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Milí priatelia,
máme tu marec – mesiac kníh. Nás však zaujímalo, prečo
je práve tento mesiac mesiacom kníh a odkedy je považovaný

za

mesiac kníh. Mesiac kníh si pripomíname už od roku 1955.
V tomto mesiaci sa narodil a zomrel Matej Hrabenda Hačavský. Bol
to zberateľ a potulný predavač, ktorý šíril osvetu a vzdelanosť,
lebo miloval knihy. Od narodenia bol zrakovo postihnutý. Veľmi
rád čítal, ale v noci už čítať nemohol. Nevidel. Chodil od domu
k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. Vďaka nemu aj nevzdelaní
a chudobní ľudia spoznávali knižnú kultúru.
Preto aj v Myslímovinkách sa v tomto čísle budeme venovať predovšetkým
publikáciám a príbehom. Ponúkame Vám publikácie, ktoré vydalo OZ Myslím, môžete si
taktiež prečítať rozprávky od Nepočujúcej Martiny Gelienovej, alebo si môžete aj na
internete prečítať, aký by to bol román Súmrak – keby Bella bola Nepočujúca a upíri
Cullenovci by ovládali posunkový jazyk.
Hovorí sa, že kniha je najlepším priateľom človeka. Môžeme sa do nej ponoriť,
vytvoriť si svoj svet, ktorý sa vám zapáči. Nebojte sa ísť do hĺbky svojej duše, do hĺbky
svojej fantázie. Je to predsa len váš svet, v ktorom žijete.
Prajem Vám, nech máte z čítania zážitok a prinesie Vám svetlo poznania.
Vaša Veronka
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ZAUJÍMAVOSTI
Ďalšie rozprávky z webovej stránky ovce.sk
Možno si pamätáte na webovú stránku www.ovce.sk. Je to webová stránka
so zameraním na bezpečnosť detí a mládeže. Upozorňuje na riziká internetu, mobilov
a nových technológií. Sú tam videoklipy animovaného seriálu. Projekt Sheeplive
(slovenský originál ovce.sk) vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektov
Zodpovedne.sk, Pomoc.sk a Stopline.sk.
Ešte v roku 2009 sme mohli vidieť videoklipy:


Bez kožušteka (Zverejňovanie fotografií a videí
z odhalenými časťami tela.)



Netancuj s vlkom (Zneužitie fotografií a videí.)



Zatajovaný kamarát (Nadväzovanie kontaktov
za účelom sexuálneho zneužitia - Grooming.)



Biele ovce (Diskriminácia a rasizmus na internete)
Prečo o tom píšeme v Myslímovinkách? Možno ste to už videli, prvé 4 videoklipy

boli aj pretlmočené do slovenského posunkového jazyka. Zaujímavosťou však je, že
vzniklo ďalších 5 častí a to vo februári v roku 2011.


Deväťdesiatdeväť (Reťazové listy šťastia?)



Ogrgeľ (Internet si vždy pamätá tvoje chyby z minulosti.)



Korunka krásy (Anorexia, recepty „krásy“ na internete.)



Pomsta (Virtuálne prenasledovanie – Cyberstalking.)



Hlásna trúba (Prezradenie údajov a majetkových pomerov – Phishing.)
Máte možnosť ich vidieť aj v slovenskom posunkovom jazyku na www.ovce.sk.

V roku 2011 sa plánuje premiéra ďalších 7 častí. Nezabudnite si správne zvoliť jazykovú
verziu – slovenskú vlajku so symbolom ľudí s poruchou sluchu – modré ucho.
Informácie a obrázok z www.ovce.sk.
Veronika Vojtechovská
Čaro nepoznaného (Anton Uherík, 2010)
Kniha je sumárom autorových celoživotných výskumných aktivít na pôde
Slovenskej

akadémie

vied

a vychádza

z autorových

knižných

publikácií,

v ktorých sú prítomné dlhoročné výsledky práce. Autor je veľkým bojovníkom,
keď je raz presvedčený o niečom čo je pravda, potom ju vo veľkom obraňuje.
V tej knihe spomína aj kochleárne implantáty pre nepočujúcich a hovorí o nich
ako o niečom, čo dokáže zničiť dieťaťu aj tie zvyšky sluchu, ktoré ešte má.

