
 Taktiež aj po-

čujúci, preto, lebo mô-

žu spoznať a zažiť kú-

sok z posunkového 

jazyka, stretnúť sa s 

Nepočujúcimi lektormi 

a vyskúšať komuniká-

ciu s Nepočujúcimi. 

 My členovia  

Myslím sme mali ra-

dosť aj preto, lebo vie-

me, že prostredníc-

tvom nej sa dostáva 

takto do širokého po-

vedomia posunkový 

jazyk komunity Nepo-

čujúcich a vôbec sa-

motná komunita. 

 každý rok nám 

prinesie  nové udalosti 

a novinky. 

  Našťastie , 

pretože vďaka tomuto 

ostávame neustále v 

pohybe.  

 Tento rok pri-

niesol zaujímavú akti-

vitu od spoločnosti Ko-

fola vo forme tzv. Ne-

slýchaných festivalov. 

 Mysl ím, že 

mnohí z Vás sa určite 

potešili. Ako napríklad 

Nepočujúci, preto, lebo 

sa vďaka festivalu zvi-

diteľnila ich komunita.  

 P r i n á š a m e 

Vám preto krásne mo-

mentky tohto festivalu 

s takou nadšenosťou, s 

akou sme to robili my 

sami. 

 Angela Hefty 
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Spoločnosť 

Spoločnosť Kofola a.s. a jej „Spievajúce ruky“ 

 Počas apríla 2012 bolo v ateliéri kancelárie 

agentúry v Prahe rušno. Čo sa udialo? Natáčali sa 

videoklipy v slovenskom posunkovom jazyku pre 

„tajný festivalový jazyk“, ktorý bol uvedený na we-

bovej stránke www.neslychanefestivaly.sk.  

 Na spomenutej stránke sa uviedli videoklipy 

v slovenskom posunkovom jazyku a každý z nich bol 

uvedený aj v textovej forme pred prehratím videokli-

pu. Figurantmi týchto klipov boli Michal Hefty 

a Ľudmila Baťová. 

    Tí ľudia, ktorí si prezreli 

tieto videoklipy a zároveň aj 

prišli na tie letné hudobné 

festivaly. Kde mala Kofola 

svoj stan a návštevníci si 

mohli vyskúšať svoje šťastie.  

Keďže, v stane Kofola sa ko-

nala v pravidelných interva-

loch súťaž, kde pod vedením 

nepočujúcich lektorov mohli 

uhádnuť, čo sa posunkuje vo videoklipoch.  

    A čo sa ešte konalo v Kofola stane okrem súťaže? 

Boli tam Nepočujúci lektori – Ľudmila Baťová, Michal 

Hefty a Roman Vojtechovský, ktorí sa snažili naučiť 

náhodne zavítajúcich divákov zopár základných po-

sunkov jazyka slovenskej komunity Nepočujúcich.  

    O vzniknutí tejto spolupráce sa môžete dočítať 

nižšie v rozhovore s riaditeľom Myslím – centrum 

kultúry Nepočujúcich Michalom Heftym. Ďalej sme 

vyspovedali aj Nepočujúcich barmanov, keďže aj 

tých sme mali na festivaloch: Simonu Bilíkovú, Ro-

mana Polášeka, Darinu Novotnú a Moniku Kružlíkovú 

(rozhovor nájdete s prvými tromi). O skúsenostiach 

s vystupovaním takéhoto charakteru sa tiež môžete 

nižšie dočítať.  

Šikovní Nepočujúci 

barmani sa snažili s 

posunkami a gestami 

dohovoriť a obslúžiť 

smädných návštevní-

kov spoza baru. Ne-

počujúci herci divad-

la Tiché iskry počas 

svojho divadelného 

predstavenia pred-

viedli skvelý výkon 

v 15 minútovom 

predstavení „Rómeó 

a Tina“.   Počas celé-

ho dňa kreatívny nadšenci si mohli spraviť postavič-

ky Kofoly „maňušky“ a poslať ich na aukciu. Počas 

prestávok si ľudia mohli vyskúšať rezonančné pó-

dium, vložili si štuple do uší, postavili sa na pódium, 

ktorý dával pocit toho ako cítia nepočujúci hudbu. 

Spomenuté programy prebiehali striedavo za sebou.  

