Činnosť Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Bratislava-Východné
Od 1.1. 2013 do 31.12. 2013
26.2. 2013 – Výročná schôdza MS SČK Bratislava-Východné (MS SČK B-V)
Nakoľko predsedkyňa Janka Páleniková oznámila, že už nemôže funkciu vykonávať z
dôvodu zmeny bydliska, navrhnutá bola Soňa Macejáková, ktorá hlasovaním členov bola
zvolená za novú predsedkyňu.
Diskusia bola zameraná na ďalšie smerovanie – činnosť MS SČK BratislavaVýchodné, plán činnosti na r. 2013, voľba delegáta na Snem SČK Uz Bratislava-mesto,
ktorého sa zúčastní Soňa Macejáková – predsedkyňa a podpredsedkyňa RNDr. Viera
Drotovánová MS SČK B-V dňa 16.5. 2013.
Pripomienky k vyšším orgánom SČK (územný spolok, ústredný sekretariát) – Chceme
byť nápomocní lektorom pri akcii pre občanov Východného „Kurz prvej pomoci“.
Zmeny v zložení predsedníctva MS SČK Bratislava-Východné:
Soňa Macejáková
RNDr. Viera Drotovánová
Jana Kotesová
Bohuš Kollár
Marcel Zúdor

– predsedkyňa MS SČK Bratislava-Východné (MS SČK B-V)
– podpredsedkyňa MS SČK B-V
– hospodárka MS SČK B-V
– revízor MS SČK B-V
– člen výboru MS SČK B-V

Schôdza nového Výboru MS SČK Bratislava-Východné
16.5. 2013 – Snem Slovenského Červeného kríža Územný spolok Bratislava-mesto
Snemu sa zúčastnila predsedkyňa Soňa Macejáková a podpredsedkyňa Vierka
Drotovánová. Správu o činnosti ÚzS SČK B-m za posledné štvorročné obdobie dostali
v písomnej forme všetci členovia MS SČK B-Východné.
1.6. 2013 – schôdza Výboru MS SČK Bratislava-Východné v reštaurácií U Lenina
Program:
1. Oboznámenie s priebehom Snemu Slovenského Červeného kríža, Územný spolok Bratislavamesto, (ÚzS SČK B-m), ktorého sa dňa 16.5. 2013 zúčastnila
Soňa Macejáková, predseda a RNDr. Viera Drotovánová, podpredseda MS SČK–B-V
Správa o činnosti ÚzS SČK B-m za predchádzajúce štvorročné obdobie
- Voľby na funkciu predsedu, podpredsedu, člena ÚzS SČK B-m, predsedu a člena KR
ÚzS SČK B-m, člena a jeho náhradníka Najvyššej rady SČK, delegáta a náhradníka na
V. Snem SČK 2013, predsedu Kontrolnej rady SČK, návrh do ostatných funkcií SČK prezident SČK
- 6 diskusných príspevkov, spolupráca medzi MS SČK, prvá pomoc dobrovoľníkov SČK
pri rôznych športových a kultúrnych podujatiach, akcia na darovanie krvi ...
2. Informácia o zaslaní žiadosti dňa 20.5. 2013 o dotáciu z rozpočtu mestskej časti BratislavaRača na projekt – BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI – druhý ročník dňa 17.8. 2013
v Čachticiach (akcia zameraná na darovanie krvi – získanie prvodarcov, spoznávanie krás
Slovenska a podpora troj-generačných stretnutí)
3. Čaj o piatej s country skupinou CORIDA od 17-21 hod.
(pozvaní členovia MS SČK Bratislava-Východné a členovia Klubu dôchodcov B-V)
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1.6. 2013 – Čaj o piatej s country skupinou CORIDA v reštaurácií U Lenina
Zúčastnení si posedeli a porozprávali sa pri čaji a červenom vínku, ktoré sponzorsky
daroval majiteľ reštaurácie. Niektorí si aj zatancovali.
17.-18.8. 2013 – projekt: BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI – druhý ročník
priložený je podrobný článok o akcii, ktorý je uverejnený v skrátenej forme aj
v časopise zimných Zvestí SČK 2013, ktorý vychádza aj v elektronickej verzii:
http://www.redcross.sk/kto-sme/casopis-zvesti/

Vypracovaný projekt sme zaslali na MÚ v Rači. Projekt nám schválili s príspevkom
150 EUR. Akcie sa zúčastnilo 7 členov s rodinnými príslušníkmi a čokoládová labradorkaterapeutka Bria, ktorá predviedla deťom a okoliu čo všetko dokáže. Projekt bol zameraný na:
1. Spoznávanie krás a histórie Slovenska, 2. Stretnutie ľudí so spoločnými záujmami
a podpora troj-generačného rodinného stretnutia, 3. Darovanie krvi a spropagovanie
dôležitosti darcovstva krvi, 4. Zviditeľnenie aktivít obyvateľov MČ Bratislava-Východné.