Fragmenty pamäti nostalgiou zahalené (Anton Uherík, 2009)
Básnická zbierka zrelých básní, je v nej po prvýkrát korešpondencia
autora s významnými umelcami. Okrem iného sú tam tri básne: Nad
prestretým stolom (na počesť jubilea Alojza Miklu, riaditeľa Základnej školy
internátnej pre sluchovo postihnutých v Bratislave), Neodchádzam (báseň
bola napísaná v deň úmrtia Gejzu Slaninku, riaditeľa Základnej školy pre
sluchovo postihnutých v Bratislave) a deaflympijská hymnická báseň víťazstva Ó šťastné
dni, ktorú Vám tu prinášame. Táto hymna bola akýmsi štartom odpočítavania do 17.
Zimných deaflympijských hier, ktoré sa pôvodne mali konať na Slovensku tento rok.
Ó šťastné dni!
V obzretí len bolesť bola a trápenie
Dnes športu sviatok, hrdosti vrátenie
Nechajme minulosť, viac zajtrajšok dá –
Veď preň sa predsa žiť oddá
Dosť bolo útlaku! Vstaňme! – a bez strachu
Prišiel čas činov, hľadania miesta v nich
A čakania čo vzíde z nich.
Kráčajme k víťazstvu, nech kroky sú pevné a rázne.
Jedno je či cesta stúpa, či klesá,
Nech vedie len kde hluchota plesá
Ticho a bez bázne
Športovci stínajú čo v ceste stojí –
Víťazstvo je na dosah, ono rany zhojí
Hoc hluchí sme a nemí,
Naša reč posunkov v nás všetko mení –
Líši nás, aj delí,
Sme smelí viac, aj zrelí
Nepotrebujeme počuť, aby medailu sme mali –
Slza radosti z nej náš zrak aj tak skalí
Oslavné fanfáry budú znieť – pre nepočujúcich víťazov s medailou na hrudi
Ona nielen víťazov – svet ticha celý k novým ránam zbudí
Deaflympiáda zimná, moja –
Ty v objatí tatranských štítov nebudeš nemá,
Bo vyslovíš svetu všetky naše mená
Deaflympiáda moja, naša
Nech táto báseň sťa pieseň a tvoja hymna, šírim svetom sa znáša
Ó happy days
Spracovala Veronika Vojtechovská

KNIHY A FILMY
Knihy, kde sa hovorí o ľuďoch s poruchou sluchu
Lenka a Pavlík sú kamaráti (2009, v českom jazyku)
Pavlík je Nepočujúci. Vzal si kamarátku Lenku do svojej školy pre
Nepočujúce deti. Lenka sa naučila mnoho nových vecí. Vie ukázať
niektoré posunky a písmenká prstovej abecedy.

Filmy, kde sa hovorí o ľuďoch s poruchou sluchu
Kód neznámy (2000)
Film sa zameriava na tri osoby: na francúzsku herečku Anne, žobráčku
Marie a afrického učiteľa Nepočujúcich Amadoua. Každá z postáv tvorí svoj
príbeh, ktorý zvedie postavy dokopy.
Zabiják z Bangkogu (1999)
Príbeh bitkára a jeho partnera. Bitkár Kong nič nepočuje, takže
nemôže prezradiť tajomstvá. Jedného dňa dostanú úlohu. Hlavný
hrdina

sa

zoznamuje

s milujúcou

ženou

a začína

pochybovať

o správnosti svojich činov. Práve ten pocit v jeho profesii znamená
najväčšieho nepriateľa.

Scény u mora (1991)
Film o udalosti jedného leta v prímorskom mestečku. Muž nepočuje
a pracuje ako smetiar, zatiaľ čo dievčina trávi čas iba mlčanlivým
nasledovaním svojho priateľa. Jej oddanosť je taká veľká, že jej nevadí,
keď mladíka očarí surfovanie a venuje tomu svoj voľný čas.

ZAUJÍMAVOSTI NA INTERNETE
Hluchá láska (2009, v českom jazyku)
Poznáte knihu či film Súmrak? A vedeli ste, že hrdinka Bella je
Nepočujúca? Nie, v skutočnom filme, či knihe je Bella počujúca, ale na
internete si môžete prečítať príbeh Belly a Edwarda. Bella je tam
Nepočujúca a Cullenovci ovládajú posunkový jazyk. Prečítajte si na:
http://www.stmivani.eu/10-fanfiction-na-pokracovani/hlucha-laska-prolog/ . Má prológ,
20 častí a epilóg.
Veronika Vojtechovská

PUBLIKÁCIE V OZ MYSLÍM
Občianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich nelenilo a dve publikácie sú
už na svete. Kniha od Veroniky Vojtechovskej „Priezviská v slovenskom posunkovom
jazyku“ a DVD od Romana Vojtechovského „Slovník slovenského jazyka – slovenského
posunkového jazyka pre oblasť rodina“ patria medzi prvé publikácie, ktoré vydalo OZ
Myslím. Kto má záujem, je možné si tieto publikácie objednať cez eshop@myslim.sk.
Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku
Typ publikácie: kniha
Rok vydania: 2011
Počet strán: 84
Formát knihy: A5
Obsah knihy:


Úvod



Priezviská ako súčasť vlastných mien v slovenskom
jazyku



Menné posunky v posunkovom jazyku



Menné posunky na Slovensku



Záver

Cena: 3,99 €
Slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre oblasť
rodina
Typ publikácie: DVD
Rok vydania: 2011
Obsah DVD:


Slová/slovné spojenia z oblasti rodina



Témy

z oblasti

rodina

(predkovia,

súrodenci, potomkovia, strýkovia a tety,
bratranci a sesternice, synovci a netere,
príbuzní
krstom,

vzniknutí
nevlastní

nevzniknuté sobášom)
Cena: 2,99 €

sobášom,
príbuzní,

príbuzní
osoby

ROZPRÁVKY
O nepočujúcom káčatku

Kde bolo tam bolo, bolo raz jedno jazierko, okolo
neho bola krásna príroda, kde bolo veľa kvetov, stromov
a veľa zelenej trávy. V jedno slnečné ráno sa mame
kačici vyliahlo šesť mladých kačiatok, z toho päť bolo
počujúcich kačiatok a to posledné šieste bolo najmenšie
káčatko, ktorého nazývali: „Nepočujúce káčatko.“
Nepočujúce

káčatko

nechápalo,

prečo

ho

jeho

súrodenci nechcú prijať medzi seba a prečo, keď mama
kačka povie káčatkám, „poďte za mnou“, všetky idú
poslušne za ňou. Káčatko, ktoré bolo nepočuje sa snažilo
ísť za ostatnými, a hlavne chcelo byť blízko svojej
mamy. Mama kačka svojich šesť kačiatok rovnako ľúbila, starala sa o nich, vychovávala
ich rovnako všetky i keď vedela, že to posledné najmenšie je nepočujúce. Mama kačka
povedala svojim deťom káčatkám, že sa idú učiť plávať, chytať rybičky, žabky a budú sa
spolu hrať. Všetci sa postavili do radu, najmenšie nepočujúce káčatko chcelo byť vpredu
prvé, ale ostatní súrodenci ho odstrčili a jeho nechali ako posledné a vysmievali sa mu,
že nepočuje, a preto bude posledné v rade.
Smutné káčatko, ktoré bolo posledné v rade a ešte sa mu aj jeho súrodenci
posmievali, sa rozhodlo, že za nimi nepôjde a otočilo sa iným smerom a išlo kam ho oči
viedli. Káčatko sa túlalo a túlalo, všetko sa mu páčilo, i keď nemohlo počuť, čo chcelo, ale
spokojne si obzeralo prírodu a všetko čo videlo. No, keď sa poobzeralo naokolo, tak
zbadalo na kvietku motýlika. Priblížilo sa k nemu, pozeralo sa na motýlika a motýlik
plakal. Káčatko plač nepočulo, pozeralo sa naňho, čo sa deje. Motýlik nechápavo pozrel
na káčatko, že ukazuje posunkom, čo sa mu stalo a prečo plače, potom motýlik pochopil,
že káčatko nepočuje a tiež sa snažil posunkom vyjadriť, prečo plače. Motýlik ukázal
s plačom káčatku, že má mokré krídla, a že nemôže lietať. Káčatko sa točilo okolo
kvietka, kde bol motýlik a rozmýšľalo, ako mu pomôcť, aby mohol znovu lietať. Bolo mu
tak ľúto motýlika a bol sám smutný, že nepočuje, a že ho súrodenci nechcú prijať medzi
seba takého, aké je, ale sa potešilo, že malého kamaráta motýlika.
Káčatko úplne zabudlo aj na mamu kačku a tá sa oňho strachovala, nariekala, že
sa jej stratilo nepočujúce káčatko a pokarhala jeho päť súrodencov, že sa k nemu
nepekne zachovali, a že súrodenci majú byť spolu a pomáhať si. Kým motýlik bol
na kvietku káčatku napadlo, aby si vystrel krídelka, bude mu na ne fúkať, kým neuschnú.

Motýlik sa s potešením snažil vystrieť krídla a káčatko fúkalo: „Fúúú – fúúú“, až kým
krídelka nevyschli. Obidvaja sa tešili, že im to vyšlo a tešili sa aj z krásneho počasia.
Kým káčatko fúkalo na krídla, motýlik sa spýtal káčatka posunkom, že prečo sa sám
túla a kde sa vybral. Káčatko porozprávalo o svojich súrodencov, že ho nechcú prijať
medzi seba takého, aké je, že nepočuje a že vždy bolo posledné v rade. Tak si povedal,
že za nimi nepôjdem a išiel som iným smerom, aj keď som nevedel kam a objavil tu
u teba – motýlika. Motýlikove krídelka uschli a vyskúšal lietať, chvíľku mu to trvalo, kým
začal opäť lietať a káčatko malo z toho radosť. Keď lietal, tak si sadol na zobáčik káčatku
a celým srdcom sa snažil vyjadriť posunkom poďakovanie. Káčatko bolo celé šťastné, že
má kamaráta motýlika, no v tej chvíli zosmutnelo, že mu chýba mama a jeho súrodenci.
Motýlik vycítil, že káčatko zosmutnelo a spýtal sa ho: „ Prečo si zosmutnel?“ Káčatko
odpovedalo: „Chýba mi mama.“ Motýlik neváhal a povedal, že mu pomôže nájsť mamu.
Motýlik bol prvý, lebo lietal trošku vyššie, aby lepšie videl. Káčatko za ním šlo a tiež
sa obzeralo, či niekde neuvidí svoju mamu.
Nakoniec sa vrátilo k jazierku, odtiaľ odišlo a zbadalo svoju mamu a svojich
súrodencov. Bežalo za nimi a spoza chrbta sa pritúlilo k mame. Mama kačica bola celá
šťastná, že sa nepočujúce káčatko vrátilo a že sú opäť spolu. Všetci piati súrodenci chytro
pribehli k svojmu najmladšiemu súrodencovi a ospravedlnili sa mu za všetko a sľúbili, že
ho už nikdy nenechajú samého.
Medzitým sa nepočujúce káčatko s motýlikom rozlúčilo, lebo motýlik musel ísť ďalej
svojou cestou a posunkom káčatku ukázal, že naňho nikdy nezabudne. Rozlúčili sa
a káčatko sledovalo, kým motýlik v diaľke nezmizol. Vrátilo sa k mame a k svojim
súrodencom a bol šťastný, že sú opäť všetci spolu.

