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Milí čitatelia,
tak čo, už sa tešíte na leto?
Vždy som mal rád leto, lebo leto znamená prázdniny a prázdniny veľa voľna, dovolenka pri mori, kopec nových zážitkov a zábavy s novými priateľmi. Ale skôr ako si začneme robiť plány na prichádzajúce leto, nezabudnime na uplynulý pracovný rok. Bolo kopec srandy,
či starosti? Noví zamestnanci Myslímu sa veľmi rýchlo adaptovali — povystrkovali rožky, ale
myslím si, že na začiatku zvládli ako-tak dobre. Avšak smutno nám bude za našou kolegyňou Ľudmilou Baťovou, ktorá odchádza na materskú dovolenku. Ľudmilu považujem za
úžasnú až výnimočnú osobnosť v rámci jej pôsobenia v Myslíme. Bude nám chýbať. Nuž bolo
nám s vami fajn a prajeme vám v živote niekoľko dobre mierených kopancov. To, aby ste

nezabudli, že všetko sa ešte len ZAČÍNA. Budeme radi ak vám letné dni spríjemní aj náš časopis, v ktorom opäť nájdete zaujímavé témy a príbehy. I naďalej chceme pozorne sledovať
podnety okolo seba, počúvať vás a byť pripravení. K tomu nám pomáhajú vaše názory, pripomienky, kritika, ale tiež pochvala. Píšte nám! Vy ste našim zrkadlom a inšpiráciou. Je príjemné vedieť, že MYSLÍMOVINKY vďaka vám stále žijú. V dnešnom čísle nájdete informácie
o možnosti E-learningu, ktorá mnohým z vás prináša revolučnú zmenu pre všetkých zainteresovaných; prirodzené interview s nepočujúcimi i počujúcimi osobnosťami. Pozveme vás do
zákulisia pražského Top Hotela, kde sa konala Miss World Deaf 2013, kde sa dozviete veľa
nečakaných prekvapení. Naši najmilší – deti, privádzame vás do sveta rozprávok a tentoraz
je o nezbedných morčiatkach Dodovi a Bibine. A predsa, krásy jari sa minuli, pôvodne
v Bratislave nemilo zaskočili a mnohých sa priamo osobne dotkli. V mene celého redakčného
tímu pripájame úprimné prianie kľudných, slnkom sálajúcich letných dní a voňavé babie leto.
„Budúcnosť patrí tým, ktorí veria kráse svojich snov.“
E. Roosvelt

Váš Jozef Rigo
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Kristína Ravaszová

Niekedy život plynie ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj...
Ahoj Kristína. Prosím, predstav sa čitateľom Myslimoviniek.
Ahojte. Volám sa Kristína Ravaszová, mám
19 rokov. Narodila som sa v Galante a žijem
neďaleko od tohto okresu, v obci Jelka. Momentálne navštevujem strednú školu – Obchodnú akadémiu v Bratislave na Nevädzovej ulici. Už som vo štvrtom ročníku. Mám
jedného, staršieho brata, s ktorým žijeme, aj
spolu s rodičmi, v jednej domácnosti.
Pokiaľ viem, si nedoslýchavá. Ako odhalila tvoja rodina túto skutočnosť?
Áno, som ťažko nedoslýchavá.
Rodina môj zdravotný problém
odhalila pomocou logopedičky,
ktorá prišla do materskej školy, ktorú som v tom čase navštevovala. Pani doktorka, logopedička, zistila, že nedokážem (neviem) vyslovovať spoluhlásky, ako napríklad c ,s ,č
a podobne.
Ako sa riešila táto situácia?
Po konzultácii, mi logopedička
odporučila ísť k ušnému lekárovi z dôvodu podozrenia, že
môj sluch nie je celkom
v poriadku. Týmto dňom začal
kolotoč vyšetrení.
Čo konkrétne nasledovalo?
Bola som hospitalizovaná v Detskej fakultnej
nemocnici na Kramároch, kde mi, pomocou
BERA vyšetrení, zistili, že mám vrodenú chybu – to znamená, že sa mi nevyvinul v uchu
tzv. ušný slimák, z čoho vyplýva, že mám
50% obojstrannú sluchovú poruchu – nedoslýchavosť.
Vysvetli nám, prosím, čo je to BERA vyšetrenie.
Stručne. Je to tzv. audiometria kmeňových
odpovedí, ktorá zaznamenáva elektrické potenciály z mozgového kmeňa, pričom zvukovým podnetom je klik. Takže, pomocou tohto

vyšetrenia sa sleduje, či sa zvuky z kochlei
dostávajú cez sluchový nerv do mozgu.
Ďakujeme za vysvetlenie.
Aký je tvoj zdravotný stav dnes?
Žiaľ, môj sluch sa postupne stráca. Viem, že
by som mala chodiť na výživy, lenže mne sa
do nemocnice chodiť nechce.