  Všetci Nepočujúci sa mohli tešiť z vystúpenia a  

umeleckého tlmočenia pesničiek od známych inter-

pretov: Tiny, Roba Opatovského, Puding Pani Elviso-

vej a Polemic v tlmočení Eriky Dobišovej, Kataríny 

Priesterovej a Kamily Trévaiovej. V neposlednom 

rade treba tu spomenúť veľký úspech farebných od-

tlačkov rúk, ktoré mohli urobiť návštevníci na plát-

no. Každý odtlačok mal hodnotu 0,20 centov, tieto 

odtlačky organizátori spočítali. Výťažok spolu 

s internetovou aukciou maňušiek bude použité na 

vzdelávanie tlmočníkov hudby a umeleckého tlmoče-

nia, ktoré sa bude realizovať začiatkom nového roka 

v priestoroch OZ Myslím. Dúfame, že sa nám to po-

darí!  

      Angela Hefty 

http://www.neslychanefestivaly.sk


Strana 3 Organizátor 

Ako vznikla spolupráca so spoločnosťou Ko-

fola a.s.? 

Spoločnosť Kofola so sídlom v Čechách najprv 

oslovila občianske združenie Česká komora tlmoč-

níkov znakového jazyka (v skratke: Komora) v 

záujme o spoluprácu pre aktivitu Neslýchané festi-

valy. Tiež hľadali vhodného partnera na Slovensku 

s ktorým by mohli spolupracovať. Tlmočníčka ko-

mory Naďa Dingová si spomenula na občianske 

združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich. 

Kofola nás oslovila, či máme záujem o spoluprácu 

a my sme sa veľmi potešili. 

Čo je cieľom spoločnosti Kofo-

la s projektom Neslýchané fes-

tivaly? 

Cieľom spoločnosti Kofola Neslý-

chaných festivalov je podporiť 

projekt „Spievajúce ruky“. Záme-

rom tohto projektu je uskutočniť 

vzdelávanie umeleckého tlmoče-

nia hudby pre Nepočujúcich.  

Aký program sme mohli vidieť 

v stane Kofola v rámci Neslý-

chaných festivalov? 

„Neslýchané festivaly“ sa predsta-

vili na 4 rôznych letných festivaloch na Slovensku: 

Senecké leto v Senci, Festival Pohoda v Trenčíne, 

Grape festival v Piešťanoch a Slížovica v Nitre. Na 

festivaloch sa prezentovalo vo veľkom Kofo-

la stane, kde sme realizovali: krátke workshopy 

„minikurzy slovenského posunkového jazyka“, sú-

ťaž o uhádnutie videoklipov „Tajný festivalový ja-

zyk“, ukážky videoklipov umeleckého posunkova-

nia, návštevníci mohli vyskúšať rezonančné pó-

dium a mohli vidieť krátke divadelné predstavenie 

„Romeo a Tina“. V stánku sme mali aj bar, kde 

obsluhovali nepočujúci brigádnici a tým pá-

dom počujúci návštevníci festivalu sa museli nau-

čiť základné posunky, aby s nimi vedeli komuniko-

vať. V stánku sme mali vytvorené miesto, kde sa 

robili maňušky – Kofola figúrky. Pred stanom bola 

umiestnená veľká plocha, kde ľudia mohli urobiť 

odtlačok rúk.  Za každý odtlačok rúk sa počítalo 

0,20 € /odtlačok, táto pozbieraná suma ide na 

podporu projektu „Spievajúce ruky“, ktoré organi-

zuje Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, v 

rámci ktorého sa potom bude konať školenie ume-

leckého tlmočenia hudby pre nepočujúcich. 

Spolu s Romanom Vojtechovským a Ľudmilou 

Baťovou sa uskutočnil  workshop a súťaž počas 

Neslýchaných festivalov. Ako vnímali počujúci 

ľudia workshop? Zaujímali sa o posunky? Vedeli 

si ich zapamätať?  

Na festivaly chodia ľudia rôzneho charakteru, veku 

a záujmov. Niektorí prichádzali s hlbším záujmom, 

iný sa obzerali letmo. Prvú skupinu sme vedeli ľahšie 

zapojiť do workshopov posunkového jazyka, 

s druhým typom ľudí to bolo ťažšie. Niektorí sa jed-

noducho báli zapojiť do aktivít, museli sme 

ich motivovať. 

V čom vidíš prínos Neslýchaných festi-

valov? 

Počas najznámejších festivalov sme mohli 

prezentovať kultúru a jazyk komunity Ne-

počujúcich. Jednoducho bolo fantastické, 

že toľkým ľuďom sme mohli predstaviť po-

sunkový jazyk a propagovať Nepočujúcich. 

Realizoval už Myslím podobnú akciu 

ako Neslýchané festivaly? 

Takýto festival sme ešte nerealizovali, ale 

veľké aktivity sme už realizovali napr.: Me-

dzinárodný deň Nepočujúcich 2010 v Bratislave, Fo-

tomaratón Nepočujúcich 2010, Výstavy fotografií Ne-

počujúcich 2007 – 2010. 

