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Liga proti rakovine

Deň narcisov
j v našej škole sme mali v piatok
11. apríla 2014 Deň narcisov.
Členovia každej skupiny dostali
vestu a šiltovku s logom Liga proti rakovine. Vyzdobili sme sa narcismi a vyfotili
sme sa pred školou. Pani učiteľka Janíčková nám vysvetlila pokyny a pravidlá
správania sa na uliciach počas vykonávania zbierky. Ja, Barbora, som bola vedúcou jednej skupiny. Mala som za úlohu
starať sa o pokladničku. Moji „parťáci“ –
Júlia, Matej a Valika, dávali ľudom narcisy a letáky. Spolupracovalo sa mi s nimi
dobre. Počas zbierky sme si spravili spoločné fotky na pamiatku. Náhodou sme
na ulici stretli nepočujúceho a ponúkli
sme mu narcis. Prijal od nás dva narcisy.
Chvíľu sme sa s ním rozprávali. Poprial
nám všetko dobré. Na záver zbierky sme
zhodnotili, že nám prispelo veľa dobrých
ľudí. Vyzbierali sme 198 €, čo je slušná
suma. Boli sme spokojní a hrdí na to, že
sme všetko tak dobre zvládli. Naša činnosť trvala viac než dve hodiny
a, našťastie, nám prialo aj počasie. Som
šťastná, že som sa tejto zbierky mohla
zúčastniť. Nedá sa opísať, aký som mala

z toho úžasný pocit. A hlavne, mala som
veľmi dobrú náladu. Bol to pre mňa pekný zážitok.
Text: Barbora Kružlíková
Fotozábery: Andrea Bánovská
Diana Janíčková

Kód skupiny
6514
6515
6516
6517

Vyzbieraná suma
v eurách
198, 00 €
250, 72 €
285, 87 €
121, 78 €

Celkom

856, 37 €
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EFFETA

Cena Nadácie Orange za vzdelávanie získala Effeta
Aký ste mali pocit, keď Vám oznámili, že práve Vaša organizácia získala
ocenenie Nadácie Orange?
Bol to neuveriteľný pocit. Veľké prekvapenie. Neskutočná radosť. Boli sme
v kategórii, kde bola nesmierne silná
konkurencia ďalších úžasných organizácií, ktoré sa plne venujú vzdelávaniu
v rôznych oblastiach po celom Slovensku. Nesmierne nás potešila samotná nominácia, keďže prvýkrát po 17 rokoch
existencie a pôsobenia našej organizácie,
ocenila takáto renomovaná inštitúcia našu poctivú, každodennú a nesmierne náročnú prácu a službu, najmä tým najmenším so sluchovým postihnutím. Samotné prvé miesto v oblasti vzdelávania
bolo pre nás niečo, v čo sme nedúfali.
Neubránila som sa ani slzám šťastia
a dojatia. Som nesmierne vďačná za
úžasný tím odborníkov, mojich kolegov,
s ktorými sa snažíme robiť pre ľudí so
sluchovým postihnutím a s hluchoslepotou v EFFETE maximum. Táto cena bola
ocenením celého nášho tímu.
Viem, že slovenské občianske združenia majú v súčasnosti vážne finančné ťažkosti. Táto výhra však bude pre Vás veľkým prínosom. Ako ju
využijete? V čom Vám dokáže pomôcť?
V súčasnom ťažkom období našej organi-

zácie to bola záchranná finančná injekcia,
ktorá nám pomohla prežiť prelom rokov
2013 – 2014, kedy sme naozaj nemali
dostatok zdrojov na existenciu organizácie. Prišla vskutku nečakane a najmä nesmierne vhod a v pravý čas. Vďaka tejto
podpore môžeme pokračovať vo vzdelávaní. Tento rok sme si zvolili ďalšiu vzdelávaciu prioritu, ktorá sa má orientovať
na komunitné vzdelávanie. Pokiaľ chceme vytvárať inkluzívne prostredie pre nepočujúce dieťa, nestačí sa zameriavať len
na rozvoj a podporu jeho samotného, ale
je potrebné rozvíjať aj komunikačné
zručnosti a znalosti komunity, ktorá žije
okolo neho. Ide najmä o to, aby sme si
vzájomne viac rozumeli, aj keď sa naša
komunikácia vzhľadom na sluchové postihnutie líši. Každé dieťa by malo cítiť
bezpečie a istotu v prvom rade vo svojom prirodzenom sociálnom prostredí.
A o to sa tento rok budeme intenzívne
usilovať. Boli by sme radi, keby sa počujúci a nepočujúci nebáli navzájom dorozumievať.
Pomohli Vám v tomto smere aj médiá? Napríklad, rozšíriť ohlasy?
Áno, veľmi. Vďaka získaniu prvého miesta Ceny Nadácie Orange prejavili slovenské médiá veľký záujem napísať viac nielen o našom víťaznom projekte, ale zaujímali sa aj o svet Nepočujúcich, ich život,
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Koceľova
EFFETA
nesmierne dôležitú a bez toho, žeby sme
získali toto významné ocenenie, nebolo
by možné takto informovať slovenskú verejnosť. Ako organizácia sme dostali neskutočne veľa pozitívnych spätných reakcií, či z rodičovského, odborného, univerzitného, ale i laického prostredia.
A za slová ocenenia sme celý kolektív
EFFETY nesmierne vďační.