Ovládaš vôbec posunkový jazyk?
Ak strácaš sluch, domnievam sa, že posunkovanie budeš nutne potrebovať.
Toto je dlhý príbeh. Keďže moja mama nechcela, aby som
navštevovala základnú školu
pre sluchovo hendikepovaných,
tak ma zapísala do základnej
školy, medzi počujúce deti.
Chcela, aby som sa naučila
rozprávať tak, ako ostatní. Priznávam sa, že to zo začiatku
bolo pre mňa neskutočne ťažké, pretože som tajila svoju
vrodenú poruchu. Ja som sa za
nedoslýchavosť veľmi hanbila.
Nikto o tom z mojich spolužiakov nevedel. Boli o tom informovaní iba učitelia. Nechcela
som nosiť načúvací aparát,
chcela som byť ako ostatní. Avšak ako ubiehajú roky, postupne si uvedomujem, že za chorobu sa človek nikdy nemusí hanbiť. Začala
som
žiť
s touto
modernou
dobou
a spoločnosťou – využívam načúvací aparát,
ba dokonca sa túžim naučiť posunkovať.

Kedy sa plánuješ naučiť posunkový jazyk?
V lete som sa zúčastnila kurzu posunkového
jazyka, pretože som bola zvedavá, aký život
žijú ľudia, ktorí sú sluchovo hendikepovaní.
Posunková reč ma veľmi zaujala a rozhodla
som sa, že si, v dohľadnej dobe, urobím
kurz posunkového jazyka, aby som mohla
komunikovať s ľuďmi, ktorí sú na tom podobne ako ja. Chcela by som byť prekladateľkou (či tlmočníčkou).

Kristína Ravaszová
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ceptovala ako integrovanú žiačku. Len vďaka jednej pani učiteľke, na základnej škole,
som sa mohla zúčastniť celoslovenskej
i medzinárodnej súťaže pre sluchovo hendikepovaných, kde som vyhrala druhé a tretie
miesto
zo
slovenského
jazyka
a
z matematiky.
Gratulujem k úspechu.
Ďakujem.

Ak dovolíš, vrátim sa ešte k situácii,
ktorá nastala v škole.
Pravdaže.
Ako sa k tebe správali spolužiaci?
Po zistení, že som nedoslýchavá, som nemala kamarátky; vôbec ma nechceli prijať medzi seba, pretože ma vždy považovali za odlišnú a čudnú. Od malého dievčaťa som veľmi citlivá a uzavretá osoba. Mám neustále
strach zapojiť sa do komunikácie, ísť medzi
ľudí, pretože neviem, či sa náhodou nedostanem do nejakej nepríjemnej situácie,
v ktorej niečo prepočujem alebo zle si vypočujem.

Rozumiem. Ale ako si riešila tak neľahké okolnosti, ktoré vznikli v školskom
prostredí?
Prestúpila som do inej školy. V treťom ročníku som sa rozhodla navštevovať základnú
školu v Senci. Dúfala som, že tam nájdem
priateľov a učitelia ma budú vnímať a rešpektovať ako integrovanú. Bohužiaľ, až do
deviateho ročníka som sedela sama v prvej
lavici, spolužiaci mi nepomáhali a často sa
mi vysmievali – nikdy ma neprijali do kolektívu. A čo sa týka učiteľov, väčšina ma neak-

Kristínka, čo si robila po ukončení základnej školy?
Čas ubiehal
ako
voda
a prišla nová
etapa
môjho života. Nastúpila som na
strednú
školu.
V prvom
ročníku
som
opäť
tajila vrodenú poruchu sluchu,
pričom som
iba vyučujúcim oznámila, aký mám hendikep. Lenže jedného
dňa mi profesorka povedala, aby som prezradila celej svojej triede, že mám poruchu
sluchu. Profesorka poprosila žiakov, aby mi
pomáhali. Pravda, zo začiatku súhlasili. Ibaže postupom času sa všetko vrátilo do starých koľají a ja som sa nedokázala zaradiť
do kolektívu či partie kamarátov. Skutočne,
úprimne som ich prosila o pomoc a pýtala
som si od nich poznámky, lenže márne. Ignorovali ma a ignorujú dodnes. Teraz som
už vo štvrtom ročníku, čaká ma maturitná
skúška a mám veľké obavy z toho, že to nezvládnem. Rozmýšľam nad tým, čo ďalej
a kam ísť študovať. Mojím snom je naučiť sa
posunkový jazyk a pomáhať ľuďom, ktorí
tiež potrebujú pomoc v našej (často netolerantnej) spoločnosti.

Kristína Ravaszová
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Skutočne ťažký, životný príbeh. Priznávam, že som sklamaná zo správania
tvojich spolužiakov. Prejdime radšej ešte k jednej, príjemnejšej téme. Prezraď, čomu sa rada venuješ.

Máš aj nejakých priateľov, ktorí ťa dokážu podporiť a pochopiť?
Neviem, či to priatelia chápu, pretože sa mojimi problémami dostatočne nezaoberajú. Ak
sa mi náhodou podarí s niečím niekomu zdôveriť, väčšinou je to „jedným uchom dnu
a druhým von“. Asi žijeme v dobe, kde sa
máloktorí ľudia zaoberajú problémami druhých. O (medzi)ľudskej podpore ani nehovorím; s tým je to už horšie. Pomocná ruka,
ktorú my hendikepovaní potrebujeme, napríklad pri písaní poznámok, overovaní informácií a pod., je veľmi ďaleko. Ale aby som
nevyzerala ako veľký pesimista, mám na
škole pár dobrých profesorov, ktorí mi pomáhajú a dávajú si záležať na tom, aby som
učivo čo najlepšie pochopila; za čo im veľmi
ďakujem a v živote im to nezabudnem.

