cesta prebiehala v pohode, 
nikto nám už cestou späť nekontrolo-
val covid pasy, neboli povinné žiadne 
rúška ani extra hygienické opatrenia 
ako cestou tam. Možno aj vďaka tomu 
sme si nakoniec doniesli domov suvenír 
v podobe korona vírusu. Našťastie ja 
som ako dystrofik mala len jeden deň 
mierne zvýšenú teplotu. Zvládla som 
to v pohode myslím aj vďaka očkovaniu, 
aj keď radšej preferujem prírodnejšiu 
cestu ku „zdraviu". 

Hovorí sa ,že nikdy nevstúpiš do tej istej 
rieky (mora) dvakrát. No ja si prajem, 
aby to bolo ešte veľakrát a že sa tam 
stretneme.

Mirka Gombarová
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