komunikáciu, potreby, problémy, radosti.
Vďaka Nadácii Orange sme dostali ako
organizácia široký mediálny priestor:
hovoriť o ľuďoch so sluchovým postihnutím a o našej práci pre túto komunitu.
Vďaka tomu mala slovenská verejnosť
možnosť
dozvedieť
sa
niečo
viac
o nepočujúcich, ktorí síce žijú v tichu, ale
majú neuveriteľne bohatý vizuálny život.
Túto osvetu považujem, ja osobne, za

Text: Anna Šmehilová
Fotozábery: Nadácia Orange

SOŠ pre ŽSP

Jazyková súťaž JAS v SOŠ na Koceľovej
ž štvrtý školský rok sa v našej
škole uskutočnila jazyková súťaž
JAS zo slovenského jazyka,
komunikačných zručností a anglického
jazyka. Súťaž sa konala vo štvrtok
6. marca 2014. Presne o ôsmej hodine
ráno súťaž otvoril a žiakov privítal pán
Jozef Rigo. Vysvetlil pokyny a pravidlá
súťaženia. Po ňom povzbudila žiakov aj
pani zástupkyňa pre teoretické vyučovanie, pani Viera Jerigová. Pedagógovia
žiakom rozdali testy a súťaž sa mohla začať. V jedálni zavládlo ticho a všetci sa
plne sústredili na čo najlepšie vyplnenie
súťažných testov. Stalo sa, že nie všetko
bolo jasné a zrozumiteľné. V prvej časti
súťažili žiaci zo slovenského jazyka –
úrovne B a z anglického jazyka – úrovne
A. Jedna časť trvala 45 minút. Nakoľko
sa počítal do hodnotenia počet získaných

správnych bodov a aj čas odovzdania,
žiaci sa snažili napísať test čo najlepšie
a v čo najkratšom časovom úseku. Tí,
ktorým sa to podarilo, odišli z jedálne do
telocvične, kde ich už čakala naša pani
logopedička Janka Kaplánová s rôznymi
spoločenskými hrami. Žiaci si tak mohli
oddýchnuť a rozptýliť svoju nervozitu.
Medzitým pedagógovia rýchlo opravovali
testy. Za slovenský jazyk – úrovne B bo-
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SOŠ pre ŽSP
sa podarilo získať pre všetkých malé, ale
hodnotné darčeky. Nikto neodišiel naprázdno. Ďakujeme našim súťažiacim za
ich vedomosti a odvedenú prácu, ďakujeme pedagógom za prípravu testov, sponzorom za darčeky a pánovi Havlíčkovi
za prípravu prekrásnych diplomov.

la zodpovedná pani Alena Marciová a za
anglický jazyk rovnakej úrovne pán Ondrej Lesňák. Test zo slovenského jazyka
– úrovne A mala na starosti pani Diana
Hrablay a anglický jazyk pán Ján Štefánik. Po prestávke sa už všetci pripravili
na druhú časť, a to na test zo slovenského jazyka úrovne A a anglického jazyka
úrovne B. Po uplynutí 45 minút bola prestávka určená na rýchlu opravu testov.
Pedagógovia zistili, čo robilo žiakom najväčšie problémy, kde robili chyby, čo vyplnili dobre, a po prestávke o tom informovali svoje skupiny. Medzitým pán Peter Havlíček tlačil diplomy a pani Agáta
Čermáková pripravovala ceny pre víťazov, ktoré do súťaže poskytli firmy Telekom, BSK, Dermacol a mnohí ďalší. Keď
už bolo všetko pripravené, pán Jozef Rigo slávnostne vyhlásil výsledky.
Na tvárach súťažiacich sa odrážalo očakávanie a veľká zvedavosť, kto bude ten
najlepší. I keď víťazom nemôže byť každý, vďaka snahe pani Agáty Čermákovej