Medzi moje záľuby
patrí čítanie
kníh
z oblastí:
ezoterika
a kriminálne romány. Blízke
sú mi aj
kino, hudba, tanec,
prechádzky
v prírode
či nakupovanie.
Na záver sa ešte opýtam, či je niečo, čo
ťa vždy posunie vpred.
Áno. Je to motto môjho života. „Niekedy život plynie ako krásna melódia, niekedy ako
ťažký boj, ale nikdy nezabudni, že je len jeden a len tvoj.“

Kristínka,
chcela by si
niečo zmeniť
na
vnímaní
počujúcej
spoločnosti
voči sluchovo
hendikepovaným osobám?
Jednoznačne.
Keďže som študentka, tak by
som upozornila
školstvo,
aby
metodické pokyny, ktoré navrhujú špeciálni
pedagógovia, rešpektovalo a vnímalo seriózne, pretože i keď navonok pôsobíme bezstarostne, skutočnosť je iná.

Pripravila: Marika Arvensisová
Foto: Archív, Kristína Ravaszová

Strana 7

Anketa

Anketa slovenského posunkového jazyka u nás v Myslíme
1. Účastníčka
Ako sa Vám páčil tento semester – kurz?
Kurz sa mi veľmi páčil a celkovo ma to veľmi bavilo a preto by som chcela navštevovať aj
ďalšie kurzy.
Čo sa Vám najviac páčilo?
Najviac sa mi páčilo, že tu bola príjemná atmosféra a pozitívny prístup. Naučili sme sa toho
dosť a už teraz sa mi to pletie J Páčilo sa mi, že sme mali priestor aj my „hovoriť“.
Čo sa Vám nepáčilo?
Omylom som povedala škaredé slovo.
Ste spokojní s prístupom lektora?
S prístupom som veľmi spokojná, príjemná atmosféra aj kopec srandy. Cítila som sa tu veľmi dobre a určite sa chcem vrátiť.
2. Účastníčka
Ste spokojní s prístupom lektora?
Lektor bol veľmi príjemný a bolo na ňom vidieť, že čím dlhšie učí, tým viac si je istejší
a sebavedomejší. Atmosféra na kurzoch. V zime je veľká zima.
3. Účastník
Páčil sa Vám kurz?
Áno, veľmi. Vôbec neľutujem, že som sa prihlásil.
Čo sa Vám najviac páčilo?
Naša učiteľka (lektorka), jej prístup k nám, bola veľmi milá a trpezlivá, keď som bol tupý.

4. Účastníčka
Páčil sa Vám kurz?
Mne osobne veľmi! Určite sa po tejto skúsenosti prihlásim aj na ďalšie.
Čo sa Vám najviac páčilo?
Príjemné prostredie. Veľmi milá lektorka, ktorá mala s nami pevné nervy.
Čo sa Vám nepáčilo?
Možno len to počasie vonku.
Ste spokojní s prístupom lektora?
Veľmi! Nemám žiadne výhrady. Pani lektorka bola veľmi milá a ústretová, naozaj skvelá.
5. Účastníčka
Ako sa Vám páčil tento semester – kurz?
Páčil sa mi veľmi, bavili ma témy, ktoré sme preberali, aj všetko ostatné.
Ako sa Vám páčil prístup lektora?
Super. Milý, vtipný, veľa sa nám venoval, bol primerane prísny, ale aj veľmi priateľský.
Ďakujeme.

Text: Kolektív Myslím

Praha
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Krása vo svete ticha - Miss a Mister World Deaf 2013
Naša púť s TKN sa dostala až do Prahy. S Iris Domancovou sme pôsobili ako moderátorská dvojica pre TKN v pražskom Top Hoteli, kde sa konala svetová súťaž krásy Nepočujúcich v dňoch 12. júla do
14. júla 2013.
Tejto akcii sa
zúčastnilo mimoriadne veľa
Slovákov,
to
sme boli napríklad my –
štáb Televízny
klub Nepočujúcich, niektorí
slovenskí
sponzori, Erikini fanúšikovia
z východného Slovenska, slovenskí profesionálni tanečníci z Talentmánie, ktorí počas
súťaže vystupovali; až päť bývalých slovenských Missiek - M. Kostelanská, N. Slezáková, S. Bilíková, M. Celengová, S. Dvulitová,
ktoré boli pozvané na módnu prehliadku
a na pobyt v Prahe. Naozaj všetci sme dúfali, že naša Slovenka zaboduje v tejto súťaži
a stalo sa!!! Naša slovenská miss nepočujúca Erika Ďuricová v silnej konkurencii úspešne obstála a stala sa I. nepočujúcou vicemiss sveta!