Krv na akcii darovali 2 darkyne (Soňa Macejáková a Libuša Puškárová). Podrobne o akcii
píše Soňa Macejáková v článku BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI pohľadom obetí „tisíc
očí“, ktorý bol uverejnený na niekoľkých www stránkach. Na stránke www.folk.sk bol
najčítanejším článkom mesiaca. Akciu sme propagovali aj v šudentskom časopise Parazol:
http://issuu.com/parazolucm/docs/4cislo (s.31-35), a tak sa snáď akcie zúčastnili aj študenti.
http://www.folk.sk/?q=clanok/bathoryckina-kvapka-krvi-pohladom-obeti-tisic-oci-0
http://www.pnky.sk/aktuality/u-bathorycky-chcu-na-buduci-rok-vysat-viac-krvi/#comments
Darovanie krvi sme propagovali formou plagátikov, rozhovor do časopisov, rozhlasu,
televízie a uverejňovanie na internetových stránkach a v časopisoch, čím sa snažíme získať
prvodarcov krvi nielen z Východného a Rače, ale vhodnou propagáciou aj z celej Bratislavy,
čím zviditeľníme aktivity MS SČK Bratislava-Východné.
Miestny úrad v Rači zorganizoval niekoľko akcií Kultúrne leto
23.8. 2013 sme sa spoločne zúčastnili akcie Kultúrne leto v IMPULZE o 17 hod –
Dobrodružstvo kapitána Kotvičku a potom– zahrala country hudobná skupina a zatancovali
sme si v Kocke.
4.10. 2013 – Zbierka cez Nadáciu SOCIA
Zapojili sme sa do Zbierky cez Nadáciu SOCIA. (Bohuslav Kollár člen výboru MS
SČK B-Východné). Pôvodne sa mala akcie zúčastniť aj Soňa Macejáková, ale v dobe konania
zbierky bola 4 dni na inej akcii, ktorá mala byť pôvodne o týždeň skôr. Do akcie sa zapája ÚS
SČK Bratislava-mesto. 50 % z vyzbieraných finančných prostriedkov ide na podporu
miestnych spolkov, ktoré sa do projektu zapoja a 50 % zostáva Nadácií SOCIA pre podporu
aktivít starších občanov. Nadácia SOCIA má vo svojom programe:
Zvyšujeme kvalitu života sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín poskytujeme granty pre
neziskové organizácie, školy a jednotlivcov, odmeňujeme najkvalitnejšie programy MNO cenou
nadácie SOCIA
LIENKA POMOCI je súčasťou kampane a verejnej zbierky LIENKA POMOCI.
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Zámerom programu je podporovať terénne a ambulantné sociálne služby pre seniorov. Podporujeme
rozšírenie a skvalitnenie služieb ale aj zavedenie nových služieb.
O podporu LIENKY POMOCI sa môžu uchádzať zriaďovatelia alebo prevádzkovatelia terénnych
a ambulantných služieb pre seniorov a to: mimovládne organizácie: neziskové organizácie poskytujúce
verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, Slovenský Červený kríž a
organizácie s medzinárodným prvkom; obce a mestá a nimi zriadené organizácie
viac informácií na: http://www.socia.sk/?page=onadacii

12.11. 2013 – Stretnutie členov MS SČK Bratislava-Východné pri príležitosti Mesiaca
Október – úcta k starším
priložený je článok o akcii, ktorý je uverejnený v skrátenej forme aj v časopise zimných
Zvestí SČK 2013, ktorý vychádza aj v elektronickej verzii: http://www.redcross.sk/ktosme/casopis-zvesti/

PROGRAM:: 1. Privítanie, 2. Kultúrny program, 3. Činnosť MS SČK Bratislava-Východné
- účasť na Sneme Slovenského Červeného kríža, ÚS Bratislava-mesto, dňa 16.5. 2013
- Stretnutia členov SČK MS B-Východné, 4. Propagácia darcovstva krvi, Projekt:
BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI, 5. Diskusia, 6. Občerstvenie
5.12. 2013 – Pracovné stretnutie predsedov Miestnych spolkov, členov Územnej rady
a Kontrolnej rady Slovenského Červeného kríža, územného spolku Bratislava-mesto
Pracovného stretnutia sa zúčastnila Soňa Macejáková predsedkyňa MS SČK B-V.