Máš nejaký zaujímavý zážitok z festivalov?  

No veľmi dobrý dojem som mal z celého a hlavne, 

keď slečny vystupovali umeleckým tlmočením, mám z 

toho dobrý pocit, keďže je to aj našou zásluhou. 

Stretol si sa s prekážkami počas festivalov? 

Nespomínam si na nič závažné, akurát som nemohol 

isť na Pohodu festival kvôli svojej nečakanej chorobe.  

Mám dobrý pocit zo všetkého a môžem povedať, že 

celý náš tím sa veľmi snažil, boli to spoľahliví Nepo-

čujúci so zmyslom pre zodpovednosť a zároveň sme 

ponúkli príjemný zážitok návštevníkom. 

Ako bude pokračovať projekt Kofola po Neslý-

chaných festivaloch? 

V spolupráci s Komorou budeme realizovať  vzdeláva-

nie umeleckého tlmočenia vo februári budúceho roku 

2013. Že potom čo bude ďalej, to sa ešte uvidí. 

Ďakujem za rozhovor.                         Angela Hefty 

Rozhovor s Michalom Heftyom z OZ Myslím  



Počujúci ľudia si nevedia predstaviť ako by mohli ko-

munikovať s nepočujúcimi, avšak na festivaloch si to 

mohli skúsiť na vlastnej koži a určite väčšina pochopi-

la, že nepočujúci sú presne takí istí ľudia ako počujúci, 

len spôsob komunikácie je trosku náročnejší, avšak nie 

neprekonateľný. 

Považujete Neslýchané festivaly za úspešnú akciu? 

Na Slovensku a v Čechách boli neslýchané festivaly 

z nášho pohľadu veľmi prospešné, v stane nepočujú-

cich sa vystriedalo veľké množstvo ľudí, veľa sa disku-

tovalo, ľudia sa učili základne posunky posunkového 

jazyka, svojimi odtlačkami prispievali na podporu pre 

nepočujúcich.  

V čom vidíte možné riziká malej návštevnosti Neslý-

chaných festivalov? 

Tu sa nedá hovoriť o rizikách malej návštevnosti, ale 

skôr o zložení ľudí, ktorí navštevujú festivaly celkovo. 

Jasný príklad je napríklad festival Pohoda, ktorý ma 

veľké množstvo hudobných žánrov, kde chodia ľudia 

relaxovať, baviť sa a je tam veľmi široké spektrum ľu-

dí. To znamená, že tam je návštevnosť takýchto sta-

nov oveľa vyššia ako na festivaloch, kde je iba úzky 

hudobný žáner a podľa toho aj zodpovedajúce zloženie 

ľudí, ktorí o takýto typ stanu nemusí mať záujem.  

Chceli by ste organizovať v budúcnosti podobnú ak-

tivitu ako Neslýchané festivaly? 

Určite by sme chceli v podobných zaujímavých aktivi-

tách pokračovať, je to pre nás vždy výzva a radi robí-

me aj niečo prospešné. Radi robíme zaujímavé 

a svojim spôsobom náročné akcie, ktorou aktivita KO-

FOLA neslýchané festivaly rozhodne bola. Predsa len 

urobiť aktivity Kofoly na 9 festivaloch v Čechách a na 

Slovensku v priebehu leta dalo zabrať nielen nám, ale 

aj celému nášmu tímu ľudí, ktorí si zaslúžia uznanie 

a moju vďaku za perfektnú spoluprácu.  

Ďakujem za rozhovor.                         Angela Hefty 

Mohol by ste krátko opísať s čím sa zaoberá fir-

ma Miracle s.r.o? 

Miracle je full service reklamná agentúra, ktorá je 

veľmi silne produkčné založená.  

Organizovali ste už podobnú akciu typu Neslý-

chaných festivaly? 

Áno, organizovali sme viacero náročných akcii 

napr. pre BMW, Kofolu, atd..  avšak nikdy nie 

v spolupráci s nepočujúcimi. 

Pracoval ste už niekedy s Nepočujúcimi? 

S nepočujúcimi sme spolupracovali po prvýkrát. 

Na začiatku spolupráce sme mali predtým veľký 

rešpekt kvôli rečovej bariére. Avšak, postupne 

sme zistili, že spolupráca s nepočujúcimi bola úpl-

né v poriadku a všetko prebiehalo plynulo a bez 

problémov.  

Ako hodnotíte spoluprácu s občianskym združe-

ním Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich? 