Prvé miesto získala Thaisy Payová z
Brazílie a II. vicemiss sa stala Francúzka

Queval Marianneovej. Erika
Ďuricová vo voľnom programe
zatancovala v kroji tradičný slovenský ľudový tanec, s ktorým
zožala veľký úspech. Šťastná je
aj napriek tomu, že za svoj úspech dostala len kozmetický
balíček.
Zástupcovia
firmy
D.I.C.
dvadsaťpäťročnej
Brazílčanke
Thais Payovej víťazke z Brazílie odovzdali
diamantový prsteň ako spomienku na tento
slávnostný večer. Bolo im veľkou cťou zúčastniť sa tak skvelej akcie a ušľachtilej myšlienke.
Tohtoročného 13. ročníka svetovej súťaže krásy Nepočujúcich sa zúčastnilo 41
dievčat a 17 chlapcov z celého sveta. Na
akcii prvýkrát súťažili aj muži, Mister sveta
zvíťazil dvadsaťšesťročný Mexičan Christian Bernal. Európskou miss Nepočujúcich

sa stala Kinal Timea Melindaová z Maďarska, rovnaký titul medzi mužmi vybojoval Čech Bohuš Vlačuha. Titul miss sympatie samotní súťažiaci udelili reprezentantke z Mali Sako Niahkaleovej.
O umiestnení účastníčok tento rok
rozhodli dve poroty - hlavná a medzinárodná. V hlavnej porote sedeli napríklad Miroslav Etzler, Petra Černocká, Michaela
Ochotská, Ivan Vyskočil, Kamila Nývltová a
Luba Skořepová. Finálovým večerom sprevádzala moderátorská dvojica Lenka Vacvalová
a Peter Vojnar spolu s prekladateľmi do posunkového jazyka a do medzinárodných posunkov pre zahraničných návštevníkov.
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Účastníkov súťaže v Prahe čakal program s autogramiádou a módnou prehliadkou nepočujúcich. Podľa prezidenta súťaže
Josefa Uhlířa akcia nielen napomáha sluchovo postihnutým dievčatám a teraz aj
chlapcom z celého sveta v ich neľahkom živote, ale tiež každoročne umožní ukázať širokej počujúcej verejnosti, že sú ľuďom počujúcim aj cez svoje postihnutie vo všetkom
absolútne rovní. Zápolenia sa takmer nelíšia
od klasickej súťaže – nechýba módna prehliadka vo večerných šatách, promenáda v
plavkách či voľná disciplína, v ktorej prevládal tanec. Iné sú napríklad reakcie publika,
ktoré dáva najavo potlesk kývaním zdvihnutými rukami.

Praha

rovičová z Čiernej Hory. Takmer všetky doterajšie ročníky súťaže krásy nepočujúcich
sa konali tiež v Top Hoteli Praha. Výnimkou
bola len premiéra na Mallorke a ročník 2010
usporiadaný v Gruzínsku. Naozaj mi bolo v
„stovežatej“ Prahe veľmi dobre, zoznámil
som sa s novými nepočujúcimi kamarátmi
z Francúzska, Lotyšska, Mongolska a s mnohými ďalšími. Komunikovali sme prevažne
v medzinárodných posunkoch a to takmer
bez problémov. Môj a myslím aj ostatných
obdiv patrí krehkej osôbke za jej odhodlanosť, húževnatosť, nadhľad a profesionalitu
v rámci manažovania a organizovania tejto
súťaže Miss Deaf World 2013 a to práve našej Slovenke Sabíne Dvulitovej. Klobúk

Minuloročnou svetovou kráľovnou krásy nepočujúcich bola dvadsaťročná Karin
Keuterová z Nemecka. Ocenenie prvá vicemiss porotcovia udelili Márii Sakvarelašviliovej z Gruzínska, druhou vicemiss bola

Ukrajinka Mariana Laceviuková, ktorá bola
zároveň zvolená európskou miss nepočujúcich. Titul miss sympatie získala Adjelija Co-

dolu! Keď som nahodil fotky na facebook,
tak som vypichol z komentárov neskrývanú
radosť Iris Domancovej: „Ďakujem vám
všetkým! :-) V Prahe bolo super, s Jozefom
sa výborne spolupracovalo, klub bude výborný, teším sa na ďalšiu spoluprácu....:-) Bea
či som sa prihlásila na Miss World? Pozeraj
TKN v septembri a uvidíš “.
Text a foto: Jozef Rigo

Koceľova
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Všetci bavia všetkých po 12-krát...
Vo štvrtok 16. má-

sunkovala
Marcela

nepočujúcim

ja 2013 sa v Strednej od-

a

programom

bornej škole pre žiakov so

sprevádzala počujúcich.

sluchovým postihnutím na

Privítali pozvaných hostí.

Koceľovej

ulici

Tancom a divadelnými

v Bratislave všetci lúčili s

predstaveniami všetkých

tohtoročnými maturantmi.

pobavili nielen maturanti

Už dvanásty raz sa tu
totiž konalo podujatie s názvom VŠETCI
BAVIA VŠETKÝCH, na ktorom si maturanti,

a členovia nášho školského divadelného
súboru
ostatní žiaci školy a aj pozvaní hostia

DIKO,

ale

aj

pozvaní

žiaci

vzá-

jomne pripravili príjemné predpoludnie tesne predtým, než oddídu maturanti na akademický týždeň.
Program moderovala dvojica sluchovo
postihnutých žiačok – maturantka Ivana
Izáková a Marcela Vavreková. Ivana poz tanečného konzervátoria. DIKO vystúpilo
s moderným tancom GA GA dance (O. Pazuchová, V. Kuráková, M. Kostelanská a J.
Vohradský). Vyvrcholením celej akcie boli
vystúpenia maturantov: Atletika, Láska na
koncerte a Zápasníci, ktoré u divákov zožali aplauz.