Stretnutie sa uskutočnilo v školiacom stredisku Slovenského Červeného kríža, územného
spolku Bratislava – mesto. Programom stretnutia bol postup a organizácia inventarizácie
majetku, záväzkov a vlastného imania k 31. decembru 2013, pokyny k zasadnutiam
zhromaždenia členov miestnych spolkov v roku 2013/2014 a informácia o V. Sneme
Slovenského Červeného kríža.
28.12. 2013 – Silvestrovský rozlúčkový beh Rendezom – 18. ročník
Pán Cyril Sekerka, poslanec Miestneho zastupiteľstva MS Bratislava-Rača za Rendez
pred 18-timi rokmi dostal myšlienku založiť tradíciu rozlúčkového Silvestrovského behu
s rokom. Tento rok sa naši členovia a niektorí ich rodinní príslušníci zúčastnili aj ako bežci,
alebo diváci. Soňa Macejáková (jej vnučka Emka bola najmladšou účastníčkou behu pre deti
na 200 m) a bratia Michal a Juraj Drotovánoví si odbehli 5300 m – 4 okruhy z Námestia
Jožka Orného do areálu športu Rendezu Sklabinská s cieľom na námestie. Členovia MS SČK
B-V a rodinní príslušníci bežcov povzbudzovali. Bohuš Kollár s „nenápadnou“ taškou ČK,
do ktorej doplnil zdravotné potreby náš najstarší veľmi aktívny člen Eduard Wenzel, bol
k dispozícií, keby bolo potrebné použiť najzákladnejšie zdravotné potreby. Katka Dobiášová
– miestna poslankyňa za Rendez (Východné) MČ Rača sa postarala o občerstvovací servis
pretekárom. Všetkým našim členom MS SČK B-V a organizátorom patrí veľké poďakovanie
za zorganizovanie takéhoto zdraviu prospešného podujatia, ktoré v kruhoch bežcov zároveň
zviditeľňuje časť Bratislavy – Rendez – Východné.
V budúcnosti chceme podporovať behy, nakoľko behom krv získava na kvalite
a príjemcovi nielenže zachráni život, ale „získa aj lásku k behu“. Chceme osloviť bežcov, aby
sme získali nových členov do MS SČK Bratislava-Východné.
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DOBROVOĽNÁ OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Pani RNDr. Vierka Drotovánová sa aj v roku 2013 venovala charitatívnej činnosti.
Dobrovoľníčkou je viac ako 10 rokov, opatruje starších a chorých ľudí ako kvalifikovaná
opatrovateľka. Je aj osobnou asistentkou ťažko zdravotne postihnutej osoby. Bolo by potrebné
viac propagovať dobrovoľnú opatrovateľskú službu, ktorá medzi mladými žiaľ nepatrí medzi
profesie, ktoré by chceli vykonávať.
Pani Mária Jarábeková sa dlhé roky zúčastňovala ako dobrovoľná sestra ČK na
verejných akciách, pomáhala v oblasti starostlivosti o chorých a osamotených občanov a aj
v roku 2013 vždy ochotne pomohla.
Pán Marcel Zúdor pomáha ako dobrovoľník roznášaním stravy pre bezdomovcov už
niekoľko rokov.
DARCOVIA KRVI V R. 2013
V roku 2013 pani Soňa Macejáková 3 x odovzdala krv: Dňa 14.2. na akcii
„VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI“, ktorá je druhou najväčšou kampaňou Slovenského
Červeného kríža v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologickotransfúziologickými oddeleniami nemocníc. Heslom kampane bolo: „LÁSKU MÁME
V KRVI. DOKÁŽ TO AJ TY!“. Dňa 17.8. na akcii „BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI“
(spolu so sestrou Libušou Puškárovou).
Dňa 6.12. v Primacionálnom paláci na 7-mom ročníku charitatívnej akcii pod názvom
„TISÍC A JEDNA KVAPKA KRVI DEŤOM PRE ŽIVOT“ (spolu so sestrou Libušou
Puškárovou). Na túto akciu chodia darovať krv známi umelci, športovci, poslanci
a dobrovoľní darcovia krvi. Akciu zorganizovalo hlavné mesto pod záštitou primátora
Bratislavy Milana Ftáčnika spolu s OZ Deťom pre život. Je to tradičný celomestský projekt –
Vianočná kvapka krvi, ktorej cieľom je získať čo najviac dobrovoľných darcov krvi.