O princeznej Krkinke

Za siedmymi horami, za siedmymi dolinami stál jeden veľký
zámok. V zámku žili kráľ s kráľovnou a mali jednu krásnu
dcérku princeznú a volala sa Krkinka. Princezná Krkinka bola
krásne stvorenie, krásna ľudská bytosť. Svojich rodičov
veľmi ľúbila aj ľudí okolo seba, ktorí žili na zámku. Bolo to
veselé, živé stvorenie, všetko chcelo vedieť, vidieť, vyskúšať
a ničoho

sa

nebálo.

Najradšej

mala

svojho

verného

kamaráta psíka Cenťa, bol veselej povahy, každý deň
sa hrával so svojou princeznou Krkinkou. Obidvaja sa radi
šantili, naháňali po zámku a po záhrade.
V jeden deň sa mala na zámku konať oslava, kde sa mali zísť hostia z iných krajín

a spoločne oslavovať, zabávať sa, hostiť sa. Krkinka o tej oslave vedela, vôbec sa jej
na oslavu však nechcelo a prosila rodičov, že tam nechce ísť a bude radšej so svojím
Cenťom. Rodičia povedali princeznej, že na tú oslavu musí ísť aj ona, že sa patrí privítať
hostí z iných krajín a že by sa mala zoznámiť aj s princami. Krkinka povedala mame
kráľovnej: „Ale mami, ja nechcem spoznať princa, ja mám svojho najlepšieho kamaráta
Cenťa.“ Krkinka sa rozhodla, že na tú oslavu nepôjde a pripraví si plán ako ujde
zo zámku, aby nemusela byť na oslave, aj tak sa nikoho a ničoho nebála, lákalo ju ísť
do krásnej prírody.
Prišiel deň, keď sa konala príprava oslavy a Krkinka zavčasu rána vstala, vzala si
so sebou jedlo, vodu a ovocie, aby nebola hladná. Zviazala si plachty a spravila si z toho
dlhé lanko, priviazala o posteľ a cez okno potichučky zišla dolu po plachte. Šla tichučko,
aby sa kráľovstvo nezobudilo a Cenťo z diaľky, keď zbadal svoju princeznú zaštekal
a princezná hneď ukázala prstom, aby Cenťo bol ticho. Keď už bola na zemi, tak svojho
psa privítala a pozdravila, povedala mu, že idú na výlet do prírody. Cenťo natešený
pobehoval okolo svojej princeznej Krkinky, nikto si nič nevšimol, že sa pomaličky vytratili
zo zámku. Krkinka a Cenťo boli zo zámku preč a zastali na rázcestí, ktoré udávalo dva
smery. Jeden smer viedol k jazeru a druhý smer viedol k susednému zámku. No, Krkinka
dlho nerozmýšľala, šla hneď prvým smerom k jazeru, musela prejsť dlhú cestu a chcela
byť ďaleko od svojho zámku, len aby na tej oslave nemusela byť. Obaja spokojne šli,
cestou sa napili vody, niečo si dali pod zub, čo mali so sebou, pomaličky sa blížili
k jazeru. Cenťo bol vpredu, aby chránil svoju princeznú. Zrazu Cenťo zaštekal, že niečo
našiel, princezná hneď pribehla k Cenťovi a zbadala veľkú stopu, ktorá patrila medveďovi.
Princezná Krkinka sa trošku obávala, či nablízku nie je medveď a počula hlas, že niekto
volá o pomoc. Šli teda za tým hlasom, medzitým princezná našla pevný papek, aby
sa mohla uchrániť a blížila sa k tomu jazeru. Cenťo si zo strachu stiahol chvost a schoval
sa medzi kríky, pozoroval, čo sa deje. Krkinka zbadala, že v jazere je chlapec, ktorý
kričal o pomoc, že nevie plávať a že ho naháňal medveď. Síce medveď tam už nebol,
Krkinka okamžite zo seba zhodila šaty, čo mala na sebe a skočila do vody, aby zachránila
chlapca, ktorý sa už ledva držal vo vode. Plávala za ním a keď už bola pri ňom, tak mu
povedala, aby sa jej držal okolo krku, pomaličky doplávali k brehu. Cenťo videl ako jeho
princezná zachraňuje chlapca, tak okamžite pribehol aj on na pomoc a ťahal ich oboch
k brehu. Všetci traja si vydýchli, ležali na brehu a chlapec, ktorý sa volal Krko sa Krkinke
poďakoval, že ho zachránila a psa Cenťa pohladkal po hlave, ktorému sa tiež poďakoval.
Princezná bola zvedavá na chlapca, spýtala sa ho, ako sa volá, odkiaľ pochádza,
kto je a čo robí tiež ráno vonku. Kým sa na brehu sušili, Krkinka z tašky vybrala
sušienky, vodu, ovocie a počúvala Krka ako o sebe rozpráva. Krko povedal, že je princ
zo susedného zámku a ušiel, lebo mal ísť na oslavu do zámku, kde sa mal zoznámiť
s princeznou a nechcel. Krkinka bola prekvapená, o čom Krko rozpráva presne tú istú
situáciu zopakovala aj ona, že aj ona ušla zo zámku a tiež sa nechcela zoznámiť
s princom na tej oslave. Obaja sa na tom zasmiali, že práve oni dvaja sa mali zoznámiť.
Stali sa kamarátmi a povedali si, že sa môžu stretávať častejšie. Deň prešiel ako voda

