List Jindra Jirku, ktorý uverejň ujeme na inom mieste, ná s podnietil,
aby sme sa zaujímali, aká je v našom meste situá cia s bezbarié rový mi vstupmi pre vozíč ká rov. O
skúsenosti sme požiadali 43roč né ho Pezinč ana Petra Valku,
ktorý sa po nešťastnej havá rii na
motocykli už23 rokov pohybuje na
vozíč ku.
"My vozíč ká ri to v Pezinku nemá me veru jednoduché , aj keď
na druhej strane musím povedať, ž e situá cia sa z roka na rok
zlepšuje. Mnohé priestory sú pre
ná s stá le nedostupné , avšak
niektoré problé my s odstraňovaním barié r vieme pochopiť. Mňa
najviac zaujímajú priestory, kam
chodím č astejšie. Napríklad na
Okresný ú rad sa nedostanem,
pretož e sú tam pre mňa neprekonateľné schody. Na poštu alebo
na mestský ú rad to ide iba s pomocou schodiskové ho výťahu,
ale ten má ovlá danie z hornej
č asti, kam sa nedostanem. Musím zavolaťpá na Dubeka z mestské ho ú radu, aby mi ho zfunkč nil, alebo pož iadať niekoho iné -

ho. Niekedy č aká m na pomoc aj
pol hodiny, uzná te, ž e v zlom poč así to nie je nič
príjemné ," - povedal ná m Peter Valka.
Ťažké srdce má
P. Valka aj na projektantov a stavbá rov, ktorí budovali
novú sporiteľň u.
Keď ich poč as vý stavby upozorň oval, že cez hlavný
vchod z ulice sa
vozíč ká r nedostane, povedali mu,
že na to bude slúžiť
boč ný vchod. Situá cia je ale taká , že
keď chce cez tento
vchod vojsť, musío
jeho otvorenie
požiadať pracovníka sporiteľne v
hlavnom vchode. Pre toho je ale
vý hodnejšie vytiahnuť ho cez pá r
schodov a má pokoj.
"Ani do reštaurá ciíč i niekto-

Milý pá n Oravec,
v lete to budú uždva roky, č o som Vá m sľúbil, že napíšem malý príspevok
do Pezinč ana o svojich dojmoch z poslednej ná vštevy "môjho" Pezinka.
Nenapísal som však ani riadok, hoci si nepamä tá m lepšiu dovolenku ako
prá ve "doma" (kam sa hrabe Mexiko).
Najprv som si chcel trochu utriasťdojmy, lenže potom prišiel september a
s ním útok na WTC, k tomu havá ria Laja Slimá ka (po vá žnom zranení
miechy ostal na vozíč ku), a zrazu som nevidel dôvod písaťo dovolenke na
Slovensku.
Odvtedy sa udialo veľa vecí, Slovensko sa stalo majstrom sveta v hokeji,
v Pezinku sa vymenilo vedenie mesta, aj basketbalová orientá cia. Ja má m
18-mesač né ho syna a na krku hypoté ku a tisíc starostíokolo nové ho domu. Dokonca ani môj šé f, s ktorý m ste ma spolu s Lajom Slimá kom pri
ná všteve múzea fotili, užnie je mojim vedúcim, lebo z firmy odišiel.
Stá le si rá d preč ítam Pezinč ana, užteraz sa teším, že o č osi viac nežrok
si ten môj Pezinok zase prídem pozrieť(teraz tu má m na rok rodič ov).
V prílohe Vá m zasielam otvorený list Lajovi Slimá kovi, ku ktoré mu ma
vyprovokoval č lá nok v SME. Budem rá d, keď ho uverejníte.
Jindro Jirka
Vancouver
Č au Lajoš!
Pred chví
ľou som doč í
tal zaují
mavý č lá nok v
SME (dostal som ho od Martina Stohla z Toronta) o jednom našom kamará tovi, č o nezná ša
muchy. A to teda má me spoloč nú vá šeň. Najprv
sadnú na lajno a potom č loveku na nos.
Rá d spomí
nam na svoje poľovač ky na muchy
ešte ako decko. Obč as v lete som vtedy nechal v
jednej izbe svietiťcelú noc a keď som tam rá no
prišiel, steny sa muchami len tak č ernali. Mamu
by kleplo. Hneď som mal na oboch ruká ch ponavliekané desiatky gú m na zavá ranie (také
oranžové, urč ite ich pozná š) a zač ala poľovač ka. Bol som na to taký majster, že muchy padali
ako na bežiacom pá se.
Inokedy zas u babky vo Vajzgrú be na hodoch
sme urobili sú ťaž v zabí
janímú ch rukou. Išlo o
sú ťaž dvojí
c, ja som mal za partnera otca. Použili sme pri tom primití
vnu ale prefí
kanú taktiku:
naliali sme na stôl mušiu pochú ťku - sirup. A výsledok? 52 mú ch jednou ranou!
To sú už roky. Takisto prešli roky odvtedy, č o