Súčasťou Vianočnej kvapky krvi bola dražba dresu významnej športovej osobnosti – dražili
sa 2 dresy – futbalový dres Róberta Vitteka a hokejový dres brankára Slovana Jaroslava
Janusa, ktoré získali úspešní dražitelia spolu s podpismi. Takto získané finančné prostriedky
sa využijú na zakúpenie zdravotníckej techniky a darčekov pre deti z onkologického
oddelenia DFNsP na Kramároch v Bratislave.
Pani Jana Kotesová – pokladníčka MS SČK B-V je držiteľkou Striebornej Jánskeho
plakety, ako aj Anna Novotná, ktorá je pravidelnou darkyňou krvi.
Práve podobné akcie, ktoré propagujú darcovstvo krvi veľmi zaujímavou formou,
spojenou aj s určitým kultúrnym programom, môžu prilákať mladých ľudí, aby sa odhodlali
darovať krv po prvý krát a potom to už vo väčšine prípadov býva samozrejmosťou.
Naša organizácia MS SČK Bratislava-Východné patrí počtom členov medzi tie
menšie, ale máme veľmi aktívnych členov, ktorí našu organizáciu zviditeľňujú aj v rámci
Bratislavy. Napríklad manželia Eduard Wenzl a Gabriela Wenzlová, prispievajú na
internet článkami a postrehmi zo života, za čo dostali na ocenení „Račiansky Jahodový kvet“
pochvaľné uznanie. Za zveľaďovanie a skrášlenie okolia obaja dostali ocenenie „Račianske
srdce“, ktorým Rača prejavuje úctu a poďakovanie občanom, ktorí prispeli k rozvoju
mestskej časti a šíreniu jej dobrého mena.
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Každý člen MS SČK Bratislava-Východné je prínosom v oblasti Slovenského
Červeného kríža. Nie všetci dokážu písať literárne diela, nie všetci môžu odovzdať krv alebo
sa zapájať do športových a iných aktivít, ale ako vravievala pani Mária Fraňová,
predsedkyňa ČK na Rendezi od roku 1936: „Každý môže osobne už len zaplatením
členskej známky pomôcť pri nákupe zdravotníckeho materiálu, každý osobne, ak spĺňa
zdravotné predpoklady môže darovať zdarma drahocennú krv a spoločne môžeme účinne
pomáhať v nemocniciach aj ako pomocný personál pri liečení pacientov“.
Dňa 30.4. 2014 si pripomenieme 100-výročie narodenia pani Márie Fraňovej. Ako
píšu páni Eduard Wenzl a Cyril Sekerka v knihe RENDEZ je to „Prvá dáma na Rendezi“, je
legendou a ako prejav úcty k jej životnej práci v oblasti kultúry na Rendezi by si zaslúžila,
aby niektorá ulica niesla jej priezvisko.
V roku 2013 sa naši členovia zapojili do spoločenského, kultúrneho a športového
života, starali sa o starších ľudí, ktorí sú na tom horšie ako oni, darovali krvi,
propagovali darcovstvo krvi. Každému patrí veľké poďakovanie.
Darovanie krvi budeme naďalej propagovať formou plagátikov, rozhovor do časopisov,
rozhlasu, televízie a uverejňovaním na internetových stránkach a v časopisoch, ústnou
formou, čím sa budeme snažiť získať prvodarcov krvi nielen z Východného a Rače, ale
vhodnou propagáciou aj z celej Bratislavy, čím zviditeľníme aktivity MS SČK BratislavaVýchodné.
Bratislava 31.12. 2013

Výbor MS SČK Bratislava-Východné

Zapísala: Soňa Macejáková – predsedkyňa MS SČK B-V
0944-163651, tisicoci@gmail.com

Prílohy:
č. 1. článok: BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI pohľadom obetí „tisíc očí“
č. 2. článok: Stretnutie členov MS SČK Bratislava-Východné pri príležitosti Mesiaca Október
– úcta k starším
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PRÍLOHA Č. 1
http://www.folk.sk/?q=clanok/bathoryckina-kvapka-krvi-pohladom-obeti-tisic-oci-0

BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI pohľadom obetí "tisíc očí"
tisicoci 07 november 2013

BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI pohľadom obetí "tisíc očí".
