ISSN 1338 - 2748

december/2011

 TKN na Facebooku

Milí priatelia!

Opäť

sa

Vám

drţím Vám palce, nech

sa

stretneme

znova

sa Vám to splní do po-

pri ďalších číslach Mys-

slednej bodky.

límoviniek.

Aby

ste

V tomto čísle

sa mohli naďalej tešiť

Vám prinášame ďalšie

z nových článkov, či

články a zaujímavosti,

zo zaujímavostí zo sve-

na

ta Nepočujúcich. To je

ktoré

sa

môţete

tešiť.

mojim prianím...

prihováram. Uţ posled-

Dúfam, ţe čísla

ný krát v tomto roku.

Myslímoviniek Vás nie-

O chvíľu sú Vianoce.

čím zaujali a radi ste

dodať?

Kaţdý sa na to určite

ich čítali. Kto vie, či sa

Vám všetkým nádher-

teší. Tak ako aj ja. Te-

znovu stretneme v no-

né a pokojné Vianoce

ším

najkrajší

vom roku. Všetko závi-

zaţelať...

darček v ţivote, ktorý

sí od financií, ako to

ešte len príde. Na čo

na Slovensku pomaly

sa tešíte najviac Vy?

býva

Nech je to čokoľvek,

však, ţe v novom roku

sa

na

Najdôležitejšie
body:

zvykom.

Čo k tomu ešte

Verím

Azda

uţ

len

 Čo sa udialo
na kurze manažmentu?
 Divadelné predstavenie Rómeo
a Zuzana mali
premiéru
 Ďalšie filmy o Nepočujúcich
 Zlepší sa dostupnosť 112 aj Nepočujúcim?
 Ideálne bývanie
pre Nepočujúcich

Vaša Veronka
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O pracovnej asistentke v OZ Myslím
Keďže v OZ Myslím -

kú fakultu Univerzity Komenského,

centrum kultúry Nepočujúcich

kde ukončila bakalárske štúdium

pôsobí nová lektorka a nová

z odboru

sekretárka,

sa

Momentálne navštevuje magister-

v krátkosti Vám ich predstaviť.

ské štúdium. Popri štúdiu pracuje

V tomto čísle sa dočítate, kto je

ako

Linda Zajcsek.

v občianskom zdruţení

rozhodli

sme

Špeciálna

chcela naučiť tento jazyk. Mala

pedagogika.

pracovná

asistentka
Myslím

–

centrum kultúry Nepočujúcich. Veľmi rada sa venuje tancu. Tancuje

23-ročná Linda pochádza z
Vlčian, je to neďaleko Galanty. Narodila sa v Šali. Základnú školu
s vyučovacím jazykom maďarským
navštevovala vo Vlčanoch, popritom chodila aj na Základnú umeleckú školu s vyučovacím jazykom
slovenským v Šali. Neskôr vychodila gymnázium v Galante. Po skúške
dospelosti sa dostala na Pedagogic-

od svojich šiestich rokov, tancovala

som k tomu už nejaký vzťah, keď-

klasické a latinsko-americké tance,

že susedka v našej ulici bola Nepo-

teraz sa venuje modernému tancu.

čujúca a mala vnučku s detskou

S tancom absolvovala rôzne vystú-

mozgovou

penia a súťaţe. Okrem tancu jej

som rozmýšľala a zároveň ma veľ-

záľubou je hudba, cestovanie, cu-

mi

dzie jazyky, divadlo, kino a knihy

oni komunikujú medzi sebou. Ča-

od Paula Coelha. Najobľúbenejšia

som som sa naučila komunikovať

kniha od neho je Jedenásť minút.

s nimi. :) Rozumela som tomu, čo

V rodine nemá nikoho, kto-

zaujalo

obrnou
a

a

fascinovalo

vždy
ako

hovoria,

rý by bol Nepočujúci. Ako sa teda

mala som z

dostala ku kurzu slovenského po-

toho

sunkového jazyka?

radosť.“

veľkú

„Na kurz som sa dostala tak, že
som našla leták v škole a potom
som sa prihlásila, lebo vždy som sa

Zopár pikošiek o Linde:


Obľúbené jedlo: milujem gyros, ale aj špagety, rôzne šaláty a mám veľmi rada taliansku a maďarskú kuchyňu. Takisto zboţňujem

hranolky s kečupom, ešte pikantné jedlá a sladkosti (napr. gumové cukríky od

Haribo).



Obľúbený nápoj: ochutená minerálka od Rajec (materina dúška), pomarančový dţús a sladké biele víno
Tokaj.



Obľúbené ročné obdobie: všetky mám rada, ale milujem pohľad na bielu, zasneţenú krajinu, takisto rada
sa pozerám von z okna na krajinku, keď husto padá sneh.



Film, ktorý naposledy videla: Sedem ţivotov (Seven Pounds).



Bez čoho nemôže žiť: bez hudby, bez tanca, bez slnka, bez lásky a bez svojich blízkych, takisto bez priateľov a bez sladkostí.



Čo miluje: hudbu, tanec, moje zvieratká (4 mačky a 2 psíkov) a milujem, a môţem povedať, ţe zboţňujem knihy hlavne od spisovateľa Paulo Coelho, takisto milujem svoju rodinu a svojho priateľa a spoločné
chvíle so svojou rodinou, s priateľmi a so svojimi domácimi miláčikmi, ktoré neustále rozmaznávam. Od malička milujem pripravovanie sa na Vianoce.



Čo nenávidí: klamstvo, ohováranie, pretvárka a keď stratím niekoho blízkeho.
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OZ Myslím

Životný cieľ:

Chcela by som úspešne dokončiť vysokú školu a nájsť prácu vo svojom odbore, veľmi rada by

som sa zaoberala malými deťmi, takisto je pre mňa veľmi dôleţitá aj rodina a preto by som chcela zaloţiť
rodinu so svojím priateľom. Okrem týchto cieľov, ktoré som vymenovala, si myslím, ţe mojím najdôleţitejším
ţivotným cieľom je byť dobrým človekom a zostať ním na celý ţivot.
Veronika Vojtechovská
Foto: archív L.Z.

Školenie „Systém fungovania neziskovej organizácie a jej manažment“ pre Nepočujúcich
V dňoch 2. – 4. decembra

2011 sa konalo

organizácií a ako sa to vybavuje.