Zo začiatku to bolo pre nás niečo nové a museli 

sme si zvyknúť na určitý typ komunikácie, ale spo-

lupráca bola z môjho pohľadu bezproblémová. 

Chcel by som aj touto cestou poďakovať Michalovi 

Heftymu, ktorý zastrešoval celu komunikáciu na 

Slovensku za združenie Myslím. 

V čom sa podľa Vás líšila spolupráca 

s organizáciou, kde pracujú Nepočujúci naproti 

tomu, kde pracujú počujúci? 

V zásade v ničom, jediná vec je spôsob komuniká-

cie. V komunikácii s nepočujúcimi potrebujeme 

tlmočníka a je to časovo náročnejšie, pripadne ve-

dieme komunikáciu mailom. Inak si myslím, že 

všetko je rovnaké. 

V čom vidíte Vy prínos Neslýchaných festivalov 

pre širokú verejnosť? 

Strana 4  Miracle s.r.o 

Aktivity Kofola stanu zabezpečovala agentúra Miracle s.r.o v spolupráci s Kofolou a.s. 

S pracovníkom Miracle agentúry Michalom Malovcom sme boli v najužšom kontakte, 

prinášame Vám s ním rozhovor. 
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Rozhovor s Petrom Vrťom a Jozefom Rigom z Divadla Tiché iskry 

Čo bolo Vašou úlohou počas Neslýchaných 

festivalov? 

Peter Vrťo: Našou úlohou bolo zahrať predstavenia 

Nepočujúcich hercov DTI pre širokú verejnosť. 

V čom vidíte spoločenský prínos Neslýchaných 

festivalov? 

Jozef Rigo: Zviditeľniť čo najširšej verejnosti menši-

nu Nepočujúcich, našu kultúru a jazyk. 

Odkiaľ ste čerpali námet na predstavenie Ró-

meo a Tina? 

Peter: Pre spoločnosť Kofola sme vytvorili skrátenú 

verziu pantomimickej komédie Rómeo a Zuzana s 

novým názvom Rómeo a Tina (15 minútovka). Je 

to inšpirovaný príbehom o nesmrteľnej láske Ró-

mea a Júlie...bolo o to vlastne o tom, ako sa Ró-

meo zamiloval do Tiny Turnerovej  

 

 

Čo bolo pre Vás náročné počas Neslýchaných 

festivalov? 

Jozef: Pre nás bolo náročnejšie si ho odohrať vo voľ-

nom priestranstve (v stane) než na javisku 

v divadle. Niektorí diváci podľa svojej nálady odišli 

uprostred predstavenia, iní prichádzali len na chvíľu 

a potom zase odišli, je to niečo podobné, ako na vý-

stave, ale zvykli sme si to.  

Čo bolo pre Vás osobným zážitkom počas Ne-

slýchaných festivalov? 

Peter: Pravdupovediac nás oba festivaly veľmi nad-

chli, hlavne Bažant Pohoda v Trenčíne - to bolo nie-

čo megalomanského a nečakali sme až na takú úro-

veň, že okrem hudby, chľastania boli tam súťaže - 

vedomostné, informačné, tanečné, dokonca sme sa 

naučili ako správne čistiť zuby od firmy Curaprox , 

a k tomu sme mali úžasný kolektív Nepočujúcich 

kolegov a počujúcich tlmočníkov! 

Čo si myslíte páčil sa počujúcim divákom Vaše 

predstavenie? Dokážu počujúci vnímať Vaše 

pantomimické predstavenie podobne dobre 

ako Nepočujúci? 

Jozef: Reakcie divákov boli rôzne, najlepšie reago-

vali a zapájali sa do hry hlavne deti a českí návštev-

níci... 

Chceli by ste aby sa v budúcnosti realizovala 

podobná aktivita ako Neslýchané festivaly? 

Peter: Jasné, bolo by úžasne sa na tom podieľať aj v 

budúcnosti! 

Ďakujem za rozhovor.                         Angela Hefty 



Katarína Priesterová: O umeleckom tlmočení som 

počula sprostredkovane od viacerých ľudí, a rovnako 

aj na hodinách posunkového jazyka sme mali mož-

nosť párkrát vidieť videá, ktorých obsahom bolo ume-

lecké tlmočenie. Hneď mi bolo jasné, že je vo veľkej 

miere podstatne odlišné od prirodzeného posunkové-

ho jazyka, no práve tá odlišnosť, a to, že k tomu je 

potrebný určitý kúsok (možno) herectva a väčšieho 

prežívania sa mi na tom veľmi páčilo. A preto, keď 

prišla zo strany OZ Myslím možnosť nácviku umelec-

kého tlmočenia a následnej prezentácie pred publi-

kom, hneď som si povedala, že to bude niečo pre 

mňa  

Aké pesničky si tlmočila v rámci Neslýchaných 

festivalov? 