Text: J uraj Rechtorík
Fotozábery: M atej P rieložný

SJ – A úroveň:
1. Mária Zelenková
2. Ján Tomanovič
3. Monika Polakovičová
4. Michal Masopust
SJ – B úroveň:
1. Zuzana Noskovičová
2. Michal Krammer
3. Andrea Bánovská
4. Jan Vohradský
AJ – A úroveň:
1. Mária Zelenková
2. Monika Polakovičová
3. Martin Pilák
4. Eva Zemanová
AJ – B úroveň:
1. Michal Minár
2. Jan Vohradský
3. Júlia Mazancová
4. Oľga Pazuchová

SOŠ, DIKO a DTI

Hovoriť bez slov, počúvať srdcom
yjadriť svoje myšlienky, pocity
a nálady, ba dokonca
priblížiť
text aj melódiu piesne bez slov,
určite nie je ľahké. Ešte zložitejšie je vyjadriť takýmto spôsobom vážne ľudské,
spoločenské aj historické posolstvá.

A predsa práve o to sa s nemalým úspechom usiluje divadelný súbor nepočujúcich DIKO.
Všetko sa to začalo pred viac než
desiatimi rokmi, keď na strednej škole
pre sluchovo postihnutých na Koceľovej
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ulici v Bratislave začal pracovať mladý nepočujúci pedagóg Jozef Rigo. Na Janáčkovej akadémii múzických umení
v Brne absolvoval Výchovnú dramatiku
pre nepočujúcich, no veľa mu dalo pôsobenie v skvelom súbore legendy slovenskej pantomímy Milana Sládka. Pantomíma, ako „tiché“ vyjadrovanie sa gestom
a pohybom, prináša nielen sebarealizáciu, ale má pre sluchovo postihnutých aj
ďalšie priaznivé dopady. Spojenie kvalitného vedenia, talentu i nadšenia prinieslo, hneď od počiatku, pre DIKO úspechy
na pravidelných súťažiach záujmovej
umeleckej činnosti sluchovo postihnutej
mládeže.
Koncerty porozumenia
Pred niekoľkými rokmi vznikla spolupráca medzi spomínaným súborom DIKO a Občianskym združením Bagar. Táto
organizácia nadväzuje na odkaz spoluzakladateľa Slovenského národného divadla a bojovníka proti fašizmu Andreja
Bagara. V jeho rodisku Trenčianskych
Tepliciach pravidelne organizuje divadelné večery či výstavy, má veľký podiel na
obnove známeho Hudobného leta, nadväzujúceho multižánrovo na tradíciu najstaršieho európskeho festivalu komornej
hudby. Popritom sa OZ Bagar intenzívne
venuje problematike zraniteľných skupín
– zdravotne postihnutým občanom, seni-

SOŠ, DIKO
Divadlo
a DTI
orom, deťom z detských domov, rómskym komunitám. Z týchto dvoch línií
celkom prirodzene vznikla nová, už niekoľkoročná, tradícia Koncertov porozumenia. N a javisku aj v hľadisku sa tak
stretávajú predstavitelia spomínaných
skupín, aby ukázali, že dokážu prekonávať prekážky a uplatniť svoje nadanie
a vôľu. Je to súčasne príležitosť vytvárať
u širokej verejnosti atmosféru porozumenia a solidarity. Do týchto aktivít sa viac
ráz zapojil aj súbor DIKO; prednedávnom
na Koncerte porozumenia pre Slovensko
bez bariér. Pri oceňovaní samospráv
a ďalších subjektov, ktoré podporujú
myšlienky spoločenskej inklúzie, vystupovali spolu s ním, napríklad, mentálne
postihnutí tanečníci či nadaní detskí hudobníci a speváci.
Nevšedný Denník
Veľmi pôsobivé bolo nedávne vystúpenie súboru DIKO v Ružinovskom
domove seniorov. Bolo to krásne vyjadrenie medzigeneračných vzťahov, na ploche ktorej sa stretli mladí stredoškoláci
a predstavitelia najvyššej vekovej kategórie; viacerí mali nad osemdesiat rokov
a nejeden mal aj barly. No predsa, veď aj
oni sa dokážu hrdinsky popasovať
s prekážkami. Dokonca netajili dojatie,
ako sa s nimi vedia vyrovnať mladí so
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sluchovým postihnutím. Najnovšia etapa
spolupráce OZ Bagar – DIKO sa odohráva pod mottom Hovoriť bez slov. Súbor
každoročne pri príležitosti súťaže umeleckej činnosti inovuje svoj program
a väčšinou v ňom má aj jedno náročnejšie, dramatické číslo, pantomimicky vyjadrujúce závažné myšlienky. Osobitné
miesto medzi nimi má víťaz vlaňajšej
prehliadky Denník, pohybovo-divadelná
dráma na motívy slávneho Denníka Anny
Frankovej. J e obdivuhodné, ako mladí nepočujúci ľudia pod citlivým vedením
Jozefa Riga vedia pristúpiť aj k takejto
téme. Problémom dnes je, že niektorí
protagonisti tohto naštudovania, sa, po
absolvovaní školy, rozbehli po Slovensku.
Na predstavenie v Bratislave sa však podarilo dať všetkých dohromady – a bol to
naozaj nevšedný večer. Tiež tým, že
v publiku sedeli desiatky sluchovo postihnutých, ale aj čestný prezident Židovskej
náboženskej obce profesor Pavol Traubner. Ten s dojatím vyjadril hlbokú vďaku
a uznanie za to, čo všetci na javisku aj
hľadisku precítili. Spomínané súťaže
umeleckej činnosti sluchovo postihnutých
spoluorganizuje pravidelne známy klaun
a mím Vlado Kulíšek so svojou nadáciou
Počuť srdcom. Tak ako dokážu dievčatá
a chlapci zo súboru DIKO pôsobivo hovoriť bez slov, ich posolstvo treba počúvať
hlavne srdcom...