2-dňové

Druhý deň sa lektori pustili
do vysvetlenia tvorby rozpočtov

nápad,

ţe

kurz

s Nepočujúcimi
školenie

pre

Nepočujúcich

sa

organizoval

lektormi

a takto

prostredníctvom slovenského po-

na Lúčkach pri Kremnici. Témou

a financovanie neziskových orga-

sunkového jazyka dostali komplet-

školenia bolo „Systém fungova-

nizácií. Účastníci mali taktieţ moţ-

né vysvetlenie pojmov a obohatili

nia neziskovej organizácie a jej

nosť

slovnú zásobu pouţívanú v treťom

manažment“.

chráneného

Organizátorom

nahliadnuť

do

fungovania
čo

sektore. Účastníci by uvítali, keby

školenia bolo občianske združe-

treba brať ohľad pri riadení také-

v budúcnosti mal kurz pokračova-

nie „Myslím – centrum kultúry

hoto pracovného útvaru.

Nepočujúcich“. Školiteľmi

boli

pracoviska

Posledný

deň

a na

školenia

Michal Hefty, riaditeľ OZ Myslím

si mohli účastníci zvýšiť vedomosti

a Angela Hefty, zástupkyňa ria-

o tom, ako treba písať projekty

diteľa. Na školenie sa prihlásilo

a na čo treba dávať pozor pri tvor-

11 Nepočujúcich, avšak nako-

be rozpočtu. Prednášajúci pri kaţ-

niec prišlo len 9 Nepočujúcich.

dej prednáške predviedli aj svoje

Na tomto školení sa účastní-

pozitívne a negatívne skúsenosti.
Kurz prebiehal pre Nepočujúcich

v slovenskom

posunko-

nie, alebo by sa robil kurz podobného charakteru.

vom jazyku, a tak Nepočujúci mali

Školenie

sa

uskutočnilo

moţnosť bezbariérovo si osvojiť

vďaka podporenému projektu Na-

potrebné vedomosti.

dačný fond Accenture – nadácia

Nepočujúci

účastníci mohli vysloviť svoje ná-

Pontis.

zory a povedali, ţe boli veľmi preci mohli oboznámiť, čo sú to mimo-

kvapení z toho, ako neziskové or-

vládne, neziskové organizácie. Boli

ganizácie pracujú. Taktieţ vyslovili

informovaní o tom, ako treba zaloţiť

svoju radosť, ţe uţ vedia, ako to

jednotlivé

funguje. Povaţovali

útvary

mimovládnych

za výborný

Angela Hefty
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Naše kurzy SPJ sú už akreditované MŠVVaŠ SR!!!
Koncom novembra tohto roku nám prišla
e-mailová správa z Akreditačnej komisie pre ďalšie
vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ţe akreditáciou schválila naše dva vzdelávacie projekty:
1. Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka – 45 vyučovacích ho-

V. modul – Stredne pokročilí – B1.1,
VI. modul – Stredne pokročilí – B1.2,
VII. modul – Stredne pokročilí – B1.3,
VIII. modul – Pokročilí – B2.1,
IX. modul – Pokročilí – B2.2,
X. modul – Pokročilí – B2.3.

dín;

Veľké písmená s číslami napr. A1.1, A1.2, A2.1

2. Slovenský posunkový jazyk, ktorý obsahuje 10

a pod. sú jazykové úrovne podľa Spoločného európske-

nasledovných modulov (1 modul = 60 vyučova-

ho rámca pre jazyky. Odborným garantom dvoch

cích hodín):

vzdelávacích projektov je Roman Vojtechovský.
Čoskoro

I. modul – Začiatočníci – A1.1,

môţeme

vydávať

osvedčenia

kurzov

SPJ

a lektorského minima pre lektorov SPJ akreditované

II. modul – Začiatočníci – A1.2,

MŠVVaŠ SR.

III. modul – Mierne pokročilí – A2.1,

Roman Vojtechovský

IV. modul – Mierne pokročilí – A2.2,

Oznam
Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich sa uţ dlhodobo venuje vzdelávaniu
v oblasti Nepočujúcich a kultúre Nepočujúcich.

Vykonáva

aj

informačno–

vzdelávaciu činnosť aj vďaka elektronickému

bulletinu

a informačného

„Myslímovinky―
portálu

www.nepocujuci.sk, ktorá je dnes základnou stránkou o ţivote a kultúre Nepočujúcich. Páči sa Vám práca, ktorú robí
Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich? Teraz na ňu môžete aj prispieť.
Ako? Je to veľmi jednoduché. Nájdite profil Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich na internetovej stránke
www.dakujeme.sme.sk
Keď si otvoríte túto stránku, dole nájdete „Zoznam organizácii―, tam si treba vybrať „Myslím― – kliknite
na ňu. Objaví sa profil Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, tam kliknete na okienko „Chcem darovať“. Objaví sa jednoduchý formulár, ktorý je ľahké vyplniť, a to prostredníctvom ktorého môţete poslať Vami zvolený
finančný dar. Ďakujeme Vám za podporu.
Angela Hefty

Poďakovanie
Vďaka firme Zoner Photo Studio, ktorá bola ochotná a podorila nás, vieme kvalitne
spracovať naše obrázky a fotky. ĎAKUJEME!

OZ Myslím/
Zaujímavosti
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Rómeo a Zuzana
Dňa 26.11. 2011 sa kona-

postavu Zuzany v podaní herečky

lo v Štúdiu 12 pri Divadelnom

Zuzany

ústave na Jakubovom námestí

Dostala som teda šok, keď som sa

v Bratislave divadelné predstave-

dozvedela, ţe Zuzanu zahrá Zuzana

nie Rómeo a Zuzana. Je to panto-

Löbbová. Klobúk dole, prostredníc-

mimická komédia inšpirovaná Sha-

tvom tohto predstavenia sa vytiahla

kespearovým

na svetlo a ukázala všetkým divá-

dielom

Rómeo

a Júlia. Jozef Rigo, Nepočujúci he-

Knapovej-Daubnerovej.

kom svoj humorný herecký talent.

rec a zároveň reţisér tohto pred-

Klobúk dole aj pred talen-

stavenia pretvoril klasický príbeh

tom Jozefa Rigu a Petra Vrťu. Ako

na pantomimickú komédiu. Zuzanu

Peter Vrťo dokázal rýchlo preoblie-

hrala

Zahrala

kať a striedať rôzne postavy? To bol

upratovačku. Rozhodla sa nečaka-

úţasný výkon. Ešte aj na dámskych

ne vydať sa na cestu do talianske-

lodičkách krásne chodil. Dovolím si

ho mesta Verona. Cestou stretla

povedať, ţe dokonca lepšie ako ja.

