
Pankáči zahrajú pre chudobné albánske deti

Bratislavský MMC klub (bývalý YMCA) sa bude 5.  marca 2011 niesť v znamení  rock'n rollu, 
punku a undergroundu. Od 19:00 tu budú koncertovať Živé kvety s podporou Whiskyho a Sveťa zo 
Slobodnej Európy. Zahrajú aj Princovia, ktorí nám dajú zabudnúť na blbé stavy (lídrom kapely je 
Leďo, bývalý člen Zóny A), legenda bratislavského undergroundu, hudobné zoskupenie s názvom 
Med a trash rockeri z Nového mesta nad Váhom Anonym Kids. Kapely budú hrať bez nároku na 
honorár  v  rámci  benefičnej  koncertnej  zbierky  „Elvisov  sen“  pre  chudobné  deti  z  mestečka 
Pogradec. V tomto albánskom meste už niekoľko rokov každé leto organizuje partia mladých ľudí z 
Bratislavy, Brna a Prahy pre miestne deti takzvanú „školu mieru“ a pomáha chudobným rodinám 
formou humanitárnej potravinovej pomoci. 

Pogradec je 30-tisícové mesto v juhovýchodnej časti Albánka pri pobreží Ohridského jazera, ktoré 
patrí k jednej z obľúbených dovolenkových destinácii Albáncov. V letných mesiacoch v období 
komunizmu  tu  trávil  dovolenky  i  neslávne  preslávený  albánsky  diktátor  Enver  Hodža,  ktorý 
vyhlásil Albánsko za prvú ateistickú krajinu sveta. Postupne sa rozvíjajúce mesto má však okrem 
svojej  krajšej  stránky aj  svoju negatívnu tvár  v  podobe vysídlených rómskych rodín žijúcich v 
bývalých, dnes už polorozpadnutých, vojenských kasárňach na okraji mesta – bez prístupu k pitnej 
vode,  elektrine či  plynu.  Rómov tu presťahovali,  keď v rámci  reštitúcii  prišli  o svoje pôvodné 
pozemky  v  meste,  na  ktorých  mali  vystavané  svoje  príbytky.  Z  dočasného  riešenia  sa  stala 
niekoľkoročná realita. Po tom, čo tam jednu zimu umrzli dve deti a starenka, začala do Pogradca 
každoročne  jazdiť  Komunita  sv.  Egídia.  Postupne  tak  vznikla  tradícia  v  podobe  „škôl  mieru“, 
ktorých cieľom je rozdávať radosť a poučenie, aby aspoň počas jedného letného týždňa mohli decká 
zabudnúť na svoju neľahkú materiálnu situáciu. Tým, že v škole mieru sa stretávajú deti z rôznych 
vekových skupín, od najmenších v predškolskom veku až po 15-ročných tínedžerov a zároveň sa v 
škole  miesia  rómske  deti  z  bielymi  albánskymi  deťmi,  snaží  sa  Komunita  takýmto  spôsobom 
odstraňovať rozšírený rasizmus a predsudky a budovať tak vzájomnú úctu.

Jedným z týchto detí je aj rómsky chlapec Elvis, ktorý sa stal inšpiráciou pre názov koncertnej 
zbierky.  Medzi  albánskymi Rómami nie  je núdza o netradičné mená.  Niektorí  rodičia  vyberajú 
svojim deťom mená aj na základe toho, akú telenovela aktuálne sledujú v televízií. Nie je tak nič 
nezvyčajné stretnúť nielen Elvisa, ale napríklad i Esmeraldu. 

Škola  mieru  to  je  týždeň  naplnený  spevom,  tancom,  hrami  i  poučením.  Slovo,  ktoré  je 
najvýstižnejším opisom týchto dní, je úprimná radosť. Albánske deti sú síce materiálne chudobné, 
určite  to  však  neplatí  o  veselých  dušiach.  Okrem  toho,  že  sa  tu  Komunita  snaží  budovať  s 
miestnymi deťmi pevné priateľské vzťahy a odstraňovať predsudky medzi jednotlivými vrstvami 
obyvateľstva,  poskytuje  najchudobnejším  rómskym  rodinám  humanitárnu  potravinovú  pomoc, 
keďže nejedno dieťa nesie známky podvýživy. Práve na tento účel bude použité vyzbierané vstupné 
z koncertnej zbierky, na ktorej zahrajú všetky zúčastnené kapely bez nároku na honorár a na ktorú 
prevádzkovateľ klubu MMC poskytol priestor taktiež zadarmo.

O Komunite Sant'Egidio (Komunita sv. Egídia)
Komunita sv. Egídia vznikla v roku 1968 v Ríme. Mladí, vtedy len 18-roční chlapci sa nechceli len 
tak nečinne prizerať na biedu vo svojom okolí a rozhodli sa pre službu ľuďom, ktorí sa nachádzali v 
neľahkých životných situáciách. Komunita v súčasnosti pôsobí vo vyše 70 krajinách sveta. Pomáha 
prisťahovalcom, bezdomovcom, chorým, starým ľuďom, deťom z detských domovov, psychicky 
chorým pacientom a ďalším. Sant'Egidio sa výraznou mierou angažuje v Afrike v boji proti AIDS. 
Jednou  z  činností  komunity  je  aj  peacekeeping,  rola  sprostredkovateľa  dialógu  medzi 
znepriatelenými  skupinami  v  rozdelených krajinách.  Komunita  každoročne organizuje  stretnutie 
predstaviteľov rôznych náboženstiev pri spoločnom dialógu a medzináboženskej modlitbe za mier. 



V Bratislave pôsobí  Komunita  sv.  Egídia  od roku 2008.  Tvoria  ju  najmä mladí  ľudia,  ktorí  sa 
nezištne rozhodli spraviť niečo pre chudobných tohto mesta. Svoju činnosť zameriava na pravidelnú 
službu ľuďom bez domova s cieľom budovať spoločné priateľstvá založené na vzájomnej úcte a 
dôvere. Vo vianočnom období organizuje pre týchto ľudí vianočný obed. Každé leto spoločne s 
českou  Komunitou  navštevuje  albánske  mesto  Pogradec,  kde  počas  jedného  týždňa  pripravuje 
„školu mieru“ pre miestne albánske deti najmä z chudobných rómskych rodín. V zime pre tieto deti 
a pacientov psychiatrickej liečebne v Elbasane usporadúva vianočné obedy spojené s kultúrnym 
programom. 
Viac informácii o Komunite Sant'Egidio a jej aktivitách si môžete prečítať na internetovej stránke 
www.santegidio.org. 
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