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alebo čo nového v Myslíme?

Leto je v plnom prúde. Silné dažde vystriedali vysoké horúčavy a tie sa zas
zmenili na silný vietor a veľké búrky. Človek by si povedal, že sa príroda
zbláznila. Ani v takomto počasí Myslím nezaháľa a pracuje na plné obrátky bez
ohľadu na to, či prší, je zima, alebo je horúco a svieti slniečko. Pripravujeme
Medzinárodný deň Nepočujúcich, ktorý sa bude konať v septembri a robíme
pre záujemcov letné intenzívne kurzy slovenského posunkového jazyka
(SPJ).
Realizovali sme fotomaratón a výstavu fotografií, mali veľký úspech.
Video o fotomaratóne a výstave môžete vidieť vo videoarchíve STV –
Televízny klub nepočujúcich a na webovej stránke www.deafstudio.net.
Prajeme Vám všetkým krásne prežité prázdniny a slnečné leto.
Veronka
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KTO SME?
V minulom čísle sme v krátkosti predstavili občianske združenie
M y s l í m . Te ra z V á s p o s t u p n e b u d e m e z o z n a m o va ť
so zamestnancami Myslímu. Ako prvého Vám predstavíme
človeka, ktorý svojou prácou doslova žije, dáva do nej kus
svojho srdca a snaží sa robiť všetko preto, aby organizácia
fungovala na 100%.
Pripravuje rôzne aktivity, súťaže a podujatia, pomocou ktorých pomáha
počujúcim vstúpiť do krásneho a nevšedného sveta Nepočujúcich. Poukazuje
hlavne na kultúru, ktorú majú Nepočujúci skutočne bohatú...Riaditeľ Michal Hefty.
Michal sa narodil v septembri 1975. Detské a mládežnícke roky prežil na Základnej
škole internátnej pre žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave
a na Strednej priemyselnej škole odevnej pre SP mládež v Kremnici – odbor odevníctvo.
Neskôr študoval na Janáčkovej akadémií múzických umení (JAMU) v Brne – odbor Výchovná
dramatika neslyšícich. Nedávno ukončil magisterské štúdium.
Hrával v divadle Neslyším. Potom viedol kurzy IKT (informačno – komunikačné
technológie) pre Nepočujúcich. Neskôr pracoval ako učiteľ informatiky na základnej škole,
ktorú ako malý sám navštevoval. Časom začal cítiť potrebu založiť vlastnú organizáciu.
30.12.2005 tento svoj sen uskutočnil a založil spolu s priateľmi organizáciu Myslím. Pôvodne
sa volala Myslím – rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých, neskôr sa premenovala
na Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich. Do práce sa veľmi angažuje, vďaka čomu
organizácia dosahuje pekné úspechy.
Je ženatý s Angelou – zástupkyňou organizácie Myslím. Veľa voľného času nemá, ale
keď si ho nájde, rád si zašportuje.

Zopár pikošiek o Michalovi:
Obľúbené jedlo: hranolky, grilované mäso, šaláty
Obľúbený nápoj: cola, víno
Obľúbené ročné obdobie: všetky, závisí od počasia
Film, ktorý naposledy videl: Sherlock Holmes
Bez čoho nemôže žiť: internet, auto a manželka
Čo miluje: rýchla jazda, pokec a posedenie v spoločnosti, leňošenie, objavovanie
nových vecí a zážitky
· Čo nenávidí: klamstvo, ohováranie, nezmysly, závisť a pretvárka
· Životný cieľ: krásna rodina a vlastná budova Myslímu
·
·
·
·
·
·

ČO SA UDIALO?
Výstava a fotomaratón Nepočujúcich

D

ňa 12.6. v Bratislave sa konali dve akcie, ktoré usporiadala organizácia Myslím a to

1.medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich a 4.výstava a súťaž digitálnych fotografií zo 4
krajín.
1. medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich
Prihlásilo sa 18 účastníkov zo Slovenska, Česka a Maďarska.
Bolo krásne a horúco. O desiatej sa Nepočujúci rozišli do rôznych
kútov Bratislavy. Na fotenie mali čas 6 hodín.
Témy boli nasledovné: Láska, Krása Bratislavy, Zvieratá, Ľudia v činnosti, Voda, Staré
veci, Leto, Radosť, Pár, Makro. Výsledky fotomaratónu budú známe až septembri v rámci
Medzinárodného dňa Nepočujúcich.