SOŠ, DIKO
Divadlo
a DTI
Divadlo Tiché iskry
Divadlo Tiché iskry (DTI), v ktorom
participujú profesionálni aj amatérski nepočujúci herci, vzniklo v roku 2005.
História divadla siaha k počiatku ich štúdia na Divadelnej fakulte Janáčkovej
akadémie múzických umení v Brne v odbore Výchovná dramatika pre nepočujúcich pod vedením profesorky Zoje
Mikotovej. Niektorí absolventi založili
vlastné
profesionálne
divadlo
pod
názvom Divadlo Neslyším v Brne, ktoré
je najmä v kultúrnej komunite Nepočujúcich uznávané na celom svete. Ide o väčšinu slovenských nepočujúcich absolventov JAMU, ktorí pôsobia nielen ako profesionálni herci, ale aj ako umeleckí
pedagógovia
a
dramatoterapeuti
v špeciálnych školách na Slovensku. Každý z nich sa venuje aj vlastnej profesii.
Divadlo Tiché iskry sa snaží realizovať mnoho z
predstáv o divadle
a možnostiach, ktoré prináša nový fenomén – posunkový jazyk. V poslednom
čase v DTI zohráva dôležitú úlohu verný
kolektív umeleckých pedagógov a aktivistov, ktorými sú Peter Vrťo, Zuzana
Knapová-Daubnerová, Jozef Rigo,
Zuzana Löbbová, Michal Hefty, Angela Hefty, Ivica Tichá, Denisa Gálová,
Tomáš Máňa, Nikola Slezáková, Peter
Černek a ď alší...
Text: M iloš N emeček
Fotozábery: Anna Ševčíková
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Projekt Comenius

DUBLIN, LONGORD a SLIGO
ko prvák som sa v tomto školskom roku zapojil do projektu
Comenius: SEE YOU – SEE ME.
Keď sme sa dozvedeli termín pobytu
v Írsku, bol som plný očakávaní,
aké to bude, čo tam bude. Naše
dlhé hodiny práce na projekte
Comenius už priniesli svoje ovocie
a som rád, že som sa do tohto
projektu zapojil. Deň „D“ nastal
9.
apríla
2014
odletom
z bratislavského letiska do Dublinu, kde sme prileteli okolo
13.00 hodiny. Prekvapilo ma, že
sa mi nestala nijaká nepríjemnosť; okrem toho, že som skoro vystúpil
na nesprávnej autobusovej zastávke.
V Dubline sme boli ubytovaní v hoteli My
Place Dublin. Náš dojem z hotela bol príjemný. V Dubline sme sa prechádzali
a fotili. Je to úžasné mesto, ktoré nás
fascinovalo svojimi kultúrnymi pamiatkami, architektúrou a obchodmi. Na druhý
deň sme sa presunuli autobusom, v ktorom už sedeli ďalší účastníci tohto projektu
z
Nemecka,
do
hotela
v Longforde, ktorý bol vzdialený asi dve
hodiny cesty autobusom. V Longforde
sme absolvovali spoločnú večeru, pri ktorej sme sa zoznámili s ostatnými
účastníkmi. Írske študentky nás
privítali v ich škole, kde pripravili
program. Zahrali sme si írsky národný šport hurling a videli sme
ukážky karate a tanca. Pri tanci
síce došlo k menšiemu úrazu
v našej skupine, ale zábava bola
úžasná. Aj keď sme sa zo začiatku obávali jazykovej bariéry, naše obavy sa rozplynuli. A hoci nie sme
zdatní ani v angličtine, ani v nemčine, ruky, nohy a posunky jazykovú bariéru
preklenuli, vznikli nové priateľstvá a nové