Zuzana

Löbbová.

osudového Rómea, ale aj priateľov
či nepriateľov.
Táto pantomimická komédia je zaloţená zo šiestich dejstiev,
plná

humoru

lístky zarezervovať, majú moţnosť

nádherné, plné paródie, smiechu aţ

po Novom roku. Treba však sledo-

slzy tiekli z tváre mnohým divá-

vať www.ticheiskry.sk.

kom.

Zahrali

Dokonca v sociálnej sieti na

v nej len tri postavy a to Nepočujú-

Facebooku boli pozitívne ohlasy a

ci

odporúčania

Jozef

a paródie.

Celkové predstavenie bolo

Rigo,

Zuzana

Löbbová

a Peter Vrťo.

priamo

od

divákov,

aby tí, ktorí to ešte nevideli, prišli

Musím

povedať,

ţe

keď

sa pozrieť.

som sa dozvedela o príprave nové-

Prekvapujúce bolo aj to, ţe

ho predstavenia Divadla Tiché is-

potom ako oznámili premiéru tohto

kry,

Rómeo

predstavenia, za krátky čas boli

a Zuzana, hneď som si predstavila

lístky vypredané. Tí, ktorí si nestihli

a

ţe

Veronika Vojtechovská

nesie

názov

Televízny klub Nepočujúcich na Facebooku
Určite

viete,

ţe

Televízny

dom TKN. Môžete odpovedať na

klub nepočujúcich (TKN) reţírujú

jej otázky, ktoré kladie na Fa-

dvaja reţiséri. Vţdy sa striedajú.

cebooku, diskutovať s ňou, ale-

Sú to Marek Kupčo a Ingrid Kráľo-

bo jej poslať svoje nápady, pri-

vá. Reţisérka Ingrid Kráľová má

pomienky,

na Facebooku svoju stránku,

TKN je predsa pre Nepočujúcich

ktorá je určená na komunikáciu

o Nepočujúcich a nielen o nich, ale

medzi ňou a Nepočujúcimi. Ne-

i všeobecne o osobách s poruchou

počujúci tak majú moţnosť komu-

sluchu. Nájdete ju na Facebooku

nikovať priamo s reţisérkou ohľa-

pod menom Klub Kralova.

návrhy

a podobne.

Veronika Vojtechovská
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Kto bol v skutočnosti Louis de Funés?
V období puberty Louis de Funés nastúpil do ko-

Ako malý chlapec
filmom,

ţušníckeho učilišťa, avšak dlho to miesto neohrial. Ne-

filmom

skoršie nastúpil do priemyslovej fotografickej a filmovej

napr. Charlieho Chaplina,

školy. Hoci pred koncom jedného školského roka bol

Bennyho

Hilla,

Bustera

vylúčený, keďţe vhodil petardu do fotografického labo-

Keatona,

Stana

Laurela

ratória a spôsobila poţiar.

som nerozumel
jedine

nemým

a Olivera Hardyho, ba i

Louis de Funés mal záľuby od detstva, ktoré

rôzne filmy Louisa de Fu-

sprevádzali jeho celý ţivot a to bola hra na klavíri. Noty

nésa. Keďţe filmom som

síce

nemohol

ale

a dokázal na dané témy veľmi zručne improvizovať. Len-

pán herec Louis de Funés ma privádzal do neustáleho

ţe bary, kde v nich hrával na klavíri, boli jediným mies-

smiechu. Prečo? Je to pán gestikulácie a grimás. Od-

tom, kde nevyţadovali potvrdenie o dosiahnutom vzde-

vtedy sa stal mojim najobľúbenejším hercom. Dôka-

lávaní. Louis de Funés mohol pravidelne zarábať niekoľ-

zom toho, ţe u svojich rodičov mám veľkú zbierku

ko frankov. Louis de Funés pri hre na klavíri strávil den-

jeho filmov i dve jeho biografie.

ne aţ dvanásť hodín, a pritom neustále sledoval never-

rozumieť,

Prečo som sa rozhodol o ňom písať? Me-

nepoznal,

ale

mal

výnimočný

hudobný

sluch

bálnu komunikáciu rôznych ľudí.

dzi nami v komunite Nepočujúcich sa koluje, že

Prišiel osudný deň, kde pri hre na klavíri zozná-

bol učiteľom Nepočujúcich detí alebo mal Nepo-

mil so svojou druhou budúcou manţelkou Jeanne de

čujúcich rodičov. Ale to nie je

Maupassant. Potom toto manţelstvo vydr-

vskutku

pravda. Jeden z mála

ţalo celých 41 rokov. Mali dvoch synov

hercov by mohol mať takýto ta-

Patrika a Olivera. Z prvého manţelstva

lent? Áno, medzi nimi patril aj Lou-

Louis de Funés mal svojho syna Daniela.

is de Funés. Pokúsim sa stručne

Ako sa Louis de Funés stal

a výstiţne napísať ţivot a jeho ús-

hercom? Aj doteraz je veľmi ťaţké nájsť

pechy z názvu knihy Louis de Fu-

skutočné dôvody, prečo sa Louis de Funés

nés od autora Jiřího Ţáka (2007).

prihlásil do kurzu herectva. Nikdy pred-

Funés, celým

tým sa o herectvo nezaujímal. Síce chodil

menom Louis Germain David de

s bývalou manţelkou často do kina, čítal

Funés

narodil

veľa kníh, ale divadlá vôbec nenavštevo-

31.7.1914 v Paríţi ako posledné

val. Ako barový pianista na ostatné veci

tretie dieťa. Jeho rodičia ešte ako

nemal ani čas. Ani ako dieťa neprišiel do

Louis

milenci

de

de

Galarza,

emigrovali

zo

sa

Španielska do

Francúzska

v roku 1908.

styku s divadlom a rodičia ho k ničomu podobnému neviedli. Iste, ţe hral svoje divadielko na svojej záhradke,

V roku 1918 sa päťčlenná rodina presťahova-

keď bol malý. Niektorí tvrdia, ţe na nápad sa stať her-

la z bytu do domu a vzadu za domom bola malilinká

com alebo aspoň sa prihlásiť do kurzu herectva prišiel

záhrada, ktorá sa pre malého Louisa stala poţehna-

v bare, kde si všimol, ako diváci reagujú na jeho preja-

ním. Práve tu sa v ňom zrodila jeho celoţivotná láska

vy.

k záhradkárčeniu, ktorá ho neopustila aţ do smrti.