Erika: V rámci Neslýchaných festivalov som tlmočila 

tri pesničky od troch rôznych interpretov. Na Senec-

kom lete som tlmočila speváčku Tinu a jej pieseň – 

„Si sám“, na festivale Bažant Pohoda v Trenčíne a 

Grape festivale v Piešťanoch to bola pieseň „Astória“ 

od kapely Puding pani Elvisovej a na festivale Corgoň 

Slížovica som tlmočila „Svetla mesta“ od známej slo-

venskej kapely Polemic.  

Kamila: Na Seneckom lete to bola pesnička od Roba 

Opatovského „2012“, na Pohode a Grape Festivale 

som tlmočila pesničku „Davaj Het“ od Pudingu Pani 

Elvisovej (PPE). Poslednou z trojice tlmočených piesní 

bola „Ja som to vedel“ od Polemicu. 

Katarína: V rámci neslýchaných festivalov som tlmo-

čila pesničku „Gramatika“ od skupiny Puding Pani El-

visovej na Pohode v Trenčíne a na Grape 

v Piešťanoch, a na Slížovici v Nitre som tlmočila pes-

ničku „Škandál“ od skupiny Polemic. Z oboch som sa 

Prečo si sa prihlásila na cvičenie umeleckého 

tlmočenia? Prečo si sa rozhodla zúčastniť sa 

neslýchaných festivalov ako umelecká tlmoč-

níčka? 

Erika Dobišová: Vždy bolo mojim snom, vyskúšať 

si tlmočenie piesni do slovenského posunkového 

jazyka, resp. prevedenie piesne do umeleckého 

posunkovania. Myslela som si, že to pri tom nedo-

siahnuteľnom „sne“ aj ostane. Niekedy začiatkom 

roka, sa ma spýtal riaditeľ OZ Myslím, MgA. Michal 

Hefty, či by som nemala záujem zúčastniť sa jed-

ného veľkého projektu, ktorý bol celý pod taktov-

kou spoločnosti Kofola. Hľadal ľudí, ktorí sú ochot-

ní ísť do toho  Samozrejme, že moja odpoveď 

bola bez premýšľania: „áno“. A urobila som dobre, 

pretože takéto príležitosti sa nenaskytujú každý 

deň a bola to skvelá skúsenosť a možnosť jednak 

niečo ukázať  počujúcim, že hudba sa dá vnímať 

aj inak a Nepočujúcim, že ÁNO, je možné takéto 

niečo robiť aj na Slovensku a vďaka tomuto skve-

lému podujatiu sa to snáď aj rozbehne a neupadne 

do zabudnutia skončením sa letnej sezóny, ale bu-

de sa venovať pozornosť aj tejto problematike, 

„problematika“ asi nie je to najsprávnejšie slovo, 

skôr by som to nazvala, umením  a jednak si 

splniť vlastný sen... 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila Trévaiová: V prvom rade ma veľmi potešil 

mail, v ktorom ste mi ponúkli (OZ Myslím) mož-

nosť tlmočiť pesničky. Videla som veľa videí na 

internete, kde sa na koncertoch tlmočili pesničky 

do posunkového jazyka. Veľmi sa mi to páčilo 

a chcela som to vyskúšať aj ja  
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Okrem nácviku v Myslím - 

e ako si sa pripravovala 

na umelecké tlmočenie? 

Erika: Ako si už spomínala v 

otázke, príprava a nácvik 

prebiehal v OZ Myslím, keď 

sme už boli ako-tak s preve-

dením spokojní, natočili sme 

pieseň na video, aby som 

mala doma nejaký oporný 

bod, ak by som náhodou nie-

čo zabudla a mohla podľa 

tohto videa trénovať. Pripra-

vovala som sa doma, tréno-

vala som pred veľkým zrkad-

lom  

Kamila: Púšťala som si pes-

ničky  a cvičila som pred zr-

kadlom  nácvik každej pes-

ničky prebiehal inak. 

Z prvého vystúpenia som sa 

poučila, že si musím nájsť 

„live“ verziu na internete. 

Pretože naživo je pesnička 

iná ako keď je  nahraná 

v štúdiu a potom môže nastať 

s i tuác ia ,  že  posunky 

„predbehnú“ spev (hudbu). 

To znamená, že spevák ešte 

spieva, ale ja už som pretl-

močila všetko čo som mala 

pripravené.  