Dáva sa na známosť, že dňa 17.8. 2013 sa v Čachticiach uskutočnila BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI – druhý
ročník. Niekoľko tisíc kvapiek krvi odovzdalo skoro 200-sto "obetí". Prvý ročník sa uskutočnil pred rokom a
nakoľko dopadol mimoriadne dobre, naštartoval každoročné pokračovanie. Zúčastnení nešetrili chválami na
adresu organizátorov - Občianskeho združenia Spolku čachtického ringu.
Darcovia krvi, okrem dobrého pocitu, že ich krv zachráni v budúcnosti niekomu život, dostali „lístoček“,
ktorý si zamenili za Báthoryčkinu krv. Mne minulý rok odmietli krv zobrať, napriek mojim prosbám, či sa
nedá urobiť výnimka, ale boli nekompromisní, že nie, keď ste odovzdali krv 14. júna, tak najbližšie môžete
až 14. októbra. Čo sa dá robiť, keď niekto rozhodol, že ženy môžu ísť na odber každé 4 mesiace a muži
majú zase výhodu, im odoberú krv každé 3 mesiace. A tak som si „krv“ aspoň kúpila a to hneď dve fľašky.
Báthoryčkinu krv-Dorčach s chuťou nádychu horkej čokolády, ktorá prechádza v pozadí do pražených
kávových zŕn a druhá Báthoryčkina krv-Merčach cviklovo-fialovej až tmavočervenej farby, kde chuti
dominuje čierna ostružina, ktorá sa na konci javí ako chuť sušenej šípky. Tak takéto úžasné vysvetlenie
sme dostali od „strážcov“ hektolitrov tejto „životodárnej“ tekutiny. Zlaté medaile v roku 2012, ktoré
Poľnohospodárske družstvo Čachtice dostalo za Báthoryčkinu krv sú dôkazom, že predviedlo „svetu“, že to
vedia. A darcovia krvi, ale aj tí, ktorí krv darovať z rôznych dôvodov nemohli si okrem tejto lahodnej
tekutinky, ktorá sa rozplýva na jazyku a pery majú intenzívnu tmavú farbu, pochutnali aj na zabíjačkových
špecialitách a rôznych rozvoniavajúcich čachtických dobrôtkách.
V Čachticiach sa mučilo, šermovalo, popravovalo. Skupina Taurus Ater svojím vystúpením vyrážala ľuďom
dych, delo vystrelilo a jedna tona „opancierovaných“ mužov padla na zem ako mucha CC po použití
účinného prostriedku.
Báthoryčka sa s úsmevom na tvári, v krvavočervených šatách a s bičíkom v rukách, prechádzala medzi
davom ľudí a hľadala svoje obete. A bolo ich veru dosť. Aj nás si vyhliadla a tak sme chtiac-nechtiac museli
využiť akciu: „Akcia len dnes úplne ZADARMO – Zbičovanie na dereši. Nakoľko sme siamské dvojčatá,
pripútané k sebe od narodenia bokmi, tak nám bola dereš malá a pani Alžbeta Báthory s pomocníkmi
drábom a Ficom nám nakázali prehnúť sa cez dereš a s úsmevom nás začali bičovať, pričom použili všetky
ponuky: „Fickov bičík“, „Drábové potešenie“ a „Alžbetino krvavé pohladenie“. Naše výkriky boli naozajstné,
pretože všetci traja sa tak vžili do svojej role, že bili odušu všade kde zasiahli. Ešteže sme našu čokoládovú
labradorku-terapeutku Brijku uchránili - na ňu si netrúfli.
Na prvom ročníku akcie, v čase televíznych hodín Báthoryčkine obete prešli „čestné kolo“ čachtickým
davom, nakoľko sa hľadala najbrutálnejšia obeť. My so sestrou sme v „civile“ dvojičky a v Čachticiach sme
boli: „Siamské dvojičky na svadobnej ceste a naša čokoládová labradorka-terapeutka Bria a bábätko“.
Priznám sa, že keď som-sme vymyslela-vymysleli takúto obeť, tak sa mi-nám zdalo, že nikto nemôže
predsa vymyslieť niečo čo je do brutality brutálnejšie. Ale na druhej strane som-sme si myslela-mysleli, že
niekto môže mať brutálnejšie – krvavejšie prevedenie. Ale hneď ako sme vyšli v našich svadobných šatách
do ulíc, tak si nás fotili a „ovácie slávy“ nemali konca-kraja.