V tom čase Louisovi de Funésovi neprekáţalo, ţe

A navyše tento priestor sa stal svedkom jeho det-

jeho kariéra sa rozvíjala pomaly. Umoţnilo mu to poznať

ských hier. Tu sa v ňom prebudil herec. Hral komédie

povolanie od úplných základov. Snaţil sa najrôznejšími

pred svojim publikom, čiţe pred hlávkami šalátu

detailmi, mimikou a gestami ozvláštňovať malé role,

a zelenými vňaťami mrkiev.

ktoré dostával.
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Zaujímavosti
Od roku 1945 do za-

Po dvoch rokoch Ach, tie krásne bakchantky skončili

čiatku roka 1955, teda za ne-

a Louis de Funésova herecká sláva šplhala pomaly na-

celých

hor.

10

rokov,

stvárňoval

v 75 filmoch (!) a hosťoval v 10
divadelných predstaveniach.

Viacerí kolegovia hovorili o Louisovi de Funésovi, ţe má prenikavý komický talent, všetko, čo robí, je

Ktorý okamžik Funé-

šťavnaté a plné srandy. Je

sovej kariéry možno pova-

fenoménom pohybu, rytmu,

žovať za zlomový? Divadelné

aktivity, energie, vytrvalosti,

predstavenie Ach, tie krásne

ktorá dosahuje grandióznosť

bakchantky

premiéru

v

19. júna 1953, v ňom hral rolu aj Louis de Funés. To-

a

to predstavenie sa hralo nepretrţite celé dva roky

úţasnú komickú silu.

malo

šašovstve,
smiešnosti.

komike

Má

v

sebe

a dosiahlo neuveriteľných 883 repríz. Tieto predstave-

V neskorších rokoch

nia vyniesli Louisovi de Funésovi po prvýkrát všeobec-

v roku 1964 Louis de Funés

nú pozornosť kritiky. Práve tu sa zrodila prezývka

zahral vo filme Žandár zo

„muž štyridsiatich tvárí za minútu“.

Saint-Tropéz

a tento film

Pri jednom z predstavení najviac Louis de Fu-

ho vyniesol medzi hereckými hviezdami slávy, ktorá

nés po prvé pouţil frázu, ktorá sa potom s takým ús-

vydrţala aţ do jeho smrti. Zomrel 27. januára 1983 na

pechom opakovala v roli ţandára zo Saint-Tropéz. Pri

zlyhanie srdca.

predstavení v jednej chvíli si Louis de Funés všimol,

Podľa filmografie Louis de Funés zahral po prvý-

ţe herec sa na neho nedíva a tak na neho kričal:

krát vo filme Barbizonovo pokušenie v roku 1945

„Kam kukáš? Sem sa mi dívaj!“ A sprevádzal repli-

a posledný krát vo filme Žandár a žandárky v roku

ku

gestom,

1982. Zahral dovedna v 148 filmoch. Z nich jeho známe

ktoré poznajú

filmy, ktoré sme niekoľkokrát videli v televízii, boli nato-

diváci

čené od roku 1964 aţ do roku 1982, čiţe posledných 29

celého

sveta: dvoma
prstami

filmov.

si

ukázal na oči.

Zdroje obrázkov: www.louis.euweb.cz, www.derivat.sk

Z toho pramení

aj

menný

posunok Loui-

Roman Vojtechovský

sa de Funésa
(viď obrázok).

Programy so skrytými titulkami na STV
Chcete vedieť koľko programov obsahuje Slo-

následne tlačidlo „Vyfiltruj“. Zobrazia sa Vám všetky

venská televízia so skrytými titulkami? Pozrite si na

programy,

www.stv.sk, kde najprv kliknete na TV program. Na

s tlmočníkom posunkového jazyka.

stránke potom nájdite Filter TV programu na pravej
strane kliknite na malé okienko „Pre nepočujúcich“

ktoré

sú

so

skrytými

titulkami

alebo

Veronika Vojtechovská
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Filmy, kde sú postavy s poruchou sluchu
Filmy, kde hrajú postavy s poruchou sluchu.
Nielen v hlavných, ale aj vo vedľajších úlohách.

za 20 tisíc libier. Tina odmietne, pretoţe je to jej jediný
majetok. Tina však súhlasila s poistným podvodom.
Soška sa však páči aj nepočujúcej Jenny, nie kvôli fi-

Alibi na vode (1965)

nančnej hodnote. Jedného dňa soška zmizne. Ukradla

Dvojica kriminalistov, ma-

ju Jenny, alebo ju schovala Tina, aby získala vysokú

jor Tůma a kapitán Líbal, sa púšťa

poistku? Alebo navštívil hotel skutoč-

do záhadného prípadu. Prípad sa

ný zlodej?

týka

prostredia

filmárov

a modeliek. Reţisér chce natočiť

Počúvaj ma (2009)

svoj nový film polodokumentár-

Príbeh je o mládencovi Tian-

nym spôsobom. Ukryje modelku Zuzanu na hausbót

Kuo, ktorý pomáha svojim rodičom

zakotvený v malej zátoke a tajne natáča pátranie

v reštaurácii tým, ţe roznášal obedy.

polície po zmiznutej dievčine. Zaujímavý pokus sa

Jedného dňa priniesol plavcom jedlo

zmení v drámu, pretoţe Zuzana je skutočne zavraţ-

do bazéna. Tam sa zoznámil s dvoma nepočujúcimi

dená. Kriminalisti to majú ťaţké, pretoţe všetci

dievčatami, ktoré boli sestry. Dorozumievali sa navzá-

v zozname podozrivých majú alibi. Vyšetrenie skom-

jom posunkovým jazykom. Keďţe ten mládenec ovláda

plikuje aj odhalenie obchodu s pornografickými po-

tento jazyk tieţ, dal sa s nimi do reči a čoskoro

hľadnicami, ale tieţ ďalšia vraţda. Nepočujúci rybár

s jednou začal chodiť. Strávili spolu veľa času. Dievčina

Lebeda odzerá z pier ľudí zachytených v reţisérovom

si začala všímať, ţe sa postupne vzďaľuje od svojej

filme. Táto nezvyčajná metóda vedie k odhaleniu

sestry a preto sa rozhodla

páchateľa.