rých obchodov sa nedostanete.
Nehovorím už o autobuse č i vlaku. Aj taká chú lostivá vec, ako
použ itie sociá lneho zariadenia.
Mestské WC sú pre vozíč ká ra

nedostupné , vedú k nim schody.
Tam kde schody nie sú , zas zistíte, ž e sú ú zke dvere, alebo miestnosť, ktorú chcete navštíviť je
zaprataná vecami upratovač ky a
pod. Nemôž em povedať, niekde
sa mi ozaj snaž ia pomôcť, ale je
to č asto spojené s problé mami,"
dodal P. Valka.
Pre problé my so vstupom nechodína kultúru č i niektoré športoviská , kde by mohol trá viť voľný
č as. Pravda, okrem stolné ho tenisu, ktorý aktívne hrá . V tomto
športe dokonca dosiahol viaceré
úspechy na vrcholný ch podujatiach doma i v zahranič í. Vďaka
športu veľa cestuje, môže teda aj
porovná vať, aké podmienky majú
telesne postihnutíinde. Netají, že
šport mu pomá ha zdolá vaťviaceré
preká žky, a uľahč uje mu aj pohyb
na vozíku.
Pri rozlúč ke ná m nezabudol pripomenúť, že mnohí vozíč ká ri to
majú ešte ťažšie ako on, preto
zdraví ľudia by mali pri odstraň ovaníbarié r na nich viac myslieť.
Milan Oravec

Z ná vštevy Pezinka v roku 2001. Vľavo Jindro Jirka, jeho vedú ci s manž elkou a Lajo Slimá k.
Snímka (mo)

som si tak obľú bil pezinský Cibulá k. Pripomí
na
mi to posledné roky a hlavne letá pred odchodom zo Slovenska. Pá r dníplných divadla, hudby, ví
na, mastného chleba s cibuľou. Dni stretnutíso starými i novými zná mymi, debá t o všetkom možnom i nemožnom, hodiny dobrej ná lady. Na Cibulá koch bolo oč arujú ce to, že ich
sú č asťou bol skoro každý zú č astnený. Č i už stá l
na pódiu alebo v hľadisku, pri pohá riku č i fľaši, s
gitarou v ruke alebo len č ervenou tvá rou a hrdlom na franforce, produkujú cim skvosty typu Na Krá ľovej holi č i Hotel California.
Tým ale nechcem zní
žiť význam a zá sluhu
realizač ného tí
mu, ľudí
, ktorísa priamo na organizá cii Cibulá ku podieľali. A už sme doma. Neviem ako to funguje teraz, ale pred oným septembrom 2001, by to ťažko fungovalo prá ve bez
toho - č o nemá rá d muchy. To je ale v Pezinku
všeobecne zná me, takže netreba to nafukovať.
Keď som si vlani utrhol achilovku na pravej
nohe a ostal som na barlá ch, dlhýč as bez športu
a hlavne bez lyžovač ky, mal som viacej č asu

pozrieťsa na veci z inej perspektí
vy. Prí
liš veľa
vecí
, ktoré má me radi, berieme automaticky, ani
si neuvedomujeme, že sú pre ná s dôležité. Rodina a priatelia urč ite na prvom mieste. Znie to
ako klišé, ale len tým, ktorínemajú č as sa nad
tým zamyslieť. Hlavne som si uvedomil, že sú
ľudia, ktorísú na tom oveľa horšie a napriek
tomu všetkému, č o im chýba, vedia (alebo sa zo
všetkých sí
l snažia) si ceniťi to, č o majú .
Lajo, asi si teraz hovorí
š: "Už by si mohol s tým
skonč iť!"
Tak Ťa poslú chnem.
Jindro
P.S.
Doč ítal som sa v Pezinč anovi, že má te nové ho
primá tora. Blahoželá m mu. Užrobínieč o s tý mi
obrubníkmi a bezbarié rový mi vstupmi do obchodov a bá nk? Nepamä tá m sa, že by som u ná s v
Britskej Columbii videl verejnú budovu č i obchod bez možnosti vstupu pre vozíč ká rov, č i už
je to rampa alebo vý ťah. A takisto obrubník s
ná jazdom na každej križovatke.