a Cenťo zaštekal na princeznú, že je čas ísť domov. Krkinke sa nechcelo ísť domov, ale
svojho verného priateľa Cenťa poslúchla, rozlúčila sa s kamarátom Krkom a šla svojou
cestou domov. V tej chvíli princezná zosmutnela, že sa lúčila, bolo jej s ním dobre
a veselo. Vrátila sa do zámku, zistila, že ju veľmi nehľadali, keď zmizla zo zámku. Rodičia
ju pozdravili a spýtali sa jej, že kde bola. Princezná smutne povedala, že sa bola prejsť
s Cenťom a viac neprezradila o svojom malom tajomstve. Našťastie si nik nevšimol, že
ušla zo zámku. Hoci sa chystala veľkolepá oslava, na ktorej vôbec nechcela byť a že ľudia
majú prísť aj z iných krajín.
Krkinka bola celý čas vo svojej izbe, spomínala na krásnu príhodu, čo sa ráno
udialo a v duchu bola rada, že spoznala kamaráta, princa Krka. Chýlilo sa k večeru,
oslava bola pripravená a pomaly prichádzali hostia do veľkej sály. Kým sa princezná
prezliekla do svojich krásnych ružových šiat, upravila sa, poobzerala do zrkadla ako
vyzerá, zatiaľ ju kráľovský rodičia čakali, aby si ju poobzerali a keď vyjde zo svojej izby.
Nevedeli sa vynadívať aká je prekrásna v tých ružových šatách ich dcérenka. Objali ju,
dali jej bozk na čelo a povedali jej, že ju veľmi ľúbia. Princezná svojich milovaných
rodičov objala a opätovala ich lásku.
Hostia prichádzali do veľkej sály, hrala hudba, každý s každým sa vítal, vládla
príjemná atmosféra, Krkinke sa to aj celkom páčilo. Posledný vchádzali do sály kráľ
s kráľovnou a princezná, v tej chvíli nastalo hrobové ticho, všetci hostia sa dívali
na nich, kráľ s kráľovnou a s princeznou sa poklonili, na znak privítania na veľkolepej
oslave. Začala hrať hudba, prešli po sále a prisadli si k stolu, ktorý bol pre kráľovskú
rodinu pripravený. Kráľ vstal zo stoličky, všetkým poprial dobrú chuť, pripili si a pohostili
sa. Hudba hrala, hostia sa zabávali a bolo veselo. Krkinka smutne sedela, pozorovala
hostí, stále spomínala na ranný zážitok. V tej chvíli ju niekto zo zadu oslovil, že či nechce
tancovať. Princezná sa otočila, prekvapená spoznala svojho kamaráta, ktorého ráno
zachránila. Nevedela sa na princa Krka vynadívať ako krásne vyzeral a bol takisto
očarený jej krásou. S radosťou vstala zo stoličky a prijala jeho pozvanie do tanca.
Obaja tancovali, boli šťastní jeden aj druhý, že sú spolu. Krkinka predsa bola rada,
že sa zúčastnila na veľkolepej oslave a bola nesmierne vďačná rodičom a bola šťastná aj
preto, že spoznala princa Krka.

O tučniakovi Pinďovi

Bola krásna zima, narodil sa malý tučniačik a jeho rodičia mu dali meno Pinďo.
Rodičia sa veľmi tešili, že majú synčeka, ale netušili ešte, že ich synček je nepočujúci.
Boli z toho smutní, ale povedali si, že svojho synčeka nadovšetko milujú a nedajú ho
nikomu za nič na svete.