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Prišlo k vyhláseniu výsledkov. Mládenec, ktorý bol konferencierom, nás dokázal dostať do tretieho štádia
smiechu. Teda prvé štádium je úsmev, druhé smiech a tretie je nekontrolovateľný „rehot“ pripomínajúci
erdžanie stáda koní – v skratke „konský smiech“. To sa nedalo – to musíš zažiť ... Dozvedela som sa, že je
to herec ochotníckeho divadla, tak nás má na najbližšom predstavení v prvom rade, aby sme dobre videli aj
počuli. Každú Alžbetinu obeť okomentoval takým spôsobom, že sme mysleli, že zomrieme skôr z jeho
„hlášok“ ako „v pazúroch“ Čachtickej panej.
Naša maska mala v priebehu dňa obrovský úspech, tak sme s maličkou dušičkou očakávali, že snáď si
prevezmeme mimoriadne kvalitnú cenu. A naozaj. Na treťom mieste sa umiestnila Erika Hargašová
(Cecilka) a Vierka Opatovská (Uršuľka), na druhom mieste čachtická dievčina Simonka Gábrišová a na
prvom mieste sa umiestnili obete Alžbety Báthory, ktoré hneď ako prišli na námestie nás zaujali a boli to
jasné víťazky (ohlásili porotcovia)... sú to Siamské dvojčatá na svadobnej ceste ... A tak sme vybehli na
pódium aj s našou čokoládovou labradorkou-terapeutkou Briou a bábätkom, aby sme si prevzali z rúk
„sestričky“ okrem iných zaujímavostí aj vzácnu tekutinu – Báthoryčkinu krv. Bolože to radosti – foteniu
nebolo konca-kraja. A tak sme pózovali a Brijka bola vo svojom živle. Nakoľko je terapeutka, tak má veľmi
rada okolo seba spoločnosť - hladkanie by vydržala aj 24 hodín denne. Deti sa nevedia vynadívať ako
poslúcha a predvádza svoje „psie kúsky“.
Na druhom ročníku organizátori upustili od súťaže o najbrutálnejšiu obeť Alžbety Báthory (ktovie prečo?).
Čachtická pani nie je síce kladnou postavičkou, ale neodmysliteľne patrí k histórií Čachtíc. Práve
„prechádzka“ obetí, ktoré pred viac ako 400 rokmi prišli nedobrovoľne o krv by mohla byť takým
zamyslením sa nad životom vtedy a teraz. Krvavá pani „sala“ krv z ľudí brutálnym spôsobom a v súčasnej
dobe „sajú“ krv z ľudí „anjeli“ v bielych plášťoch, s úsmevom na tvári a každý darca sa odovzdáva do ich
skúsených rúk dobrovoľne s pocitom, že ten čas, ktorý venuje darovaniu krvi, nemohol lepšie využiť.
Pre deti bol pripravený zaujímavý program - koníky, maľba Báthoryčky a Čachtického hradu a rôzne súťaže.
Naše dvojčatká Vikinka a Filipko, sa minulý rok v maľovaní perníčkov umiestnili na druhom mieste a všetky
detičky boli vyobrazené s maľovaným srdiečkom v Piešťanskom denníku, z čoho mali obrovskú radosť.
BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI im zostane v spomienkach ako krásna rozprávka, v ktorej sami účinkovali.
Návštevníci privítali aj vyhliadkové lety vrtuľníkom, prehliadku katakomb, degustáciu vín a gurmánskych
špecialít, prehliadku múzea, pivnice pod umieračikom, výstavu poľovníckych trofejí, maľovanie na tvár a
bohatý kultúrny program. Pri ohňovej show Taurus Ater nikto „nedýchal“ ale pri záverečnom vystúpení
skupiny Slniečko to „šaľelo“ celými Čachticami. Slniečko alebo Punto & rybacé hlavy je hudobná skupina z
Piešťan. Nie sú to takí „obyčajní“ mládenci, ktorí by „dokázali“ spievať pravou spisovnou slovenčinou. Každé
ich slovíčko má nádych trnavského dialektu a ešte keď rozumiete textu, nakoľko neuprednostňujú spev v
angličtine, tak sú Vašou „krvnou skupinou“. Texty vymýšľa Peter Remiš, ktorý s celou skupinou rozžiaril
nočné Čachtice Slniečkom: „Si tak sympatická a ešče tak mladá s tebu tu šecko stojí a šecko padá, tak iba
ukáž, že ma máš rada, a ked ta prosím, milovaná vláda, tak mi: Nepanni, jejejejeje, nepanni, ooooo,
nepanni, jejejeje, len mi nepanni. Včera som bov kradnút slivky v Beckove. Mav som velkú chut na gule
slivkové ...