Katarína: Okrem nácviku 

v OZ Myslím som nacvičovala 

a precvičovala ešte aj na rôz-

nych iných miestach, napr. 

na internáte pred zrkadlom, 

v autobuse s MP3 v ušiach, 

doma v Prešove na záhradke, 

pred susedmi, pred starkou, 

s ostatnými babami- tlmoč-

níčkami deň pred koncertom 

a potom jasné, že ešte pria-

mo chvíľu pred vystúpením 

v backstagei (zákulisí), ale to 

už máme väčšinou trošku tré-

mu a tie naše ruky sa tam 

vždy popletú. Ale na pódiu 

to už je OK  

Bolo pre Teba ťažké nau-

čiť sa tlmočiť pesničky? 

Ak bolo ťažké, tak v čom? 

Erika: Mala som pocit, že to 

bude ťažšie. Samozrejme, 

bolo to náročné, nakoľko 

som takéto niečo robila sku-

točne prvýkrát v živote. Ťaž-

ké ani nie je naučiť sa po-

sunky, ťažké je podľa mňa 

naučiť sa to umelecky vyjad-

riť, vyjadriť samotnú myš-

lienku piesne, aby bolo vi-

dieť emócie, aby sme to do-

slova prežili. Dá sa postaviť 

na pódium a len mechanicky 

z pamäti „ísť na vec“. Musí 

tam byť náboj a očný kon-

takt s divákmi, aby aj oni 

vedeli, že je to určené pre 

nich a tým si ich aj získať. 

To bolo veľmi náročné.  

Kamila: Myslím si, že prvá 

pesnička bola najťažšia. Ma-

la som hlavne problém zapa-

mätať si postupnosť posun-

kov. Počas skúšania som si 

uvedomila, že je naozaj veľ-

mi ťažké pretlmočiť pesničky 

tak, aby sme nestratili hlav-

nú myšlienku. Okrem toho 

bolo ťažké vymyslieť 

„príbeh“ tlmočenej pesničky 

tak, aby sa neopakovali po-

sunky. Myslím tým to, že 

v podstate sa v celej piesni 

opakuje tá istá myšlienka 

vyjadrená inými slovami. Ale 

my neprekladáme slová, ale 

celý kontext piesne. Čo je 

tiež problémom, keďže čaro 

umenia je v tom, že ho vše-

tci vnímame inak.  
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Katarína: Ťažké to bolo pre mňa možno úplne na 

začiatku, prvá a druhá hodina nácviku, hlavne 

v tom, aby som sa vedela uvoľniť a správne nacvi-

čiť mimiku. Potom to už bola len zábava. Väčšinou 

sme s Kamilkou a Erikou chodili nacvičovať spolu, 

takže sme sa aj povzbudili, sem-tam sme sa na 

sebe aj pobavili, ale mne to takto úplne vyhovova-

lo, že to bolo také uvoľnené. Všetci lektori, hlavne 

Roman Vojtechovský, nám pri nácviku vyšli maxi-

málne v ústrety, hlavne čo sa týka časových mož-

ností. A čo bolo niekedy možno trošku zložitejšie, 

tak to bolo pochopiť, čo tou  pesničkou, alebo ver-

šom niekedy chceli autori povedať. To bolo nieke-

dy veľmi zaujímavé  

Mala si trému počas vystúpenia? 

Erika: Samozrejme, tréma sa vyskytla pred kaž-

dým vystúpením. Ale každým vystúpením sa po-

maly vytrácala. Na poslednom festivale som si po-

vedala, že to nemá cenu, že tým len pokazím cel-

kový dojem, ak sa budem báť. Pretože tréma je 

vidieť na rukách aj na výraze tváre, posunky sú  

potom neisté a neplynulé, výraz tváre vystrašený a 

to nie je ono. Snažila som sa vystupovať sebavedo-

mo, myslieť na to, že vôbec nejde o mňa, ale že tam 

idem preto, aby si hudbu mohli užiť všetci  potom 

som si to užila rovnako aj ja  

Kamila: Trému som mala hlavne pred vystúpením. 

Na pódiu som sa snažila zakryť strach a pretlmočiť 

pesničku čo najlepšie. Niekedy sa to darilo viac nie-

kedy menej.  

Katarína: Na prvom vystúpení v Trenčíne som mala 

neskutočnú trému. To sa musím priznať. Ale kto by 

nemal, keď sa na neho díva niekoľko tisíc ľudí? Para-

doxne, mám pocit, že to bolo moje najlepšie vystú-

penie  V Piešťanoch bola tréma už o niečo menšia 

a v Nitre ešte menšia. Ale vždy tam so mnou bola 

kamoška moja  

Čo bolo pre Teba najväčším zážitkom počas Ne-

slýchaných festivalov? 

