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Pridajte sa k parkouristom
Parkour vznikol niekedy začiatkom
20. storočia, no na Slovensku je ešte
v plienkach. Raz ročne sa parkouristi alebo traceuri (z franc. tracer –
rýchlo bežať, vytýčiť trasu) z celého
Slovenska stretávajú v Banskej Bystrici. Je ich okolo 130, spolu trénujú
a predávajú si skúsenosti. „Neberieme to ako súťažný šport aj keď niekedy medzi sebou v istom zmysle
súperíme, kto dá lepšie salto,“ smeje

Hoci skáču po budovách, preskakujú zábradlia, múriky a lavičky, nie sú žiadni
vandali, ani cirkusanti. Parkour je pre nich životný štýl. Prekonávaním fyzických
bariér vraj potom ľahšie zvládajú tie životné.

A

POZERAJÚ NA SVET INÝMI
OČAMI
Keď sa človek na ulici správa ináč
ako zvyšok národa, púta to pozornosť. „Ľudia nás často považujú
za vandalov, pretože skáčeme po
múrikoch, a keď nás vidia chodiť
po rukách, myslia si, že sme blázni. Tak to nie je, my nič neničíme
a máme úctu k svoju okoliu. Je to

jednoducho niečo nové a ľudia nevedia pochopiť, že sa snažíme využívať a ovládať svoje telo inak ako
bežne,“ dodáva.
Títo chalani už naozaj nie sú
schopní kráčať normálne. „Dívam
sa na okolie inými očami. Niekto
pred sebou vidí peknú budovu, no
ja už sledujem cestu, ktorou by
som sa na ňu vyšplhal. Mama mi
vždy hovorí, aby som si kúpil topánky, ktoré budem mať do mesta,
a topánky na tréning. Ale ja to od
seba už neviem oddeliť. Keď vidím
prekážku, ktorá ma fascinuje, idem
do toho,“ opisuje Matúš. Samozrejme, každý musí vedieť odhadnúť
svoje sily a robiť to, na čo má.
Zranenia nikto nemá rád. Matúš si privodil zlomeninu nohy
hneď pri prvom salte v teréne.
„Keď príde zranenie, je to pre nás
znamenie, že ešte sme na ten
skok neboli pripravení a musíme
na sebe makať,“ konštatuje. Pri
skokoch sa dá dopadnúť na nohy,
ale vyústenie do kotúľa je bezpečnejšie. „Raz som chcel skočiť
salto cez schodíky, ale bolo mokro
a šmykla sa mi noha. Už som vedel,
že to nedám, letel som bezhlavo na
betón. Ale tým, že mám už kotúľ
akosi zafixovaný v hlave, som ho
automaticky spravil a ustál to bez
zranenia,“ spomína si.
ZAPÁJA TELO AJ HLAVU
Najväčší skok, ktorý parkourista Matúš absolvoval, bol z mosta
na Vodnom diele Žilina do vody,
čo predstavuje výšku asi deväť

-vc-, snímka archív

Preberá žezlo bylinkového
kráľovstva

Prekážky ich
fascinujú
ko je pre niekoho prirodzená chôdza, pre nich
je to skákanie sált. Keď
ich vidíte na hrazdách
v bôrickom parku alebo na hradbách Farských schodov,
ľahko si ich pomýlite s gymnastami. Ide však o parkouristov. Táto
komunita funguje v Žiline už pár
rokov. „Pôvodne nás bolo päť, teraz
sme ôsmi. S touto disciplínou u nás
začali Andy Forest a Jakub Cvacho,“ predstavuje svoju parkúrovú
rodinu 19-ročný Matúš Kohút.
Čo to vlastne parkour je? Ide
o fyzickú aktivitu, ktorej účelom
je dostať sa z jedného miesta na
druhé cez rôzne prekážky, iba s použitím vlastného tela. Nie je to ani
celkom šport, ani celkom umenie,
ale má niečo z oboch. „Ani samotní zakladatelia David Belle a Sébastien Foucan nevedeli popísať,
čo to je za disciplínu. Pre nás je to
skôr životný štýl. Pôvodne v parkoure nešlo o to, aby sa človek
predvádzal, napríklad skákal saltá
pred dievčatami. Pôvodní parkouristi boli v niečom iní, boli slušní a užitoční. Vedeli sa napríklad
vďaka svojim schopnostiam dostať
rýchlo do neprístupného terénu
a ratovať človeka. Veď prví parkouristi boli profesionálni hasiči, ktorí
sa takto dostali z bodu A do bodu
B za čo najkratší čas, napriek prekážkam, čo im stáli v ceste,“ vysvetľuje Matúš.
To je efektivita. Postupne sa do
parkouru zapojila aj efektnosť.
Parkouristi tak pridali do svojich
zostáv rôzne akrobatické prvky.

