
S túlaním nikdy nie je nuda,
spoznáte to v Tuláckej škole
Tulácimôžubyťhodinoví
aj celoživotní. Túžbou
niektorých jeuniknúť zo
stereotypu,hodiť zahlavu
starosti, stresa pokúsiť sa
o nový reštart.

NITRA. Po troch knihách vydal
Oto Malý nový román Tulácka
škola – Vagabond school®
s podtitulom Voľnosti stodola.
Je tiež autorom príbehov s tu-
láckou tematikou Peklo v raji
a Mocipánov služobník, ktoré
popisujú jeho zážitky z Floridy
a Venezuely. Nová publikácia
ponúka niečo z domácej tulác-
kej scény.
Nitran má tiež na konte ro-

mán Lesk biedy, ktorý začal pí-
sať ešte jeho otec a on ho po
ňom dokončil. Novelu Kubán-
sky harmonikár, do ktorej sa
pustil zhruba pred rokom a ku
ktorej ho inšpirovala návšteva
„ostrova slobody“, má zatiaľ
nedokončenú v šuplíku.

Chorobana celý život
Napísať knihu s tuláckou te-
matikou bolo pre Ota Malého
logickým vyústením jeho ži-
vota.
„Takmer celý doterajší život

som robil dve veci – učil na vy-
sokej škole a túlal sa kde-kade
po štyroch kontinentoch. Boli
časy,keďsombolviac tulákako
pedagóg. Nešlo len o pasiu zo
samotárskej túlačky, ale
množstvo zážitkov bolo pre
mňa inšpiráciou k literárnej
tvorbe,“ hovorí OtoMalý.
„Už viac nechcem byť van-

drácky učeň, odučeného a od-
túlaného mám dosť – prešiel
som takmer päťdesiat štátov,
chcem to preto využiť na niečo
prospešné. Dokázal som odolať
všeličomu, len nie pokušeniu

založiť tulácku školu, v ktorej
bude dobre, múdro a dôstoj-
ne.“
Tuláctvo je podľa Ota Malé-

ho fenomén, jedna z foriem ú-
niku, zmena, vyčistenie mys-
le, kto sa raz ním nakazí, pod-
ľahne mu chorobne na celý ži-
vot.
„Túlanie je ťažko presne de-

finovať, má viacero foriem,
napríklad od jednohodinového
tuláctva, keď ideš z práce inou
cestou, cez poldňové, víken-
dové, sezónne až celoživotné.
Hodinoví tuláci sa asi nestih-
nú túlať inde ako po svojom
meste, ale myslím si, že aj oni
uvidia a skúsia niečo nové.
Niekedy sa dá zatúlať aj vo
vlastnom byte zapratanom
nepotrebnými vecami. Dá sa
túlaťvovlastnemysli,v sne,na

internete. Túlajú sa nielen
bezdomovci, bezprizorní ľudia
bez prostriedkov a domova.
Tuláctvo sa môže stať život-
ným štýlom naškrobených
manažérov sediacich za počí-
tačom v klimatizovanej kan-
celárii, bohatých, vysoko-
vzdelaných a finančne zabez-
pečených ľudí. Túžbou všet-
kých je uniknúť zo stereotypu
života, hodiť za hlavu starosti
a každodenný stres, pokúsiť sa
o nový reštart.“
Podľa spisovateľa sa túlaním

možno vyhnúť riešeniu viace-
rých problémov, okrem fi-
nančných a závažných zdra-
votných, ktoré človek už má.
„Terapia túlaním“, spôsobujú-
ca dôkladné prečistenie mysle
a pomoc telu, sa môže stať
účinnou prevenciou pred sta-
rosťami a trápením amožnos-
ťou splniť si svoje sny.

Zábava, relaxaj
serióznevedomosti
Kniha dáva návod, ako neor-
ganizovane cestovať. Túlanie
je multidisciplinárna záleži-
tosť. Tulák, ktorý chce prežiť,
musí byť zbehlý vo všeličom,
aby prežil – od jazyka, geogra-
fie,histórie,meteorológieažpo
psychológiu. Musí vedieť, do
ktorej krajiny ide, mal by po-
znať jej kultúrne, historické či

náboženské pozadie, aby vedel
odhadnúť ľudí a ich správanie.
Knihu Tulácka škola – Vaga-

bond school® písal autor zhru-
ba rok. Uplatnil v nej svoje
vlastné skúsenosti a zážitky,
ale sú v nej aj postrehy a vy-
jadrenia jeho známych a pria-
teľov.
„Kniha je určená pre čitate-