vášnivý

vzťah

s mlá-

dencom ukončiť.
Black (2005)
Film je o dievčati menom
Michelle, ktorá je od narodenia

CSI Las Vegas: Počuť
ticho (1.séria, 20.diel)

nepočujúca a slepá. Rodičia je

Čo na prvý pohľad vyzeralo ako dopravná ne-

chcú dať do ústavu, ale jedného

hoda, je v skutočnosti brutálna vraţda. Na ceste leţí

dňa sa objaví učiteľ. Vznikne hl-

zmasakrované telo mladého muţa, ktorého malo zraziť

boké puto na celý ţivot medzi učiteľom a Michelle.

auto. Stopy na mieste činu vravia, ţe obeťou je nemý

Na konci cesty sa však role obrátia. Učiteľ trpí Alzhe-

chlapec, ktorého surovo zbili a potom prešli autom.

imerovou chorobou a práve Michelle mu môţe po-

Nemý chlapec nemohol kričať, ale zanechal veľa dôka-

môcť si spomenúť. Vzorom pre tento film je Zázrač-

zov na svojom vlastnom tele. Pátranie po totoţnosti

ná vychovávateľka z roku 1962.

obete zavedie Warricka Browna a Saru Sidelovú do
školy

Objekt krásy (1991)

pre

Nepočujúcich.

Riaditeľka

školy

zaujme

k vyšetrovateľom nepriateľský postoj, ale obmäkčí ju

Americký obchodník so

aţ šéf jednotky CSI Gil Grissom, ktorý dobre ovláda

svojou manţelkou Tinou si uţí-

posunkový jazyk. Vyšetrovanie v škole nikam neve-

vajú krásny ţivot v luxusnom

die...

hoteli v Londýne. Keď sa ocitnú
vo

finančnej

tiesni

a vedenie

hotela ţiada zaplatiť účet, obchodník navrhne predať Tininu malú bronzovú sošku

CSI Las Vegas: Dve pani Grissomové (13. séria,
13. diel)
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sa musí ponoriť do spoločenstva nepočujúcich a od-

a výtrţníka, ktorého nakoniec sa

haliť podvodníka a vraha. Matka šéfa jednotky CSI

rozhodne sa ho zbaviť, Spočiatku je

Grissom je profesorkou fakulty pre nepočujúcich a

všetko bez problémov aţ do chvíle,

na slávnostnom nadačnom večierku bola v tom čase

kedy

aj Sara, Grissomova manţelka. Sara vypočúva pro-

s nepočujúcou mladou dievčinou...

sa

Joe

nečakane

zblíţi

fesorku Juliu Holdenovú a zistí, ţe nie je len hlavnou
podozrivou, ale odhalí aj nepríjemnú osobnú skutočnosť. Je bývalou Grissomovou priateľkou a jeho mat-

Zdroje:

ka ju zboţňuje. Vyjde najavo, ţe o smrť dekana

filmy.kinotip.cz/objekt-krasy-1991/#more-23467

mohli mať záujem viacerí...

www.csfd.cz
www.csilasvegas.meu.zoznam.sk
www.joj.sk/csi-las-vegas/csi-las-vegas-epizody/2011-09-

Nebezpečný cieľ (2008)
Ţivot nájomného zabijáka Joa sa obráti hore

22-c-s-i-kriminalka-las-vegas-xi-premierove-casti.html

nohami vo chvíli, kedy je vyslaný na nejaký obchod
Veronika Vojtechovská

do Thajska. Má za úlohu zlikvidovať nepriateľa. Ako
pomocníka

si

najal

firmu,

pouličného

zlodeja

Čo nás trápi?
Tlačidlá na semafore
Pri kaţdodennom ţivote,

pre urýchlenie zastavenia áut? Ne-

aj pre chod-

cestou do práce, alebo do mesta

dokážem vnímať zvuky, preto ne-

cov na vyvo-

v Bratislave naráţame pri semafo-

viem určiť, či je to len pre nevidia-

lanie zelenej.“

re pre chodcov aj signalizačné

cich, alebo aj pre iné účely.“

Zoňová, od-

zariadenia s tlačidlami. Myslela

Blaho, mesto Bratislava: „Dobrý

bor komuni-

som si, ţe signalizačné zariadenia

deň, jedná sa o tieto druhy tlači-

kácie a prevencie kancelárie

sú

diel:

prezidenta Policajného zboru:

určené

len

pre

nevidiacich

a stále som nechápala, prečo ľu-

1.

žlté tlačidlá, kde sa rozsvieti

„Vážená pani, informujem Vás, že

dia na to stále klikajú. Poloţila

svetlo, slúžia po zatlačení na vyvo-

sú rôzne typy tlačidla na semafore.

som teda otázku policajnému zbo-

lanie zelenej pre chodcov,

Podľa Vášho popisu ide o tlačidlo,

ru a mestu Bratislava: „Som ne-

2. veľké modré tlačidlá, nad ktorý-

ktoré umožňuje chodcom prejsť

počujúca

Bratislavy.

mi je nálepka s textom "Len pre

cez cestu bez neúmerného čakania

Chcem sa spýtať na signalizačné

nevidiacich" slúžia pre nevidiacich,

a zároveň príliš neobmedzí cestnú

zariadenia, ktoré sú skoro na kaž-

tlačidlo jemne pípa, nevidiaci si ho

premávku. Jeho stlačením sa se-

dom stĺpe so semaforom na pre-

nájde, dotkne sa ho a pri zelenej

mafory nastavia na kratší čas a

chod pre chodcov. Dotykom sa

začne vibrovať šípka na spodku tla-

dôjde k rýchlejšiemu zastaveniu

rozsvieti malé svetielko. Bola by

čidla

áut. Takéto tlačidlá sa hlavne pou-

som rada, keby ste mi ujasnili,

smer ktorým má ísť,

žívajú v nie moc frekventovanej

pre aké účely sa to používa. Či je

3. veľké modré tlačidlá, nad ktorý-

premávke. Dúfame, že vysvetlenie

to len pre nevidiacich, že to po-

mi nie je nálepka s textom "Len pre

je pre Vás dostačujúce.“

tom vydáva nejaký zvuk, alebo

nevidiacich" slúžia pre nevidiacich a

občanka

a

ukazuje

nevidiacemu

aj

Veronika Vojtechovská
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Skúmanie významov posunkov v CD-R s názvom Prirodzený posunkový jazyk
Pred 5 rokmi v roku

kulované slovo zo slovenského

kov, ktoré sa vyznačujú tým,

2006 bývalý Slovenský zväz

jazyka alebo jeho časť (napr.