Pinďo pomaly rástol, učil sa posunky, bolo to milé
stvorenie, zvedavé, na

všetko sa pýtal, všetko ho

zaujímalo, hlavne mal rád prírodu. Časom Pinďo pochopil,
že nepočuje, ale bol veľmi šťastný, že sa mohol dotknúť
vecí, čo videl.
Jedného dňa, rodičia Pinďovi posunkovým jazykom
ukázali, že pôjdu na výlet, kde tulene vystupujú vo vode
v bazéne. Malý Pinďo sa na výlet veľmi tešil a už sa
nevedel dočkať tých tuleňov a

na zábavu s tým súvisiacu. Rodičia prichystali sane,

posadili malého Pinďa a troška ho prikryli dekou, aby mu zima nebola. Pinďovi bolo
jedno, že bola veľká zima, natešený sedel na saniach ako poslušné dieťa. Pozoroval
okolie, kým ho rodičia ťahali.
Medzitým Pinďo niečo objavil a nevedomky zo saní vyskočil a šiel tým smerom,
kam ho oči viedli. Zbadal teda ďalších tučniakov malých ako bol on a chcel sa s nimi hrať.
Úplne zabudol na rodičov a na ten výlet, kde ho rodičia zobrali. Rodičia si stále nevšimli,
že sane sú prázdne a že Pinďo tam nie je.
Pinďo pomaly šiel k ostatným tučniakom a posunkovým jazykom sa pozdravil.
Nikto si ho nevšímal, malí tučniaci sa hrali a povedali mu, aby šiel preč, nechceli ho
medzi sebou. Pinďo zosmutnel, rozplakal sa, v tej chvíli si uvedomil, že nemá pri sebe
rodičov a rozplakal sa ešte viac. Keď naňho kričali, zistili, že nepočuje a uvedomili si, že
sa k nemu zachovali nepekne. Tučniakom bolo Pinďa ľúto, šli za ním a spýtali sa ho
posunkami, že kde má mamu a otca. Ukázal, že mal ísť s nimi na výlet, kde tulene
vystupujú.
Medzičasom sa Pinďovi rodičia dostali na miesto výletu a zbadali, že synčeka pri
sebe nemajú. Mama nariekala, že sa Pinďo stratil, musel zo saní vypadnúť, vyčítala si, že
mala naňho dávať lepší pozor. Ocko povedal mame, že ho pôjde hľadať a že ho nájde.
Mama si teda smutne sadla na sane a trpezlivo čakala, kým sa obaja nevrátia. Ocko sa
vybral tým smerom, ako prišli a hľadal svojho strateného synčeka.
Deti tučniaci sa rozhodli, že spoločne pomôžu Pinďovi nájsť jeho rodičov, šli teda
tam, kde mali tulene vystupovať. Celou cestou nepočujúceho Pinďa držali za rúčky,
prstom si ukazovali na krásnu prírodu, mali z toho veľkú radosť a Pinďo zabudol na plač.
Pinďov otec tučniak začul detský hlas tučniakov a vybral sa za nimi, či tam nenájde
svojho synčeka. Srdce mu búšilo a modlil sa, aby sa našiel jeho synček Pinďo, ponáhľal
sa za nimi, keď sa priblížil, zbadal medzi ostatnými deťmi svojho syna ako sa usmieva,
posunkuje s kamarátmi. Otec tučniak si vydýchol a potešil sa, že je Pinďo v poriadku, šiel
za ním. Prebehol medzi deťmi tučniakmi rovno za svojím synčekom a kýval mu, aby ho
videl. Malý Pinďo svojho ocka zbadal, vymkol sa z rúk svojím kamarátom, posunkom

ukázal, že je to jeho ocko. Vyskočil ockovi do náručia, od šťastia plakal a hneď sa pýtal
na mamu. Ocko posunkami ukázal, že ho mama čaká pri tuleňoch. Šli pomaly za mamou,
Pinďovi kamaráti tiež šli za nimi, aj oni chceli vidieť vystupovať tuleňov. Pinďo sa celou
cestou otáčal za kamarátmi, kýval im, bol veľmi šťastný.
Prišli na miesto, keď Pinďo zbadal svoju maminku, utekal za ňou. Vyskočil jej do
náručia a už bol v jej objatí, vystískali sa, vybozkávali, boli šťastní, že je všetko
v poriadku a že sú spolu. Pinďo porozprával mame príhodu ako zo saní vyskočil, potom
ako objavil ostatných kamarátov a chcel sa k nim pridať a hrať sa. Zabudol na to

ako

ubiehal čas, že nemá pri sebe rodičov a nakoniec spoločne s jeho novými kamarátmi išli
nájsť rodičov. Mama sa poďakovala jeho kamarátom, že ho priviedli. Pinďo medzi tým šiel
za kamarátmi, posunkami sa poďakoval za ich pomoc a je rád, že ich má za kamarátov.
Spoločne si pozreli program - vystúpenie tuleňov ako sa predvádzali, skákali do vody,
krútili sa, chytali za odmenu rybičky.
Program sa všetkým páčil, Pinďo bol veľmi šťastný, že mal pri sebe rodičov
a potešil sa, že spoznal aj nových kamarátov.
Martina Gelienová

Martina Gelienová z Banskej Bystrice, autorka troch rozprávok

AKTIVITY V OZ MYSLÍM
OZ Myslím oslávilo 5. výročie!