ľov od 15 rokov, Tulácka škola
od 18 rokov. Škola ponúka zá-
bavu, relax, ale aj celkom se-
riózne vedomosti rôznej úrov-
ne, naším cieľom je, aby štu-
dent v túlaní dosiahol úroveň
vysokoškoláka. Záujem o ňu je
veľký, zaujímavé je, že máme
viac dievčat a žien.“

Svet je s túlanímkrajší
Nová kniha je podľa autora šla-
bikárom Tuláckej školy, ktorá
má klasickú aj virtuálnu for-
mu bez politického, ekono-
mického či náboženského po-
zadia, má tiež oficiálnu regis-
tráciu ochrannou známkou.
„Je v nej dovolené všetko, čo

nepoškodí jej meno, prípadne
ju navonok nijako nezahanbí.
Nevylučujem, že škola môže
byť aj zájazdová, putujúca, až
kočovná, záleží od záujmu. Veď
jej potenciálni žiaci driemu
všade,“myslí si OtoMalý.
„Keď má niekto enormné

vlohy na túlanie, prečo by
z neho nemohol byť jednoho-
dinový, poldňový, sezónny či
profesionálny tulák? Treba ho
len patrične podchytiť. Na to
poslúži Tulácka škola. Je i pre
tých, čo na vandrovanie vlohy
nemajú, ale bažia po ňom. Veď
všetko je o nielen o talente, ale
najmä o drile.“
Ako ďalej autor vraví, hod-

notu túlania človek spozná až
vtedy, keď k nemu poriadne
pričuchne a začne písať svoj
nový príbeh. Brať život túlavo
nie je hriech a všetko, čo po-
núka nekonečné možnosti
a rozširuje naše obzory, treba
skúsiť aspoň raz.
„S túlaním nikdy nie je nu-

da.Máte zo života omnohoviac
a svet sa stávazrazukrajším.Aj
takáto môže byť cesta za šťas-
tím. Veď život je príliš krátky
na to, aby sme odkladali túla-
nie, nekonečnú rozprávku, na
inokedy,“ dodal autor.

JANAČERNÁKOVÁ

VYHRAJTE KNIHU TULÁCKA ŠKOLA
MY Nitrianske noviny a spiso-
vateľ Oto Malý venujú jedné-
mu čitateľovi knihu Tulácka
škola – Vagabond school®.

Stačí správne odpovedať na
otázku, čitateľomv akomve-
ku je určená kniha a v akom
Tulácka škola. (ČE)

OtoMalý so svojou novinkou Tulácka
škola – Vagabond school®. FOTO: (ČE)

Spoločnosť l Prácu recepčnej vymenila za herectvo
l Ochotníctvom robia svoj svet krajším
l Deti zaujala animácia aj modelovanie

Ľubomír: chlapci ho
začali volať Rudo
Vsobotu 13. augusta je
v kalendári Ľubomír.
Totomenomáaj Ľubomír
Kratochvíl, dlhoročný
herecStaréhodivadla
KarolaSpišáka.

Ktovámvybralmeno? Ste
s nímspokojný?
– Meno Ľubomír mi vybrala

moja matka. V tých časoch to
bolo moderné meno. Asi som
sa narodil s výkrikom „Ľúbim
mier!“ S menom som spokoj-
ný, aj keď osud mi vybral iné
meno. Ako malého vyrastajú-
ceho chlapca ma začali chlap-
ci z ulice volať Rudo. Neviem
prečo, alemôj otec sa volá Ru-
dolf. Takže prezývka Rudo mi
ostala na celý život. Pod tým-
to menom ma ľudia poznajú,
a ani netušia, že sa volám Ľu-
bomír.

Nikdy ste sanechceli volať
inak?
Keď som sa narodil, boli

úplne iní hrdinovia ako dnes.
Všetci sme boli partizáni
a Nemci, takže som nemal
žiadnych hrdinov. Možno Ka-
lašnikov. Potom prišiel Win-
netou a Old Shatterhand, ale
už bolo neskoro. Do kina sme
chodili na grotesky. Možno
Charlie Chaplin a spol.

Akovásoslovujúdoma,
priatelia, kolegovia, známi?
– Rodičia ma volajú Ľuboš.

Všetci ľudkovia navôkol ma
oslovujúRudoaleboRudko, čo
sa mi páči. Dokonca aj moja
sestra s rodinou. Na Ľubomí-
ra veľmi nereagujem.

Akobudeteoslavovať?
– S oslavami je to tak – keď

je Ľubomíra, som Rudo, a keď
je Ruda, som Ľubomír. Neja-
ko to neviem osláviť.