Koceľova
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Nasledovala ná-

sme prehrali 4 : 3.

učná časť programu –

V programe vystúpili

beseda

hosťami.

aj členovia súboru DI-

V tomto roku sa orga-

KO s umeleckým po-

nizátori

sunkovaním

s

zamerali

na

ZDRAVIE a ZDRAVÚ

obáv

ŽIVOTOSPRÁVU,

čo

piesní speváčky Márie

době

Čírovej (D. Kretíková,

veľmi aktuálna téma.

V. Kuráková, M. Kos-

je

v

súčasnej

na

Bez
motívy

Do besedy boli pozvané dve odborníčky na

telanská a J. Vohradský). Do programu ma-

zdravú výživu – p. Ivana Vojteková a p. Eva

turanti zaradili aj tombolu s bohatým výbe-

Dobiášová z Ligy proti rakovine. Žiaci vy-

rom

spovedali hostí. Zaujímal ich osobný názor,

čekov

ale

aj

otázky

od

sponzorov.

o antikoncepcii, joge,

Celú

o tom, ako je možné,

bolu sa po-

že vodná fajka je ešte

s tarala

škodlivejšia ako ciga-

a

reta,... Posledná časť

naša snaživá maturantka z Bardejova In-

programu

tom-

vybavila

sa

konala

grid

školskom

dvore.

súťaže zamerané na spoluprácu, komuniká-

Naši žiaci a žiaci z po-

ciu, logické myslenie, atď. Všetci sme sa vý-

zvaných

borne zabavili a maturanti nabrali silu do

na

škôl

boli

dar-

základných

si merali šikovnosť v športových dis-

Kutašovičová.

Nasledovali

rôzne

akademického týždňa.

ciplínach, zameraných predovšetkým na
zábavu. Za vyhrané ,,žetóny“ si súťažiaci
mohli v školskom bazári, otvorenom špeciálne pre toto podujatie, kúpiť zaujímavé drobnosti.

Ako

napovedal

názov

podujatia,

v tento deň skutočne všetci zabavili všetkých
J Po tejto akcii pokračovala rozlúčka maturantov formou zábavy pod tradičným názvom Majáles v školskom internáte pri SOŠ,
kde diskotéka trvala do neskorého večera.
Vtedy nastala hokejománia, pretože práve
v tom čase zápasili Slováci s Fínmi, nakoniec

Text a foto: Jozef Rigo

Party
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3. Birthday párty Deafclub
Loď River´s club v Bra-

na rukách, alebo na nohách.

tislave bola 22. júna 2013

Tak ako môžete vidieť na

spestrená farebnými balónikmi

fotkách. Moderátormi veče-

a nadšenými ľuďmi, ktorí sa

ra boli úžasná dvojica Peter

prišli zabaviť. Konala sa totiž
3.

narodeninová

Vrťo a Jozef Rigo, ktorí sa

párty

postarali o výbornú zábavu

Deafclub. Hneď

nielen svojim vystúpením Rómeo & Ti-

ako sa nastupovalo

na

privítali

na, ale aj krájaním torty, súťaže, tombo-

loď,

ly. Ženy potichu túžili získať výhru súťa-

nás

že o najkrajšie ob-

dvaja mladí ľudia

zmaľovaní

po celom tele a to motívom a logom

lečenú

ženu,

ale

vyhrať

mohla

len

jedna. Ďalšia súťaž

Deafclubu. Každý, kto chcel, sa mohol nechať namaľovať formou Face
paintingu – maľovanie na tvár. To bol

ale dlhý rad.
Čo sa mi najviac

páčilo,

bola zameraná
na

najkrajšiu

maľovanú
tvár.
Celý večer nás sprevádzala hudba
nepočujúceho

bolo to, že sa nepočujúci vedeli dohodnúť.
Nemuseli čakať, ale sa

jednoducho

dohodli,

kto ide ako ďalší. Mohli sme sa v kľude

českého

DJ

Voj-

techa Vlčeka a nepočujúceho slovenského DJ Petra Hoanga.
Jedine, čo nás mrzelo bolo to, že
prišlo oveľa menej
ľudí ako minulý rok.
Veríme, že o rok sa

zabaviť a ten, kto bol hotový, zavolal

bude oslava konať

toho, kto je na rade. Ako keby sme

vo veľkom štýle a v

mali štítok s poradovým číslom. Maľo-

hojnom počte.

vanie bolo nádherné, skoro každý mal na
sebe krásne umelecké dielo, či na tvári,

Text: Veronika Vojtechovská
Foto: Adam Kováč

Fotopark
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7.ročník parkovej výstavy fotografií
Táto akcia sa konala 22.6.2013. Bol to

špeciálnymi hlasovacími štipcami zavesené

7.ročník obľúbenej parkovej výstavy FOTO-

fotografie, ktoré boli zaradené do súťaže.