sa. „Veľmi pekné a obohacujúce na
parkoure však je, že keď sa naučíte
prekonávať fyzické bariéry, ľahšie
sa vám prekonávajú tie životné,“
uzatvára Matúš.
Ak máte záujem pridať sa do žilinskej parkúrovej rodiny alebo sa
pozrieť ako trénujú, kontaktujte chalanov na FB profile Parkour & 3Run
– Žilina.

metrov. Parkour je aj o prekonávaní strachu a posúvaní hraníc.
„Nejde o to, že keď sa niečoho bojím, tak to just urobím. Je to skôr
o príprave, posilňovaní tela aj ducha. Keď človek cvičí fyzicky, telo
je silnejšie. Postupným opakovaním trikov sa pripravím a keď sa
postavím pred prekážku, na rade
je hlava. Každý skok sa dá skočiť,
ale treba si v hlave uvedomiť všetky pohyby, ktoré potrebuje telo
vykonať. Pri obyčajnom salte vzad
je ich napríklad päť,“ popisuje.
Nie je to len o saltách, ale aj
o obyčajných zhupnutiach. Často
si to neuvedomujeme, ale my
sami robíme parkour. „Keď človek
stojí na múriku, pod ktorým je
kaluž a má možnosť preskočiť na
druhý múrik, neskočí predsa do
vody. Mnoho malých detí lezie po
stromoch, preskakuje zábradlia
a lavičky, len preto aby sa niekde
dostali. Už to je začiatok parkúru.
Deti to možno len robia s väčšou
samozrejmosťou,“ podotýka.
Parkouristi chodia aj do prírody,
ale viac ich láka mesto, kde je viac
prekážok. „Škoda, že na Slovensku neexistujú parkúrové parky.
Sú dokonca aj v Česku. V Rusku je
to bežná vec, ale oni sú gymnasti
od prírody. Ak sa chceme naučiť
nové prvky, ideálna je gymnastická hala. Tu je hala na Vlčincoch,
ale draho nám ju spoplatnili, takže
si ju ako študenti nemôžeme dovoliť,“ dodáva.
Veronika Cvinčeková, snímky archív

Kto by vedel dnes
s určitosťou pomenovať
rastliny ako materina dúška,
hluchavka alebo čistec?
Peter Sušienka z Krasnian
mal iba 10 rokov, keď sa začal
priúčať poznatkom svojich
starých rodičov. Aj listy
slovenskej púpavy odporúča
do šalátu namiesto talianskej
rukoly.
KRASŇANY. Peter má dnes 18 rokov, chodí na strednú stavebnú,
no voľný čas najradšej trávi v „prírodnej lekárni“. Chodí po lúkach
a zbiera byliny. „Priviedol ma
k tomu môj starký. Keď som bol
starší, niektoré veci som si doštudoval, ale jeho vedomosti boli
základ. Bylinky študujem stále.
Teraz chodievam zbierať hlavne
so starkou, cez leto aj každý deň,“
hovorí.
Rôzne bylinky zbierajú v rôznych lokalitách. Je to ako keď
majú hubári svoje overené miesta.
Vzácnou bylinkou je čistec lesný
a ten obľubuje okolie starej píly
vo Varíne, kde je čisté prostredie
Ten zbierajú najviac. „Je to jedna z najlepších liečivých bylín
na Slovensku. Mám šťastie, že
som natrafil na taký veľký výskyt. Ľudia ho najviac žiadajú,“
hovorí Peter. Čistec, ako už napovedá jeho názov, je dobrý na
čistenie krvi. Priaznivo vplýva aj
na zlú cirkuláciu krvi v tele, ktorá sa prejavuje studenými končatinami. Čistec je ale omnoho
všestrannejší. „Táto bylina jednoducho neublíži, môže len pomôcť.
Zaujímavé je, že ľudia ho veľa pýtajú ako liek proti urieknutiu,“
podotýka mladý bylinkár. Už starí
ľudoví liečitelia totiž používali očistný kúpeľ z tejto rastlinky,
keď človeku prišlo náhle zle.
POZNÁTE LEPÁK?
Pravidelne zbiera okolo 20 druhov
bylín. Keď ich zbiera za splnu mesiaca, majú vraj väčšiu silu.
Typickou jarnou rastlinkou je
púpava. Len tri plné tašky kvetov
idú na výrobu medu. „Usušený
kvet je dobrý aj na čaj, ale z púpavy sa využívajú aj listy a koreň.
Listy majú priaznivé účinky pri
zápaloch močových ciest, obličkových kameňoch, zvyšujú tvorbu
a vylučovanie žlče, ale tiež znižujú krvný tlak, zlepšujú obeh krvi
a tým aj činnosť srdca. Púpava sa
dá jednoducho zúžitkovať celá,“