5. marca o 17:00 hod. sa budova OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
zaplavila ľuďmi. Pýtate sa prečo? Konala sa totiž oslava pri príležitosti 5. výročia vzniku
OZ Myslím. Chceli sme to osláviť spoločne s verejnosťou. Prišlo asi 60 ľudí. Program bol
veľmi zaujímavý a rozmanitý.
Roman

a Veronika

Vojtechovskí

prekvapili

nielen

prítomných, ale aj samotného riaditeľa a zástupkyňu OZ Myslím,
storytellingom – príbehom v posunkovom jazyku. Keďže to bolo
v duchu päťky, tak to bolo 5 - story. Riaditeľ OZ Myslím, Michal
Hefty, otvoril oslavu príhovorom a prípitkom.
Spestrením boli aj dve pesničky od Márie Čírovej v umeleckom tlmočení
pretlmočené Veronikou Vojtechovskou a Ivicou Tichou, prezentácia fotiek uplynulých
piatich rokov aktivít v OZ Myslím v piatich minútach.
Nasledoval krst knihy „Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku“ a DVD
„Slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre oblasť rodina“.
Potom nás čakali súťažné otázky – ten kto sa prvý prihlásil a správne zodpovedal
na otázku, dostal malé prekvapenie. Medzi prekvapenia boli aj kalendáre s ilustráciami od
Barbory Paulovičovej, ktorá nám sponzorsky darovala. Ďakujeme.
Predtým ako sa program skončil čakalo na hostí ďalšie
prekvapenie. Na oslave predsa nesmela chýbať torta!
Po

programe

bola

voľná

a príjemná

debata

až

do neskorého večera. Tešíme sa na ďalšiu oslavu o päť rokov.
Ad Revidendum 2015!

Krstenie rukami
V rámci oslavy 5. výročia vzniku OZ Myslím sme mali
príležitosť

pokrstiť

knihu

od

Veroniky

Vojtechovskej

„Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku“ a DVD
od

Romana

jazyka

–

Vojtechovského
slovenského

pre oblasť rodina“.
publikácií

„Slovník

posunkového

Krstným

je riaditeľ OZ

slovenského

otcom

Myslím

–

jazyka

týchto dvoch

Michal

Hefty, pretože

bez neho a bez OZ Myslím by autori tieto publikácie nevydali.
Krstilo sa nie šampanským, ako je to zvyčajné. Krstilo sa bielymi rukami –
symbolmi hovoriacich rúk.
Veronika Vojtechovská
Foto: Matej Hrubiško, Margaréta Pethöová, Ivica Tichá

FOTOGALÉRIA Z OSLÁV

Foto: Matej Hrubiško, Margaréta Pethöová, Ivica Tichá

AKTIVITY V OZ MYSLÍM
Podporte nás zaslaním DMS!

Videoklip

o DMS

v slovenskom

posunkovom

jazyku

nájdete

na

http://www.myslim.sk/aktivitypj.htm
Veronika Vojtechovská

NENECHAJTE SI UJSŤ/INZERCIA
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Dôležitá informácia pre Nepočujúcich a pre používateľov posunkového jazyka.
V máji 2011 sa bude realizovať sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Každý dostane
tri formuláre. Jeden z nich je pre obyvateľov. V tomto formulári v položke číslo 21
si

všimneme, že

sa

nás pýtajú

na

materinský jazyk, čiže na

jazyk, ktorými

komunikujeme od narodenia. Pokiaľ niekto komunikuje v posunkovom jazyku, má právo
označiť krížikom INÝ a vedľa toho napísať POSUNKOVÝ.
V položke číslo 22 sa nás pýtajú na komunikáciu, ktorú najčastejšie používame
na verejnosti a v domácnosti. Pokiaľ používate posunkový jazyk, označte krížikom INÝ
a vedľa toho napíšte POSUNKOVÝ.
Sčítanie ľudu sa bude konať od 13.mája do 6.júna 2011, dovtedy treba
formuláre odovzdať. Pokiaľ niekto pošle formulár emailom, tak od 21.mája do 29.mája
2011.

Videoklip

o tejto

dôležitej

informácií

nájdete

na:

http://www.nepocujuci.sk/novinky.htm.
Je to náš jazyk, a treba verejnosti poukázať akú komunikáciu preferujeme. Ide
predsa o presadzovanie našich práv – práv Nepočujúcich.
Veronika Vojtechovská

Apartmány Lomnica
Miesto: Veľká Lomnica
Apartmán:


1-x manželská posteľ (spálňa)



1-x rozťahovací gauč (obývačka + kuchyňa)



pripojenie na internet

Cena podľa aktuálnej sezóny:


lyžiarska sezóna: 60-70 €/noc/cena za apartmán (max. 4 osoby)



letná sezóna: 30-40 €/noc/cena za apartmán (max. 4 osoby)

Viac informácií: Milan Juríček - 0903 457 940
Webová stránka: www.apartmanylomnica.sk