4.výstava a súťaž digitálnych fotografií Nepočujúcich zo 4 krajín
Na túto súťaž sa prihlásilo 28 nepočujúcich (15 zo Slovenska, 2 z Českej republiky,
10 z Maďarska a 1 z Rakúska), zo 164 fotiek sme vybrali 97 najlepších. Následne v deň
vernisáže porota (Dušan Beláň /SVK/, Stanislav Lubina /SVK/, Marie Basovníková /CZE/,
Ferenc Juhász /HUN/) vybrala pre každú kategóriu 3 výhercov ( s výnimkou kategórie
Intimita).
Všetci víťazi dostali veľa krásnych vecných cien. Prvé miesta dostali okrem krásnych
cien aj fototašku a v kategórií Protiklady hlavnou cenou bol víkendový pobyt v Bojniciach.
Hlavnou cenou celej výstavy bola tlačiareň na fotografie, statív a zájazd Student Agency.
Všetkým víťazom gratulujeme a všetkým doleuvedeným sponzorom veľmi pekne
ďakujeme. Bez nich by výstava nebola a vecné ceny by neboli také krásne, ako boli.

VÍŤAZNÉ FOTOGRAFIE NEPOČUJÚCICH
Bariéry u Nepočujúcich

1.miesto
Maté Varga /HUN/
Bariéra

2.miesto
Veronika Holubová /SVK/
Nevidím na vaše ústa,
nemôžem poriadne odzerať

3.miesto
Daniela Pořízková /CZE/
Bariéra - nebuďte diskriminovaní preto,
že používate posunkový jazyk

Príroda

1.miesto
Matej Hrubiško /SVK/
Prichádza jar

2.miesto

3.miesto

Zoltán Duray /SVK/

Adam Kováč /SVK/

Morské oko v Alpách

Drevený most

Protiklady

1.miesto

2.miesto

3.miesto

Máté Varga /HUN/

Éva Jurnyik /HUN/

Krisztián Hajts /HUN/

Smoking

Káva a mlieko

V protiklade, ale spolu šťastne

Panoráma

2.miesto
1.miesto

Matej Hrubiško /SVK/

3.miesto

Bratislavský večierok

Katarína Kucharičová /SVK/

Zoltán Duray /SVK/
Zázrak prírody

Intimita
1.miesto
Katarína Babalová /SVK/
Logika erotiky

Odraz

Špeciálna cena - Humor vo fotografií
2.miesto
Katarína Kucharičová /SVK/
Sú moje
Matej Hrubiško /SVK/
Intimita banánov

ROZHOVOR
Rozhovor s víťazkou súťaže fotografií - Petrou Valachovou
V súťaži digitálnych fotografií Nepočujúcich sa stala najlepšou
fotografiou zo všetkých vystavených fotografií fotka od Petry
Valachovej /SVK/ - Po daždi. 20 - ročná Petra pochádza z Dolných
Kočkoviec pri Púchove. Miluje snowboard, veľa fotí a rada cestuje.

Ahoj Petra,
tvoja fotka bola zo všetkých najlepšia. Vyhrala si. Aký si mala pocit?
Ďakujem. Bola som prekvapená, naozaj som to nečakala. Teraz som na to hrdá.
Aké ceny si dostala?
Dostala som obrovské ceny. Bolo ich veľa, že som si ich z Bratislavy domov odniesla v dvoch
ťažkých taškách.
Ako si fotila tú fotku, odkiaľ bol nápad?
Táto fotka bol môj nápad, pokúsila som sa o niečo zaujímavé, zapojila som do toho fantáziu.
Nápad som nezobrala zo žiadnej webovej stránky o fotení. Nápad bol originálny
so zaujímavým efektom, kvalitou a mojou fantáziou.
Rada fotíš? Čo najradšej fotíš a akým fotoaparátom?
Veľmi rada fotím. Fotím podľa počasia a podľa toho, či to miesto, kde sa nachádzam, mi
vyhovuje. Najradšej fotím makro, prírodu, zvieratá a iné akcie. Fotím kompaktným foťákom
Canon. Má dobrú kvalitu, takže nie je problém.
Ďakujem za rozhovor a želám v živote všetko dobré.