V roku 2013 som si už spravodlivo „strážila“ moje odbery krvi, aby mi to vyšlo a mohla som darovať krv
priamo na akcii BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI aj spolu so sestrou. Obliekli sme sa do svadobných šiat a tak
sme si ľahli na lôžko odberu krvi, aby sme pripomenuli svetu naše minuloročné víťazstvo. Škoda, že sa
tento rok nepokračovalo v začatej tradícií O najbrutálnejšiu obeť Alžbety Báthory, pretože minulý rok to
atmosféru akcie urobilo veľmi zaujímavou a atraktívnou a podľa mňa „Prechádzka obetí Alžbety Báthory“ na
akciu určite patrí.
Rok 2014 je rokom 400-stého výročia úmrtia Alžbety Báthory a organizátori už teraz pripravujú nevšedné
prekvapenie pre darcov krvi a všetkých zúčastnených. Na základe veľkého záujmu o darovanie krvi už teraz
zabezpečili viac lôžok a viac zdravotného personálu, aby mohli „vysať“ z každého, kto príde tisíce rubínovočervených kvapiek najvzácnejšej tekutiny, ktorá sa nedá nahradiť diamantami celého sveta. Obrazne
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povedané: „Každá kvapka krvi je trblietajúcim sa diamantom v každom z nás“. Určite sa oplatí o rok tretieho
ročníka akcie „BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI“ zúčastniť.
Záverom:
Ako je to možné? Kládla som si túto otázku pri počúvaní „záhadného“ mužíčka, ktorý sa znenazdajky objavil
na prvom aj druhom ročníku Báthoryčkinej kvapky krvi. Isté je, že prišiel z minulosti, z čias, kedy rod
Báthoryovcov patril k najbohatším a najvplyvnejším tej doby. Vláda obávanej uhorskej grófky Alžbety
Báthory sa zapísala „krvavým perom“ do dejín Čachtíc, ale minulosť sa zatajiť ani zmazať nedá a tak
„záhadný“ mužíček veľmi pútavo informuje dav ľudí aj o úsekoch života Alžbety Báthory, ktoré mohol
poznať len človek, ktorý žil v tej dobe a v jej blízkosti až do úplného konca. Pozná dokonca jej myšlienky,
vie, že bosorátstvo jej bolo blízke, že prisluhovala Satanovi, že jej náramok ukrýval tajomnú nečistú silu,
pozná do posledného kamienka podzemie Čachtického hradu tej doby, pozná každý deň životnej drámy
ženy, ktorá bola na jednej strane krásna a veľmi vzdelaná a na strane druhej neuveriteľne krutá. V jej tele
kolovala krv, ktorá zabíjala. Každým dňom dávala rozkazy drábom, katom, aby zbičovali, umučili každého,
kto jej nebol po vôli. Dráb a kat – to bolo „zamestnanie“ v tej dobe veľmi „populárne“.
„Náš“ tajomný mužíček krutovládu Alžbety Báthory približuje svetu aj písomnou formou. Keď zalistujeme “V
podzemí Čachtického hradu“, „V tieni smrti Alžbety Báthori“, „Čachtická pani pred najvyšším súdom“,
„Kliatba Alžbety Bátoriovej“, „Vivat Alžbeta Bátoriová!“, “Zbohom Alžbeta Bátoriová“, ktoré napísal Andrej
Štiavnický – „záhadný“ to mužíček, tak zistíme, že sú tam nielen podrobnosti zo života krutej grófky, ale aj
„posmrtný“ život Alžbety Bátoriovej, ktorej duch si nedá pokoja a „sliedil“ uličkami Čachtíc ešte v neďalekej
minulosti. Alebo snáď aj dodnes?
Ďakujeme Spolku Čachtickému ringu, že sme sa minulý rok spoznali a želáme im, aby sa akcia
BÁTHORYČKINA KVAPKA KRVI na budúci rok zapísala „zlatým perom“ do dejín Čachtíc.
Autorka článku: tisicoci Soňa Macejáková
foto: Soňa Macejáková, Stanislav Stoklasa
Ak sa vám článok páčil, môžte ho poslať do vybrali.sme.sk alebo si prečítajte ďalšie články tohto
autora.