že v sebe často nesú nejakú

sluchovo

vydal

začiatočná hláska, začiatočná

pozitívnu

CD-R s názvom Prirodzený po-

slabika, prvá polovica slova)).

emóciu, vyjadrujú rôzne stavy

sunkový jazyk. Elektronický no-

Individuálne sa u kaţdého pou-

ľudskej psychiky alebo osobný

sič CD-R pozostáva okrem príbe-

ţívateľa

jazyka

postoj hovoriaceho k niekomu

hov 8 tém z rôznych oblastí a

prejavujú aj tieto zistené po-

alebo niečomu a ich hodnote-

kaţdá

niekoľko

sunky s orálnym komponen-

nie“

viet. Keďţe CD-R nesie názov Pri-

tom, najčastejšie pri funkciách

218). Pri špecifických posun-

postihnutých

téma

r o d z e ný

obsahuje

p o s u nk o v ý

posunkového

jazyk,

alebo

negatívnu

(Motejzíková,

2003,

s.

koch zohráva dôleţitú úlohu aj

v našom ponímaní slovenský po-

nemanuálna

sunkový jazyk, zaujímalo nás to,

(obočie, oči, nos, ústa, jazyk,

aké sú tam špecifiká slovenského

zuby, tváre, brada, pozícia a

posunkového jazyka. Spustili sme

pohyb hlavy a hornej časti

sa do bádania významov posun-

trupu). Pri nemanuálnej zloţke

kov.

posunku
Pri

143

pri

posunku

pohybe

úst

viet

v špecifických posunkoch zo-

(100%) sme dospeli k záveru, ţe

hráva dôleţitú úlohu orálny

zmapované posunky môţeme roz-

komponent, ktorý je stály a

deliť na tri časti:

má nemenný výraz tváre. Mi-

1.

tvoria špecifiká posunkov slo-

mika sa môţe meniť podľa

venského posunkového jazy-

kontextu situácií, v ktorých sa

ka ako jazyku samostatnému

daný posunok pouţíva. Ďalšou

a nie sú ovplyvnené sloven-

podmienkou je, ţe pri špecific-

2.

výskume

zloţka

ským jazykom – 74,8 % po-

slovies. Oproti špecifickým po-

kých posunkoch nie je moţné

sunkov;

sunkom vieme tieto posunky

preloţiť jedným jednoznačným

tvoria posunky patriace do

preloţiť jedným slovom. Tvoria

slovom a obsahuje najmenej

posunkovej

21,7 % posunkov;

dva významy;

ského

zásoby

sloven-

posunkového

jazyka.

3.

obsahujú posunky, ktoré boli

2.

nepriame

pomenovania

–

Rozdiel v tom je, ţe pri týchto

pre nás neznáme, nevedeli sme

6,3 %. Posunky nepriameho

zistených významoch posun-

ich určiť. Boli azda vytvorené

pomenovania majú svoje pre-

kov sa pri pohybe úst ako

individuálnym

nesené

nemanuálnej zloţky významu

jazyka (idiolekt) – 3,5 % po-

prvý pohľad

posunku pouţíva orálny kom-

sunkov.

kontextu prejavu pouţívateľa

ponent a nie hovorený kom-

Z prvej oblasti medzi špecifiká

posunkového jazyka. V CD-R

ponent. (Orálny komponent

posunkov slovenského posunkové-

sme

nie je odvodený od sloven-

ho jazyka ako jazyku samostatné-

významy posunkov: BOMBA,

ského jazyka, čiţe nejedná sa

mu patria:

ÚTOK, VOŇAŤ_PENIAZE, ÁNO-

o artikulované slovo, ani o

1.

špecifické posunky – 35 %.

NIE,

jeho časť. Hovorený kompo-

V rámci slovenského posunko-

a HUSLE;

nent je odvodený od sloven-

vého jazyka špecifické posunky

ského jazyka. Jedná sa o arti-

tvoria „zvláštnu skupinu posun-

pouţívateľom

významy,

zistili

HROB,

ktoré

na

nezapadajú

do

tieto

prenesené

BRUCHO,

SILA

3. inkorporujúce posunky – 7,7
%.

Za

inkorporáciu

podľa

Strana 11

Zaujímavosti/Zo sveta

Motejzíkovej (2006, citované pod-

multánny prenos dvoch rozlič-

Z druhej oblasti medzi posun-

ľa Sevusovej, 2008, s. 44) pova-

ných nosičov významu a to ma-

ky patriace do posunkovej zásoby

ţujeme „proces, pri ktorom sa do

nuálne (ako sa vytvárajú ruky,

slovenského posunkového jazyka

základného

iný

ako sa pohybujú a kde sa pohy-

tvoria:

posunok, tzn. že z dvoch pôvod-

bujú) a nemanuálne. Napr. DL-

1.

slovesá – 24 %,

ných posunkov vznikne len posu-

HO_TRVAŤ – manuálne zloţka

2.

príslovky – 4,2 %,

nok jeden.“ V CD-R sme bádali

významu – TRVAŤ a simultánne

3.

prídavné mená – 2,1 %,

tieto inkorporujúce posunky, kto-

s

4.

podstatné mená – 2,8 %.

ré zahŕňali zo štyroch častí:

namu – mierne vyplazený ja-

posunku

včlení

 slovesá + príslovky – napr.

nemanuálnou

zloţkou

výz-

Tento výskum nám dalo viac

zyk, VEĽMI_SA_MRAČIŤ – ma-

pochopiť,

VE-

nuálna zloţka významu – MRA-

prostriedkom, čiţe posunkom slo-

VEĽA_JESŤ

ČIŤ a nemanuálna – priţmúrené

venského

oči a zvraštené obočie, atď.

a ich špecifiká. Môţeme dokazovať,

klasifikátory – 7 %. Klasifiká-

ţe jazykové prostriedky slovenské-

tor je „jazykový prostriedok,

ho jazyka i slovenského posunko-

ktorý zastupuje vo výpovedi

vého jazyka sú plnohodnotné, ve-

DL-

určitý plnovýznamový posu-

dia vo svojej komunikácii vyjadriť

HÁ_STRÁNKA, HUSIA_KOŢA,

nok pre osobu, zviera či vec.

svoje významy.