Erika: Najväčším zážitkom boli pre mňa práve tie 

festivaly, ako celok  veľmi sa mi páčilo ako to ľudia 

brali , že chodili do stánku Kofola, videla som, že 

sa snažia naučiť aspoň pár posunkov na minikurzoch, 

ktoré tam prebiehali, že sa bavia na divadelnom 

predstavení a že sa snažia urobiť čo najkrajšiu ma-

ňušku. O množstve ľudí, ktorí sa boli v našom stánku 

pozrieť svedčia aj otlačky na plátne, ktoré bolo pred 

vstupom do Kofola stánku. A samozrejme, zážitok 

pre mňa bol aj to, že som sa stretla s novými skvelý-

mi ľuďmi, hudobníkmi, spevákmi, ktorých sme aj s 

kolegynkami tlmočili. Bol to úžasný projekt, bola som 

so skvelými ľuďmi, mojimi Nepočujúcimi aj počujúci-

mi priateľmi a hlavne mojimi dievčatami/ 

Rozhovor s Erikou Dobišovou, Kamilou Trévaiovou a Katarínou Priesterovou  
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kolegynkami, ktoré tiež vysokou mierou prispeli ku 

tejto nezabudnuteľnej atmosfére. Až mi je ľúto, že 

už je koniec leta a už sa nechystáme na žiaden fes-

tival  Každopádne, chcela by som ešte dodať: ĎA-

KUJEM všetkým zúčastneným.  

Kamila: Jednoznačne to bolo vystúpenie v Trenčíne 

na Pohode, kde sme tlmočili pesničky od PPE. Na 

pódiu som sa cítila úžasne. Urobila som chyby, ale 

napriek tomu som mala dobrý pocit a bola tam su-

per atmosféra. Okrem toho som spoznala nových 

ľudí a odniesla som si množstvo zážitkov. 

Katarína: Všetko, čo som počas tých troch festiva-

lov absolvovala, bol pre mňa zážitok. Už len ísť na 

Pohodu do Trenčína vlakom z Prešova je veľký zá-

žitok . Všetci „pohoďáci“ sme sa poznali podľa 

karimatky zapichnutej v ruksaku. Na Pohode bola 

pre mňa samozrejme najväčší zážitok naše vlastné 

vystúpenie a potom tá eufória, keď sme 

v spokojnosti zliezli z pódia. Zážitok bola vždy aj 

divadelná scénka Jožka Rigu a Peťa Vrťa. Kto to 

videl, pochopí .  Rovnako aj byť na koncertoch 

niektorých skvelých našich, ale aj zahraničných 

interprétov. Aj stanovačka – to je zážitok sám 

o sebe, hlavne keď každé dve hodiny máte iných 

susedov. Aj vidieť ostatných počujúcich ľudí, ktorí 

absolvovali minikurz posunkového jazyka, ako si 

v posunkovom jazyku objednávajú kofolu. Všetko 

bolo proste skvelé!! 

Chcela by si v budúcnosti pokračovať 

v umeleckom tlmočení? 

Erika: Určite! Je to jedna z vecí, ktorej by som sa 

chcela v budúcnosti venovať. 

Kamila: Ak bude možnosť a pozitívna odozva zo 

strany Nepočujúcich určite áno. Veľmi sa mi to páči, 

ale dôležité je, aby sa to páčilo ľudom pre ktorých je 

to určené. 

Katarína: Určite áno! Umelecké tlmočenie je iné, no-

vé, zaujímavé. Kľudne by som išla nacvičovať ešte aj 

ďalších 5 pesničiek. Hádam ešte budem mať mož-

nosť s ním prísť do kontaktu, a keď nie, tak si budem 

stále opakovať tú svoju Gramatiku a Škandál.  

Možno aj viacero z nás by sa tomu chcelo venovať, 

ale nevie kde, ako a u koho začať.  Dúfam, že práve 

Neslýchané festivaly povzbudia k tomu, aby bol 

o umelecké tlmočenie záujem, aby sa viac spropago-

val a aby sa v ňom aj naďalej pokračovalo. A určite 

aj samotní slovenskí Nepočujúci by to vrúcne privítali 

a tým sa mohli ešte vo väčšej miere zúčastňovať na 

spoločenských akciách počujúcich. Som naozaj rada 

a som vďačná, že mám takúto skúsenosť, a že som 

vďaka Neslýchaným festivalom mohla byť tam, kde 

som bola.   