PARK® na Tyršovom nábreží. Partnermi

Čim dali viac hlasov štipcami, tak ten foto-

tohto podujatia boli: Typoset, Fotopoint,

graf vyhral cenu. Potom odborná porota po-

Fuji Film Aupark, 2% z dane

čas dňa vyberala kandidátov

pre FOPA, Zoznam, ePhoto,

a označila ich na adepta na

Hľadáčik, Kasteldox, Nadácia

hlavné ocenenie. Akciu prišli

Linaje, BKIS. Na tomto podu-

podporiť kamaráti Nepočujú-

jatí sa podieľali ako zahranič-

cich fotografov a taktiež Ne-

ní, tak aj slovenskí fotografi

počujúci z Bratislavy. Taktiež

a potešili všetkých záujemcov a priaznivcov

som sa bol na výstavu pozrieť aj ja a naozaj

fotografie. Na výstave nevystavovali svoje

ma zaujali zaujímavé práce fotografov. Páčili

práce len počujúci fotografi ale nepočujúci.

sa mi zaujímavé obrázky a pekné fotky.

Z radov nepočujúcich fotografov vy-

Návštevníci

stavovali svoje práce bratia Matej

PARKu v Bratislave roz-

a Adam Kováčovci a nepočujúci

hodli o „cene diváka“,

Zoltán Duray. Všetci traja sa dlho-

ktorú získal za svoje

dobo venujú fotografovaniu a stalo

vystavené

sa to takým profesionálnym hobby.

náš nepočujúci fotograf

Ich práca ľuďom vyráža dych a aj preto sa na

7.

FOTO-

fotografie

Matej Kováč. GRATULUJEME!!!

tejto výstave mohli zúčastniť. Taktiež mali
možnosť diskutovať nielen o svojich fotografiác h

ale

Pýtali sme sa tých našich nepočujú-

aj

cich fotografov Mateja Kováča,

o fotografiách kolegov,

jeho

ktoré tam boli vystave-

a Zoltána Duraya:

né. Stretlo sa tu mnoho

Ako ste sa dozvedeli o podujatí

ľudí, ktorí si prišli po-

súťaže fotoparku v Bratislave?

zrieť

Matej:

vystavené

práce.

brata

Adama

Kováča

Dozvedel som sa o ňom z

Samozrejme, tento rok bola tradičná júnová

internetu aj od známych.

výstava fotografií pre verejnosť zaradená

Zolo:

medzi sprievodné podujatia Kultúrneho leta

a od kamarátov tiež.

a Hradných slávností Bratislava.

Adam: Dozvedel som sa to od brata ktorý

tohto

dňa

na

výstave

mali

Počas

návštevníci

i záujemcovia vyjadriť svoj názor a označiť

O súťaži som sa dozvedel z internetu

našiel súťaž na webe.

Fotopark
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Čo bolo pre Vás cieľom ukázať?

čiarne horšie bolo potom správne pripevniť

M:

fotky na sieť na fotoparku, aby mi ich vietor

Mojim cieľom bolo podeliť sa s krásou

zachytenej krajiny aj s ostatnými ľuďmi.

neroztrhal. Museli sme ich na fest uchytiť,

Z:

bolo však šťastie, že nepršalo, tak by sa fot-

Mojou záľubou okrem iného je aj foto-

grafovanie, mám množstvo fotografií, chcel

ky znehodnotili.

som ich ukázať verejnosti a samozrejme aj
kolegom fotografom. Bol som

Páčili sa Vám aj iné fotogra-

zvedavý na názory, hodnotenie

fie profesionálnych fotogra-

mojich

fov?

fotografií

odborníkmi

a taktiež laikmi.

M:

A:

páčili fotografie pod Tatrami od

Chcel som ukázať svojou

Niektoré áno, najviac sa mi

fotografiou, že aj jednoduché veci okolo nás

fotografa Stana Strateného, ale aj môjho

majú svoje čáro a krásu.

brata Adama a kamaráta Zoltána.
Z:

Bolo pre Vás jednoduché pripraviť foto-

Samozrejme, bolo tam veľa výborných

záberov viem že fotenie je časovo aj finanč-

grafie na výstave fotoparku?

ne náročné treba si vážiť úsilie

M:

všetkých fotografov.

Nebolo to jednoduché, mu-

sel som najprv v príprave na PC

A:

upravovať a zmeniť formát foto-

onálnej úrovni, porota to mala

grafií, po zhotovení tlače foto-

ťažké, keďže rád fotím krajinu,

grafií som musel pripraviť čierne pasparty a

Všetci mali fotky na profesi-

páčili sa mi Stana Strateného.

prilepiť 10 ks fotografií – chcel som aby fotografie boli aj pekne adjustované.

Aké

plány

mate

Najhoršie to ale bolo vo fotoparku, lebo tam

s fotografovaním?

fúkal silný vietor. Keď som sa pripravoval vy-

M:

v

budúcnosti

V budúcnosti chcem usporiadať výstavu

stavovať a pripevniť fotografie

svojich fotografií, teraz sú nie-

na

ktoré na výstave v Buenos Aires

sieťku

natiahnutú

medzi

stromami, bol problém ale nako-

na slovenskom veľvyslanectve.

niec sme našli riešenie, keď sme

Z:

použili silné lepiace pásky.

v práci fotografa a budúcnosť

Z:

Vyberal som ich z môjho albumu, bolo

ukáže moje smerovanie.

okolo toho trošku práce aby, som ich mohol

A:

vystaviť v požadovaných rozmeroch.

hory.