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PRÍLOHA Č. 2

Stretnutie členov MS SČK Bratislava-Východné pri príležitosti
Mesiaca Október – úcta k starším
Diamant je krásny a veľmi vzácny klenot. Ale povedzme si na rovinu koho zdobí
diamantový prsteň či náhrdelník v našich slovenských končinách? Pre nás je vzácnejší
diamant v srdci. A dňa 12.11. 2013 na stretnutí pri príležitosti Mesiaca Október – úcta
k starším sa „vrecko“ s diamantami priam rozsypalo. Celá atmosféra bola pretkaná
„diamantovými“ nitkami. Spevácky súbor SENIOR RAČAN nádhernou hudbou a svojim
spevom (všetci mali diamant v hrdle) rozpútali v Kultúrnom stredisku IMPULZ na
Východnom nádraží slávnostnú atmosféru. Zahrali a zaspievali manželom Gabriele
a Eduardovi Wenzlovým pri príležitosti ich spoločného života celých 60-siat „liet“. A tak sme
spolu s nimi oslávili ich Diamantovú svadbu a pán Wenzl nám zaželal: „Všetkým Vám želám,
aby sa to stalo aj Vám“.
Manželia si ako darček odnášali Báthoryčkinu krv s prianím všetkého najlepšieho do
ďalších rokov spoločného krásneho života. Prítomní mali tiež možnosť ochutnať
tmavočervenú zázračnú tekutinu, za ktorú Poľnohospodárske družstvo Čachtice získalo
v roku 2012 Zlaté medaile. Každý, kto sa napije tejto vzácnej tekutiny sa cíti mladším.
Soňa Macejáková, predsedníčka MS SČK na začiatku privítala prítomných so slovami,
že sme sa stretli, aby sme oslávili krásny sviatok, ktorý je určite potrebné si pripomenúť.
Prečítala báseň Naša mama – svoju vlastnú tvorbu. „Ako krásne znie slovo mama – naša
mama. Bola to práve ona – naša mama, čo priviedla nás na svet. Bola to práve ona – naša
mama, čo učila nás žiť“ ... Báseň napísala pri príležitosti 70-tich narodenín svojej mamy,
ktorá je zrakovo postihnutá. Záver básne: „Hviezdy v očiach našej mamy hasnú, jej oči síce
nevidia, ale naša mama vidí očami svojho manžela, očami svojich dcér“. Báseň sa všetkým
prítomným páčila.
Pán poslanec Cyril Sekerka si zaspomínal na staré zlaté časy, na kultúru na
Východnom nádraží. Dňa 28.12 organizuje Silvestrovský beh Rendézom. Behu sa zúčastníme
nielen ako diváci, ale aj ako bežci. Máme tu veľa výkonných bežcov napríklad v rodine
Vierky Drotovánovej. V budúcnosti budeme behy podporovať, nakoľko behom krv získava na
kvalite a príjemcovi nielenže zachráni život, ale „získa aj lásku k behu“. (Nie je to síce
vedecky dokázané, ale ani vyvrátené! Je logické, že behom okysličená krv je kvalitná
„životodárna tekutina“. Preto: „BEHAJTE A DARUJTE KRV“. Získate dvojnásobný pocit
šťastia: „ŠŤASTIE Z BEHU AJ Z DAROVANIA KRVI“ – tak takýmto podobným letáčikom
dúfame, že sa nám podarí osloviť bežcov na Silvestrovskom behu Rendézom.
Na stoloch rozvoniavali výborné pagáčiky, ktoré sa priam rozplývali v ústach, slané
tyčinky (vlastná tvorba zlatých „bielovlasých“ dievčeniec, za čo im patrí veľké poďakovanie),
nechýbali sponzorské osie hniezda – orechové, makové, dobre sa popíjalo červené vínko po
výbornom saláme. Diskutovalo sa, spievalo, tancovalo, zabávalo, len ten čas nechcel zastaviť
a tak sme chtiac nechtiac o 20-tej hodine Kultúrne stredisko Impulz museli opustiť.
Členovia MS SČK Bratislava-Východné sú vzácni ľudia, ktorí majú čo povedať
svetu. Každý z nich má svoj životný príbeh, svoje životné úspechy aj ocenenia v oblasti
Červeného kríža. Nie všetci o svojich zásluhách pre pomoc druhým hovoria, ale určite si
zaslúžia poďakovanie a úctu. Na najbližšom stretnutí bude priestor pre všetkých, ktorí budú
mať záujem podeliť sa so svojimi úspechmi.
Bratislava 24.11. 2013

Soňa Macejáková
predsedkyňa MS SČK Bratislava-Východné
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