Ďakujem za rozhovor.                         Angela Hefty 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vojtech Pec, Michal Malovec, Angela Hefty, 

Ľudmila Baťová 

Rozhovor s Erikou Dobišovou, Kamilou Trévaiovou a Katarínou Priesterovou  



Strana 10  Barmani 

Páčila sa Ti práca v bare na Neslýchaných festi-

valoch? 

Roman Polášek: Áno.  

Simona Bilíková: Áno. 

Darina Novotná: Áno, veľmi sa mi to páčilo. 

Pracovala si už predtým v bare? 

Roman: Nie, na Neslýchaných festivaloch som začal 

pracovať. 

Simona: Nie, je to moja prvá skúsenosť. 

Darina: Nie, nepracovala. Na Neslýchaných festiva-

loch som robila všetko prvýkrát.  

Čapovanie kofoly si sa naučil/a ľahko? 

Roman: Áno.  

Simona: Po pár kofolách mi to už šlo ako po masle. 

Darina: Dá sa povedať - áno. Vždy  bývajú začiatky 

ťažké, vtedy sa učíme. Hľadáme, ako to ide správne, 

potom to prebehne hladko.  

Vedel/a si sa dohovoriť s počujúcim prostred-

níctvom gest/posunkov? Ako vnímali počujúci 

fakt, že za pultom stojí Nepočujúci? 

Roman: Nemal som problém komunikovať s počujú-

cimi a väčšinou sme používali gestikuláciu  ako na-

príklad sme ukázali na fľašu alebo čapovanú kofolu, 

a tak naznačili, že čo si praje zákazník. 

Simona: Vždy sme sa dokázali dohovoriť, aj keď s 

niektorými to bolo ťažšie, ale tak to chodí aj v bež-

nom živote.  Niektorí boli v prvom momente šoko-

vaní, že som nepočujúca, ale inak to brali športo-

vo. 

Darina: Keď počujúci sa naučili tie posunky, vedeli 

sme sa úsmevom dohovoriť. Niektorí nevedeli, 

mali vyvalené oči, nevedeli ako majú komuniko-

vať, ale dopadlo to dobre a dostali to, čo chceli.  

Čo bolo najťažšie počas práce na Neslýcha-

ných festivaloch? (napr. horúčava, státie, ko-

munikácia s počujúcimi atď.) 

Roman: Najťažšie bolo vydržať v horúčave. 

Simona: Určite státie, horúčavy. Aj to, že keď som 

sa spýtala, či chcú napr. dve kofoly , použila som 

palec a ukazovák, počujúci väčšinou ukazovali 

ukazovákom a prostredníkom, že chcú dve kofoly. 

Vtedy som sa musela presvedčiť , či náhodou ne-

chcú tri kofoly. Niektorí nedokázali pochopiť, že 

treba viac artikulovať, aj po opakovanom upozor-

není. 

Darina: Najťažšie boli práve horúčavy, státie. 

Opuchli nám nohy... 

Považuješ akciu Neslýchané festivaly za 

úspešnú? 

Roman: Myslím, že áno. 

Simona: V každom prípade to malo zmysel, s vý-

nimkou Grape festivalu. 

Rozhovor s Romanom Polášekom, Simonou Bilíkovou a Darinou Novotnou  
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Darina Novotná: Áno. 

Ktorý festival sa Ti najviac páčil? 

Roman: Najviac sa mi páčilo v Trenčíne.  

Simona: Jednoznačne Pohoda. 

Darina: Mne sa najviac páčilo v Trenčíne. Mám veľa 

krásnych spomienok, na to sa nedá zabudnúť.  

 

 

V čom vidíš „plus“ Neslýchaných festivalov pre verejnosť? 

Roman: Najväčšie pozitívne Neslýchané festivaly pre verejnosť je uká-

zať, kto sme (Nepočujúci), aby počujúci poznali resp. dozvedeli o nás – 

naše jazyky a kultúry a dokážeme pracovať ako počujúci. 

Simona: Že sa touto formou  sa počujúca verejnosť dozvedela o nás, 

nepočujúcich. 

Darina: Plus je v tom, že videli, že nepočujúci zvládame taktiež ako 

počujúci. Aj dotácie pre tlmočníkov, aby mohli nepočujúci s počujúcimi 

dohovoriť... 

Chcel by si v budúcnosti ešte pracovať na podobných akciách 

ako Neslýchané festivaly? 

Roman: Áno samozrejme   

Simona: Áno. 

Darina: Bola by som rada, keby sa niečo také podobné v budúcnosti 

uskutočnilo, na takéto akcie by som v budúcnosti išla  

Ďakujem za rozhovor.                         Angela Hefty 

Rozhovor s Romanom Polášekom, Simonou Bilíkovou a Darinou Novotnou 
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Takto sme užívali... 
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