A:

Chcem sa zdokonaliť

Chcel by som ísť fotiť zahraničie veľ-

Najprv som doma vybral po konzultácii

s členmi rodiny 10 najkrajších fotiek, dal som
ich vytlačiť do digitálnom spracovaní do tla-

Text: Bc. Tomáš Slezák
Foto: Mgr.art Matej Kováč

Myslím - ČKTZJ
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Intenzívny kurz umeleckého tlmočenia
Myslím – centrum kultúry Nepočujú-

Precvičené skladby a vedomosti mohli hneď

cich v spolupráci s Českou ko-

uplatniť aj v praxi s tým, že

morou tlmočníkov znakového

vystúpili aj na verejných kul-

jazyka organizovala v letných

túrnych

mesiacoch dvojtýždňový in-

prípade išlo o tlmočenie skla-

tenzívny kurz umeleckého tl-

dieb českej hudobnej skupiny

akciách

.

V tomto

močenia. Spomenuté vzdelá-

Traband.

vanie sa uskutočnilo vďaka finančnému daru,

Účastníci kur-

ktoré darovala spoločnosť Kofola a.s. v rámci

zu si vopred

Neslýchaných festivalov. Keďže boli finančné

nacvičili

podklady pokryté, kurz sa uskutočnil pre zá-

klad

ujemcov zdarma. Boli sme nesmierne radi,

skladieb.

pretýchto
So

že môžeme byť súčasťou takéhoto vzdeláva-

skupinou vystúpili slovenský účastníci kurzu

nia. Išlo v podstate prvýkrát o takýto druh

na

vzdelávania

miestach

v Otoviciach

Slovensku.

u Broumova a v Žamberku.

Kurz prebiehal v dvoch týž-

Zo Slovenska sa na tomto

denných termínoch, prvý týž-

kurze zúčastnili 4 záujemco-

deň

via a z Českej republiky to

sa

na

koncertných

uskutočnil

v Prahe, druhý týždeň
com

v júni
kon-

bolo

augusta

8

záujemcov.

Okrem

tohto vystúpenia bude možnosť vidieť získa-

v Bratislave.

né

Na tomto kur-

s obsahom

ze školili profe-

v preklade do umeleckého (posunkového)

sionálny poču-

jazyka, ktoré vyjde koncom roka 2013.

júci

a nepočujúci

tlmočníci,

ktorí

vedomosti

na

pripravovanom

pesničiek

zo

DVD

Slovenska

majú

v oblasti umeleckého tlmočenia už dlhodobé
skúsenosti. Na tento kurz sa mohli prihlásiť
počujúci aj nepočujúci záujemcovia. Na kurze
mohli získať nielen teoretické

vedomosti ale

predo-

všetkým praktické, ktoré sa
preukázali z vysokým počtom cvičení a úloh tlmočenia

počas

trvania

kurzu.

Text a foto: Michal Hefty

Rozprávka
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Príbeh o morčatách Dodovi a Bibine
Za horami, za dolami bola krásna príroda a na jednej kopci žili dve krásne morčatá, volali sa Dodo a Biba. Dodo sa nudil
a premýšľal, čo budú robiť s Bibou a tak jedného dňa sa rozhodol, že zoberie Bibu na
výlet, kde si spoločne užijú nádherný deň,
ako si budú hľadať potravu a blázniť sa.
Obaja morčatá sa veľmi tešili na výlet, že
budú hlavne spolu, lebo sa veľmi ľúbia. Vybrali sa na ten výlet a začala sa veľká zábava. Idú hore kopcom, dolu kopcom, spoločne
obzerajú okolie ako všetko je krásne a bol
nádherný slnečný
deň. Ako šli, tak
zastali uprostred
cesty
a
začuli
zvuk
ostatných
morčiat, čo boli
veľmi prekvapení.
Dodo vraví Bibe:
„Počuješ, to čo
ja?“ Biba odpovedala: „ Áno, počujem“. Dodo išiel
prvý a Biba za
ním, keďže Dodo
je chlap a ničoho
sa nebojí. Prešli
kus cesty a vyšli
na kopec a z kopca zbadali krásnu zelenú
čistinku, domčeky, kolotoče a veľa morčiat
ako sú oni dvaja. Išli dolu kopcom pomaly,
sem, tam sa zastavili, lebo nevládali. Keď
tam už skoro boli, začuli detský plač malého
morčiatka a nevedeli, čo sa stalo. Išli, išli,
obzerali sa, hľadali sprava, zľava a našli veľkú jamu, skoro spadli a zistili, že to bola
pasca na morčatá. Malé morčiatko kvíkalo,
plakalo žalostne a kričalo o pomoc. Dodo zakvíkal a povedal malému ako sa volá
a spýtal sa ho, že čo sa stalo. Malé morčiatko povedalo svoje meno Oliver, že zablúdilo,
stratilo sa rodičom a spadol do tej veľkej jamy a nevie vyliezť hore. Malý povedal, že
nech sa poponáhľajú, nech ho rýchlo zachránia, lebo je to pasca. Tu nás chce zobrať veľký človek, dať nás do veľkého mesta a už by
sme sa tu ostatné morčatá nevrátili naspäť.
Dodo rýchlo premýšľal, ako vytiahnuť malého Olivera a zachrániť všetky morčatá, aby