hovorí Peter a odporúča púpavové listy aj do šalátu. Keďže sú horké, priaznivo pôsobia na žalúdok
a trávenie. Je to taká slovenská
obdoba rukoly.
Spomínaný čistec kvitne v lete,
no mladé listy zbiera už od jari.
V lete zbiera napríklad aj vňať
hluchavky žltej. Táto bylina
ochraňuje sliznicu, preto sa používa pri zápaloch ústnej dutiny
a horných dýchacích ciest. Lipkavec alebo „lepák“ je otravná rastlina, ktorá rastie medzi zemiakmi
a lepí sa na oblečenie. Všeobecne
sa považuje za burinu, ale opak je
pravdou. „Je dobrý na problémy
s kožou. Ľudia si ho odo mňa často
pýtajú,“ opisuje bylinkár.
Na jeseň chodí rád na šípky. Je
o nich známe, že obsahujú veľa
vitamínu C a A. Treba ich usušiť
a uvariť si z nich dobrý zdravý čaj.
MATERINA DÚŠKA Z KOŇHORY
„Na každú chorobu je nejaká bylina. Ľubovník bodkovaný je výborný na ženské problémy, praslička
na močové cesty a myší chvost odstraňuje pálenie záhy. Či dokážu
nahradiť lieky? Bylinky hlavne pomáhajú pri dlhodobom užívaní,“
podotýka.
On sám býva chorý zriedka. Čaje
z byliniek pije prakticky denne, ale
často ich strieda. Nielen kvôli chuti. „Bylinky môžu byť prevenciou
pred chorobami, nie všetky sa ale
môžu kombinovať alebo piť dlhodobo. Napríklad žihľavový čaj prečisťuje obličky, ale nie je dobré ho
piť dlho a vkuse, pretože odoberá
železo. Stačí týždeň,“ pokračuje.
Veľmi chutné sú čaje z bazového kvetu, repíku či materinej
dúšky. Poslednú menovanú zbiera len pre vlastnú spotrebu. Je
jeho najobľúbenejšia. „Rastie sem
tam, je jej málo a je drobná, takže
jej treba veľa. Má príjemnú vôňu
a chuť, mne osobne najviac chutí. Rastie napríklad na Koňhore,“
odporúča.
Peter, ktorý si už v trinástich
vytvoril vlastnú online „bylinkáreň“ si momentálne užíva zaslúženú dovolenku. Je zima, a bylinky
sa zbierajú od jari do jesene. Tento
rok sa mu podarilo nazbierať a nasušiť okolo 20 kg. Ponúka ich na
stránke www.najlepsicaj.eu.
Jeho poctivo nazbierané bylinky
z Malej Fatry vyhľadávajú ľudia zo
všetkých kútov Slovenska. „Mám
pocit, že sa ľudia snažia prinavrátiť k liečeniu prírodou a k dedičstvu našich starých rodičov,“ uzatvára mladý bylinkár.
Veronika Cvinčeková, snímka archív