Ivan a Beáta Juríčkovi

TROCHA HUMORU NEZAŠKODÍ
Nedoslýchavý džin
Sedí pán v reštaurácií, má pred sebou diplomatku (hovorovo – ľahká taška, pozn.red.),
občas ju otvorí, nahliadne do nej, vzdychne si a objedná si koňak.
Keď už takto objedná koňak po tretí krát, čašníkovi to nedá a spýta sa:
„Čo to tam prosím máte?“
Pán otvorí diplomatku a v nej je malý tenisový kurt, na ňom hrajú malí panáčikovia tenis,
malý rozhodca ho riadi.
„To je pekné“, povie čašník. „Ako ste k tomu prišli?“
„Ale, našiel som nejakú fľašu, pretriem ju a vylezie džin, že vraj mi splní každé prianie.“
„Ale to je skvelé! Máte tú fľašu? Môžem si ju na chvíľu požičať? Za tri koňaky!“
Pán prikývne, čašník donesie tri koňaky, dostane fľašu, pretrie ju a objaví sa džin:
„Čo si prajete, pane?“
„Chcel by som mať lokál plný doláčov,“ hovorí čašník.
Lup! Zableskne, džin zmizne a lokál je plný koláčov.
„Ako to?“ obráti sa nechápavo čašník na pána. „Ja som chcel doláre, doláče.“
Pán smutne prikývne: „A to je to so všetkým s tým nemehlom nedoslýchavým. Čo si
myslíte, že som chcel tridsať centimetrov dlhý tenisový kurt?“
U lekára
"Pán doktor, poraďte mi čo s manželom, je strašne nedoslýchavý," sťažuje sa
v ordinácii pani Smotlachová. "Vždy, keď mu poviem, že by som ako žena v domácnosti
mala mať tiež nejaké svoje vreckové, podá mi vreckovku!"
Pomôcka pre nedoslýchavých
Staršieho muža už roky trápili problémy s nedoslýchavosťou. Navštívil lekára, ktorý mu
predpísal najnovší druh pomôcky pre nedoslýchavých, vďaka ktorej sa mužom sluch
vrátil na 100%.
O mesiac neskôr prišiel muž k lekárovi na kontrolu. Lekár mu vraví: "Opäť všetko
počujete. Vaša rodina musí byť z tejto zmeny k lepšiemu nadšená."
A muž odpovedá: "Ale, ja som o tom svojej rodine ešte nepovedal. Len si tam tak
pokojne sedím a počúvam, o čom sa bavia. Už som trikrát zmenil svoju poslednú vôľu! "
Obchod
Už je ráno. A ja som taký hladný. V chladničke nič nie je, ale mohol by som zájsť do
obchodu na prízemí. Len keby tam nebola tá protivná predavačka, s ktorou je vždy tak
ťažké sa dohodnúť. Ako tam vždy trčí za tým pultom! Ale nič, skúsim to. Vbehol som
schodmi dolu a rovno do obchodu. Pani predavačka tam naozaj protivne trčala. Behal
som pred regálmi a snažil som sa vybrať niečo na jedenie. Predavačka si ma merala
pohľadom. Keď som konečne vybral, prišiel som za predavačkou. Chvíľku som sa zarazil
a rozmýšľal som, ako to predavačke vysvetliť. No, dal by som si...no...BÚ BÚ (ukázal

pritom rohy). Ako má na bruchu tie vemená! Predavačka si o mne myslela svoje, ale
v žiadnom prípade jej nedochádzalo, čo by som si prial. Znova som sa teda snažil
vysvetliť, čo chcem. Opakoval som, no ... BÚ BÚ. Ako má na bruchu tie bradavky a to, čo
nám dáva, pijeme. K tomu som veľmi starostlivo artikuloval MLIEKO a ukazoval smerom,
kde boli poskladané krabice s mliekom. Nakoniec sa predavačka obrátila správnym
smerom za mojim ukazovákom a spýtala sa: Toto? Ja som hneď prikývol na dôkaz, že
áno. Potom som si vybral hneď druhú potravinu a opäť ukázal jej smerom. To už pre pani
predavačku nebolo tak jednoduché. Snažil som sa jej zase pomáhať rôznymi gestami
a maľovaním do vzduchu. Ale jej vydesený pohľad len potvrdil, že pani predavačka
naozaj nevie. Chvíľku sa zamyslela a vykríkla: „Už viem!“ A naozaj siahla správnym
smerom. Uistila sa, či už to bolo všetko, čo som si prial. Dával som očami v stĺp najavo,
že by som bol naozaj veľmi rád, keby som už odišiel. Rýchlo som zaplatil a bol som rád,
že túto nepríjemnú komunikáciu už mám za sebou. Keď som odchádzal, spýtala sa ma, či
som nepočujúci. Vraj by to bolo fajn, pretože jej syn je tiež nepočujúci.

Preklad: (spievajúca) lastúra pre Nepočujúcich

Zdroje:
www.hlusounek.cz/vtipy/
www.topshop.cz/vtippomckapronedoslchavbvalptelkynreklama-212805-11356article.html?ils=5
weblik.cktzj.com
www.cartoonstock.com/directory/d/deaf_people.asp
http://blog.mdaigletoons.com/?p=241

Veronika Vojtechovská