už veľký človek sem nikdy neprišiel
a neodviezol do veľkého mesta, pretože ani
oni dvaja nechceli ísť do veľkého mesta a už
by sa viac neuvideli. Dodo bol vpredu, Biba
vzadu a pomaličky dávali dolu papek do jamy, aby vytiahli malého Olivera. Malý bol
statočný, pevne sa držal papeka, aby nespadol a pomaly ho vytiahli z tej veľkej jamy.
Keď ho už vytiahli, malý od radosti zakvíkal,
objal Doda a Bibu a poďakoval sa za pomoc.
Šťastný Oliver od radosti nevedel, čo má robiť a povedal Dodovi a Bibe, nech idú za ním
na to miesto, kde
býva s rodičmi,
súrodencami. Keď
boli na tej čistinke
a s otvorenými
ústami sa nevedeli vynadívať na tú
krásu a medzitým
malý zbadal pri
domčeku svojich
rodičov a utekal
za nimi: Kričal:
„Mami, oci.“ Mama celá šťastná,
že vidí svojho milovaného synčeka
Olivera, o ktorého
sa veľmi bála. Malý Oliver porozprával rodičom, čo sa mu prihodilo a že ho Dodo a Biba
zachránili. Rodičia sa Dodovi a Bibe poďakovali, že zachránili ich synčeka a pozvali do
domčeka. Ponúkla im vodičky, trávy, zrná
a všetko, čo mali. Dodo a Biba sa poďakovali, boli už hladní, smädní a pustili sa do jedenia a pitia vodičky. Malý sa díval na nich,
bol veľmi šťastní a povedal Dodo s Bibou sa
potešili, že idú na kolotoč a že si zaspievajú.
Biba celá šťastná pri Dodovi a povedala mu,
že ho veľmi ľúbi a že chce s ním ostať tu, že
sa jej tu páči. Obaja súhlasili, neváhali, postavili si krásny, veľký domček, urobili veľkú
svadbu a mali kopu malých detí morčiatok.
Zostali tam na tej zelenej čistinke do konca
života a boli veľmi šťastní.

Autor: Mgr. Martina Gelienová

Jazykové okienko
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Dame si Lazane alebo putovanie za novou slovenčinou (4. časť)
Filmové postavy a žánre:
Science fiction (SCI-FI) – (čítaj sajens fikšn) vedeckofantastický
umelecký žáner, v ktorom sa dej často odohráva v budúcnosti, vesmíru
či v modernej technológii.
Fantasy – (čítaj fantazy) umelecký žáner,
v ktorom prevládajú prvky mágie, nadprirodzené sily a bytosti, napr. čarodejnici, elfovia, démoni, škriatkovia,...
Poltergeist – (čítaj poltrgajst) znamená
v preklade „hlučný duch“. Znamená presúvanie
rôznych predmetov, podivné zvuky, klopanie,
búchanie dverí, ochladenie vzduchu v izbe...
UFO – (z anglického slova Unidentified Flying
Object, slovensky znamená Neidentifikovateľný
lietajúci predmet) – ľudovo povedané „lietajúci
tanier“ označuje predmet pohybujúci sa po oblohe, pre ktorý nemáme
racionálne vysvetlenie.
E.T. – mimozemšťan – (čítaj Í tý) postava
z amerického sci-fi filmu predstavuje mierumilovného návštevníka
z vesmíru.
Yetti – (čítaj jeti) je to mýtický tvor z Himaláje, vraj
meria asi 2,5 m, podobá sa ľudoopovi či pravekému
človeku. Existuje niekoľko fotiek, ale jeho existencia sa
zatiaľ nebola potvrdená.
Dracula – (čítaj drákula) upír, tvor živiaci ľudskou krvou. Ostrými
zubami prepichne krčnú tepnu svojej obete a vysaje z nej krv.
Z obeti sa stane tiež upír.
Zombie – (čítaj zombí) je to živá mŕtvola, ktorá vylieza
z hrobu. Typické sú jeho vrávoravé kroky. Hľadá živých
ľudí, aby sa mohla nasýtiť ich mäsom a mozgami.
Frankenstein – (čítaj frankenštajn) je to monštrum
s nadľudskou silou, umelo stvorený človek mladým vedcom Viktorom Frankensteinom z hororového románu
anglickej spisovateľky Mary Shellyovej.
Voodoo – (čítaj vúdú) sektové náboženstvo pôvodom
z Haiti, často považované za určitú formu čiernej mágie.
V obecnom povedomí je spojený s prepichovaným handrovej bábiky predstavujúce osobu, ktorú chce protivník
zničiť.
Pripravila: redakcia
Foto: internet
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Značkové predajne

Niektoré názvy firiem alebo obchodných centier majú 2 alebo 3 posunky, ktoré vytvorili Nepočujúci medzi sebou. Keď nejaký názov nemá posunok, väčšinou posunkujeme podľa
prvého písmena, buď jednoručnou alebo dvojručnou prstovou abecedou.

Adidas

Baťa

Deichman

C&A

Humanic

H&M

Lacoste

Minislovník
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New york

Nike

Puma
Foto: Myslím