VEĽKÉ_BRUCHO,

Popisovaný objekt zaraďuje do

RÝCHLO_ODÍSŤ,
ĽA_ZAROBIŤ,
a pod.,

 sloveso + podstatné meno

5.

– napr. SÁNKA_SPADLA,

 podstatné mená + prídavné

mená

-

napr.

 podstatné meno + príslovka – napr. VEĽA_SÍL;
4. simultánny prenos dvoch
rozličných

nosičov

namov

–

13,3

výz%.

V posunkovom jazyku sa simultánnosť prejavuje tým, ţe
prostriedky
priestore

v

posunkovom

dokáţu

skupiny objektov, ktoré zdieľa-

Literatúra:

jú

vlastnos-

MOTEJZÍKOVÁ, J. Poznáváme čes-

ti“ (Motejzíková, 2011). V CD-R

ký znakový jazyk V. Speciální pe-

sme

dagogika, 2003, 3, s. 218-226.

rovnaké
zistili

tieto

klasifikátory

napr. klasifikátor prichádzajú-

MOTEJZÍKOVÁ, J. Strukturní odliš-

cej osoby, klasifikátor ľudí, kla-

nosti češtiny a českého znakového

sifikátor nôh a pod.;

jazyka.

E-learningový

program

vého jazyka [13.–27.7.2011]. Do-

funkcii

stupné na WWW:<www.infolab.cz/

hu umoţňujú viac informácií
naraz. V hovorenom jazyku sa

slovesa

vyjadrujúce

mnohosť sa uplatňuje pohyb

cktzj-elearning>.

ruky/rúk v poloblúku. Bol ziste-

SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lin-

ný

gvistika – český jazyk x český zna-

význam

posunku

–

DAŤ_VŠETKÝM;

prejavuje lineárnosť, čiţe pro-

striedky, ktoré vytvárajú si-

jazyka

slovesa – 0,7%. Posunky vo

sebou―, a v rovnakom okami-

Z výskumu sme zistili, ţe pro-

posunkového

České komory tlumočníků znako-

čiţe prostriedky kladené „nad

výraznej miere „za sebou―.

jazykovým

6. plurálová morféma vo funkcii

navrstviť,

striedky (slová) sú kladené vo

porozumieť

7.

kový jazyk. Praha : ČKTZJ, 2008.

fráza – 0,7 %. Ustálené slovné
spojenie, ktoré má jeden význam posunku, napr. Už má to-

Roman Vojtechovský

ho dosť.

Lekáreň pre Nepočujúcich
V Českej republike, kon-

prítomnosti tlmočníka. Tlmočník je

Nepočujúci?

krétne v Prahe 4 - Nusle je leká-

k dispozícii vţdy v pondelok od

Zdroj: Zprávy v ČZJ na programe

reň s názvom U černého orla, kde

16.00 do 18.00. Jeho práca je dob-

ČT 2, 14.11. 2011

si môţu Nepočujúci kúpiť lieky za

rovoľná. Vyuţijú túto sluţbu českí

Veronika Vojtechovská
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Ideálne bývanie pre Nepočujúcich
Moţno si po prečítaní nadpisu vravíte, aké môţe byť ideálne

sa podarilo na malú plochu parcely
spraviť

dvojposchodový

dom.

A prišli aj s ďalším nápadom. Do
miest, stien, stropov i podláh dali
takmer 100 malých okien. Ide nielen

o moderný

dizajn,

ale

aj

o funkčnosť. Slúţia ako priehľady

Viac

pre

a pozrieť

dorozumievanie

sa

v posun-

sa

o tom
si

môţete

fotky

na

dočítať
bydle-

kovom jazyku. Ďalším komunikač-

ni.idnes.cz/neslysici-rodice-maji-

ným kanálom v dome sú olivovníky,

dum-se-stovkou-okynek-diky-nim-

bývanie pre Nepočujúcich? Nepo-

ktorý voľne prerastajú a upozorňujú

mluvi-s-detmi-10p-/

čujúci dizajnér mobilov Juniči Oši-

na začiatok komunikácie.

architektura.aspx?

ro a jeho manţelka Mika si nechali

Dom sa nachádza v Japonsku

postaviť dom, kde by sa mohli bez

v meste Tokio v štvrti Itabashi. Cel-

problémov dohovoriť posunkovým

kové náklady na dom vyšli na 16

jazykom

miliónov

s dvoma

deťmi

medzi

dvoma poschodiami. Architektom

japonských

jenov

c=A110915_163901_architektura_
web

(cca.

Veronika Vojtechovská

153 600 eur).

Európsky parlament prijal Písomnú deklaráciu
Európsky
prijal

Písomnú

potrebe

parlament
deklaráciu

dostupnosti

o

služieb

(Nemecko). A táto deklarácia

bola

formálne

prijatá

predsedom Európskeho par-

tiesňového volania 112. Písom-

lamentu

ná deklarácia je nástroj pre pos-

2011. Získali tak rekordných

lancov

parlamentu

480 podpisov od poslancov

začať diskusiu o veci patriacej do

Európskeho parlamentu zo

sféry aktivít Európskej únie. Skla-

všetkých politických skupín

dá sa z textu maximálne 200 slov,

a všetkých členských štátov

ktorá musí byť podpísaná aspoň

Európskej únie.

polovicou poslancov Európskeho

písomnej

parlamentu v lehote 3 mesiacov.

dôležitým krokom aj pre Nepo-

pre

Písomná deklarácia o potrebe do-

čujúcich dosiahnuť plné právo

v Európe.

stupnosti sluţieb tiesňového vola-

ako občania EÚ.

nia

Európskeho

112

bola

17.

novembra

Prijatie

deklarácie

je
všetkých

Nepočujúcich

registrovaná

EUD teraz vyzýva všetky

v septembri 2011 poslancami Eu-

štátne inštitúcie, aby spravili

www.eud.eu/Written_Declaration-i

rópskeho parlamentu Marian-Jean

tiesňové volanie 112 dostupnou

-332.html

Marinescu

službou pre Nepočujúcich. EUD

www.eud.eu/videos.php?