Víťazná fotografia

ČO SA UDIALO
Tesco - Beh pre život
Aj my členovia Myslímu sa potrebujeme niekedy odreagovať. Rozhodli sme sa,
že podporíme výskum proti rakovine a zároveň urobíme niečo pre naše zdravie. Dňa
19.júna v Bratislave sa konal celoslovenský charitatívny Beh pre život. Beh sa konal
v štyroch mestách, a to v Bratislave, Žiline, Prešove a Nitre. Zabehli sme v okolí Bratislavy
štyri kilometre. Štartovné, ktoré sme zaplatili, poputovalo na výskum proti rakovine. Len
v Bratislave sa zúčastnilo 2469 ľudí, z ktorých sa vyzbieralo 9300 €. Sme veľmi radi, že
sme si mohli zabehať a zároveň niekomu pomôcť. Dobré skutky sa vždy oplatia.
Aj počujúci z kurzu SPJ si zabehal s nami nepočujúcimi.

Absolvent gril párty
V Myslíme novinkou je, že riaditeľ Myslímu Michal Hefty ukončil vysokú školu – JAMU
v Brne a stal sa magistrom umenia a lektorka kurzu SPJ Veronika Holubová sa stala
magistrou špeciálnej pedagogiky. Zároveň kurzisti SPJ úspešne ukončili semester kurzu
SPJ. Takže bol dôvod na oslavu. Usporiadali sme teda 2.júla Absolvent gril párty v záhrade
Myslímu. Každý, kto prišiel, doniesol nejaké dobroty, na ktoré sme si všetci pochutnali.
Spoločne nepočujúci s počujúcimi sme si veselo podebatovali. Dúfame len, že nabudúce
bude kurzistov viac.J
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Konečne pohodička,
však?

Letný intenzívny kurz SPJ pre záujemcov
Celý týždeň 12. – 16. júla sa konal letný intenzívny kurz SPJ.
V ranných hodinách sa zúčastňovalo 7 záujemcov
a vo večerných hodinách 9 záujemcov.

MYSLÍM V KOCKE
O Myslíme v televízií v prvom polroku 2010
Televízny klub nepočujúcich (6.2.) – kurzy SPJ
Televízny klub nepočujúcich (6.3.) – informácie o fotomaratóne Nepočujúcich
Správy v posunkovom jazyku (Česká televízia – 16.6.) – informácie o 2 akciách fotomaratón Nepočujúcich a výstava fotografií Nepočujúcich
Televízny klub nepočujúcich (26.6.) – 2 akcie – fotomaratón Nepočujúcich
a výstava fotografií Nepočujúcich
Roman

Letný intenzívny kurz slovenského posunkového jazyka
Realizujeme aj v lete intenzívny kurz slovenského posunkového jazyka
pre záujemcov. Neváhajte a prihláste sa!
Kde? Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Pre koho? pre záujemcov naučiť sa slovenský posunkový jazyk
Za koľko? 59 €
Rozvrh nájdete na www.myslim.sk/rozvrh.htm

Medzinárodný deň Nepočujúcich
Kedy? 24. a 25. septembra 2010
Kde? Bratislava
Kto organizuje? Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich v spolupráci
so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., s obchodným centrom Aupark,
s Asociáciou Nepočujúcich Slovenska a Ministerstvom kultúry SR.
Viac info nájdete na www.mdn-bratislava.sk

Kurz slovenského posunkového jazyka pre záujemcov
Realizujeme v jesennom semestri kurz SPJ pre záujemcov
Kedy? kurz sa začne 27.9., potrvá 5 mesiacov, vyučuje sa 2x týždenne
Kde? Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Pre koho? pre záujemcov naučiť sa slovenský posunkový jazyk
Za koľko? Cenník nájdete na www.myslim.sk/cennik.htm
Rozvrh nájdete na www.myslim.sk/rozvrh.htm