Osobnýmčíslomtohto
mena je 6 –nežnosť. Ľubo-
mírmáv sebeukrytémno-
hénadania a talenty, ktoré
vie patričnevyužiť, noob-
časmáproblémys koncen-
tráciou. Je tovšakpriamy
a úprimnýčlovek, nakto-
rého zodpovednosť a pra-
covitosť samôžete spoľa-
hnúť – čo sľúbi, to aj splní.
Jehopracovnénápady sú
naozaj ažneuveriteľneori-
ginálne.
– Priamy, úprimný, spo-

ľahlivý, zodpovedný, praco-
vitý, to sú vlastnosti človeka,
ktoré obdivujem. Aj keď v

dnešnej dobe sa už nenosia.
Škoda, život by bol trošku
krajší. Myslím si, že niečo
z týchto vlastností vlastním.
Niekedy si pripadám ako roj-
ko z inej planéty. Bohužiaľ, to
bude tou koncentráciou.

Ľubomír je rodinný typ
muža,máveľmi ráddeti,
pre ktoréurobí prvé –
posledné.Nie je preneho
problémpostarať saaj
o domácnosť, hravo zvlád-
nepomernedosťdomácich
prác, varenie je preneho
dokoncakoníčkom. Sám
vymýšľaoriginálne jedlá
a kombinácie, ktoré rodine
chutia, ale rád sanimi po-
chváli aj prednávštevami.
Už s umývaním riadu je
trochuhoršie. Keď sa raz
rozhodneoženiť, bude
týmnajvernejšímmužom
amanželkav ňomnájde
tohonajoddanejšieho
partnera.
– Neviem, či som rodinný

typ. Pokúšal som sa o to viac-
krát. Nejako mi to nevychá-
dza. Dúfam, že motyka raz
vystrelí. O domácnosť sa sta-
rám, ako by som to robil pre
seba. Čo si navarím, to si aj
zjem. Umývanie riadu je mo-
je hobby. Oženiť sa? To ne-
viem. Žiť pre niekoho – áno.

Totomeno je vhodné
pre znamenia Lev, Baran,
Vodnár, Strelec a vhodnou
farbou jemodrá.
– SomBlíženec. Párkrát som

sa stretol s názorom, hlavne u
žien, že to nie je dobré zna-
menie pre chlapov, ale ktoré
znamenie je dokonalé? Verte,
nie je to až tak zlé. Farby –
čierna, biela, červená až po li-
lavú. (ČE)

Ľubomír „Rudo“ Kratochvíl.

Immigration Song má 2 132 sms
NITRA. Výstava nadrozmer-
ných pieskových sôch v Galé-
rii Mlyny už má svojich víťa-
zov.
„Najviac sms hlasov – 2 132 –

získala socha Immigration
Song od Etuala Ojedu z Kanár-
skych ostrovov,“ povedal Ľu-
boš Trubíni z Galérie Mlyny.
„Dielo vzniklo technikou zo-
stavovania pieskových tehál.“
Pri tvorbe dieťaťa sa autor

inšpiroval fotografiou trojroč-
ného utečenca zo Sýrie, ktoré-
ho našli na pláži v Turecku.
Utopil na ceste do Grécka. Fot-

ka chlapčeka obletela celý svet.
Ojeda je autorom viacerých

monumentálnych diel. Obdi-
vovať ich možno na jeho rod-
nom ostrove Gran Canaria.
Na výstave v Mlynoch skon-

čil ako druhý Radovan Živný
(Česko/Portugalsko) so sochou
Století vody, tretí bol Gianni
Schiumarini (Taliansko) a jeho
Vytrhnuté korene.
O Cenu diváka pre najkraj-

šiu sochu sa uchádzali aj To-
máš Bosambo (Česko), Kirk
Rademaker (USA ) a Vladimír
Kurajev (Rusko). (ČE)

Víťazná socha Immi-
gration Song. FOTO: (ČE)

MENO Z KALENDÁRA
10. 8. Vavrinec, 11. 8. Zuzana, 12. 8. Darina, 13. 8. Ľubomír,
14. 8. Mojmír, 15. 8. Marcela, 16. 8. Leonard

Zábava pre malých čitateľov
NITRA. Aj v auguste organi-
zuje krajská knižnica prog-
ram pre malých čitateľov.
Dopoludnia 10. augusta ich
čaká Prázdninová streda, pl-

ná rozprávok, hádaniek, kví-
zov a výtvarných dielní. V
tom istom čase sa v pobočke
na Klokočine uskutoční Roz-
právková knižnica. (RE)