Kosa (Maďarsko), Eva Lichtenber-

bude

action=view&news_id=165

ger

Pittella

ciami EÚ, aby sa ubezpečil, že

Meissner

záchranná služba je dostupná

(Rumunsko),

(Rakúsko),

(Taliansko)

a

Gianni
Gesine

Ádám

spolupracovať

s inštitú-

Zdroj:

Veronika Vojtechovská

Strana 13
Zo sveta/Vtipy

Nebojme sa trhu práce, i keď nepočujeme
Projekt „Príprava nepočujúcich

neného prostredia špeciálneho škol-

s vypracovaním metodiky a wor-

žiakov

stred-

stva do otvoreného sveta trhu prá-

kshopom

ných škôl v Zlínskom kraji pre

ce. Vytvorili multimediálnu vý-

oboznamujú

lepšie uplatnenie na trhu prá-

učbovú pomôcku vo forme DVD,

s DVD

ce“ je projekt, ktorý sa v Čechách

ktorý dňa 6.mája 2011 bol predsta-

účinnosti. Nakoniec v roku 2012 by

spustil v januári 2010. Príjemcom

vený verejnosti v Technickom mú-

mala vyjsť finálna séria výučbové-

podpory

Art,

zeu v Brne na medzinárodnom se-

ho DVD a CD s metodickou príruč-

s.r.o. spolu s Materskou školou,

minári „Dostupnosť komunikačných

kou.

základnou školou a strednou ško-

technologií pre osoby so sluchovým

lou pre sluchovo postihnutých vo

postihnutímm,

Valašskom

Unie

a absolventov

projektu

je

Meziříčí

Free

(MZSŠSP)

ktorý

usporiadala

neslyšícich

Brno

a Slezskou univerzitou v Opave.

a Českomoravská jednota neslyší-

Jeho primárnym cieľom

je po-

cich. DVD nesie názov „Nebojme

môcť ţiakom, budúcim absolven-

se trhu práce, i když neslyší-

tom MZSŠSP pri prechode z chrá-

me“.

Projekt

pre

učiteľov,

kde

s metodikou

a následným

sa

práce

overovaním

Viac informácií o projekte nájdete
na www.praceiproneslysici.cz

Veronika Vojtechovská

pokračoval

www.thatdeafguy.com/?p=173

Vtipná príhoda
Nepoču-

dohodnúť. Počujúci neskôr situáciu

kutu 500 korún, pretoţe vinník

júci vy-

komentoval takto: "A navyše to bol

musí zaplatiť pokutu. Počujúci na-

šiel

asi nejaký Maďar, lebo ani to, čo

písal nepočujúcemu: Zaplatil som

napísal, nedávalo nejaký zmysel."

za vás pokutu 500 korún. Nepoču-

Počujúci sa veľmi ponáhľal, preto sa

júci odpísal: Ďakujem!

vošiel

opýtal policajta, či sa to nedá neja-

Pozn: Táto príhoda sa skutočne

šoférovi.

ko urýchliť. Policajt povedal, ţe iba

stala počujúcemu, ktorý sa zrazil

Zrazili sa. Nevedeli sa dohodnúť,

ak by zobral vinu na seba. Počujúci

s nepočujúcim.

prišla polícia, zase sa nevedeli

súhlasil. Policajt mu potom dal po-

z

bočnej
ulice
do

cesty

počujúcemu

a

Ingrid Kráľová
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Posunky štátov, hlavných a známych miest
U bratov Čechov ešte zostaneme a potom sa presunieme na Cyprus.

Karlovy Vary

Olomouc

Liberec

Ostrava (kmitanie prstov)

Plzeň

Pardubice

Strana 15

Posunky štátov
a miest

Ústí nad Labem

Zlín

Cyprus

Vlajky: http://www.mapsofworld.com, niektoré posunky
z CD: Signs for Countries in Europe & Beyond. [CDROM]. EFSLI, 2008.

Nikozia

Veronika Vojtechovská, Roman Vojtechovský, Vít Holub

Občianske zdruţenie Myslím—centrum kultúry
Nepočujúcich v letných mesiacoch pripravuje intenzívne kurzy slovenského posunkového jazyka
pre záujemcov.
Pripravuje aj konverzačné kurzy pre tých,
ktorí uţ trochu ovládajú slovenský posunkový
jazyk a chcú ho zdokonaľovať.

Tento text môže obsahovať 175 až 225 slov.

vislosti s vašou organizáciou.

Ak chcete bulletin ohýbať a posielať poštou,
tento text sa objaví na
zadnej strane. Je preto
vhodné, aby ho bolo
možné prečítať bez prerušenia.

Zoznam mien a funkcií
manažérov spoločnosti
dodá bulletinu osobnejší
náboj. Ak ide o malú
organizáciu, môžete
uviesť mená všetkých
zamestnancov.

Štýl otázka - odpoveď je
mimoriadne vhodný na
upútanie pozornosti čitateľa. Môžete pri tom
použiť otázky, ktoré ste
zhromaždili od posledného vydania, alebo môžete použiť všeobecné
otázky, na ktoré najčastejšie odpovedáte v sú-

Ak máte cenník štandardných produktov alebo služieb, môžete ho
zverejniť na tomto mieste. Môžete tu tiež informovať čitateľov o iných
možnostiach komunikácie s vašou organizáciou.
Na tomto mieste môžete

čitateľom pripomenúť,
aby si do kalendára nezabudli zaznačiť pravidelné podujatia, ako sú
napríklad pracovné raňajky s dodávateľmi
každý tretí utorok v mesiaci alebo dobročinná
aukcia, ktorá sa koná
dvakrát ročne.
Ak je na to nejaký priestor, môžete sem vložiť
aj obrázok ClipArt alebo
iný grafický prvok.