lásky. Potom nasledovali pracovné povinnosti a tvorba konkrétnych cieľov. Bol
som ako jediný Slovák zaradený do pracovnej skupiny tlač. Ostaní Slováci boli
v
skupinách: divadlo, video
a kultúra. V predposledný deň sa
vyhodnotili naše práce a projekty.
Írske dievčatá nám predviedli ich
národný tanec a skupina divadlo
nám predviedla pekné vystúpenie
o
láske
počujúceho
chlapca
k nepočujúcej deve s názvom Divokosť v srdci. Večer bola diskotéka. V posledný deň sme mali
výlet k moru v Strandhille a ešte
posledné nákupy v Sligo. Nechýbala výmena „facebookových“ kontaktov, rozlúčka a 16. apríla 2014 o druhej nadránom sme nasadli na autobus smerom na
letisko v Dubline. Po letiskovej kontrole
sme leteli do Bratislavy.
Írsko je síce úžasná krajina, ale na môj
vkus tak trocha „naopak“, a ani tamojšie
počasie mi veľmi nesedí. No nezabudnuteľné chvíle, ktoré som tam prežil, utkveli
v mojej pamäti na celý život. A už teraz
viem, že jazyky v našom živote sú dôležitá vec a ak ich nevieme, tak sa
nikam nepohneme. Veď ako sa
hovorí: „Koľko rečí vieš, toľkokrát
si človekom.“
Milí študenti, hor sa učiť anglický
jazyk, veď neviem, kam sa
s projektom Comenius dostaneme nabudúce.
Učme sa, aby sme nemuseli používať končatiny...
Text a fotozábery: Alexander Ťažký
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Banská Bystrica

Univerzitná noc literatúry
kcia pod názvom Univerzitná
noc literatúry sa konala 30. 04.
2014 (vo štvrtok) na strednom
Slovensku, a to v Banskej Bystrici na
Filozofickej fakulte Univerzity Mateja
Bela. Cieľom podujatia bolo búrať bariéry medzi počujúcou a nepočujúcou komunitou prostredníctvom verejných čítaní kníh, ktoré sa tlmočili do slovenského posunkového jazyka. Toto podujatie
sa konalo prvýkrát. Hlavnými organizátormi boli dve univerzitné doktorky
a študenti FF UMB, pričom za stranu nepočujúcich tu pôsobila naša kurzistka
Marika Arvensisová. (Práve spomínané
doktorky prišli s nápadom tlmočiť príbehy do posunkového jazyka.) Marika nás
pozvala najprv ako divákov, ale vzhľadom na potrebu tlmočníkov, sme sa
zhostili úloh spolupracovníkov. Veľmi
sme sa z toho tešili. Marika rozposlala
pozvánky slovenským klubom a organizáciám, ktoré sa venujú nepočujúcim.
Málokto však odpovedal. Tiež šírila
zvesť o potrebe tlmočníkov, avšak mala
nulovú odozvu. Z tohto dôvodu, týždeň
pred akciou, nás oslovila a my sme jej
radi pomohli. Marika nám dala príbehy,
ktoré nám vysvetlila a my sme si ich
pretlmočili. Následné nám poslala oficiálne informácie a rozpisy, v ktorých
sme boli oboznámení so spoluprácou.

Spoločne s kolegami sme sa pripravovali, nahrali sme sa na videokameru, aby
sme mali prehľad, či sa správne pripravujeme. S malými dušičkami a rôznymi
myšlienkami v hlave nás mátala pamäť.
Z Bratislavy sme išli autom ráno, poobede sme dorazili do Banskej Bystrice.
Bolo tam krásne, slnečno, mali sme výbornú náladu a menej stresu. Išli sme
smerom na Filozofickú fakultu, kde nás
čakala Marika a odviezla nás do školy.
Tam sme sa stretli s ešte pár nepočujúcimi, ktorí sa k nám pripojili. Potom prišli nepočujúci študenti a vychovávateľka
Romana zo Základnej školy z Kremnice.
Marika nám všetko vysvetlila a začali
sme. Najprv nás zaviedla do prvej
miestnosti, kde tlmočila Janka Cmarová
s témou SUSEDKA od autora Pavla Rankova. Tlmočenie však prebiehalo vonku
v sklenom výklenku. My nepočujúci sme
pozorne pozerali na Janku ako tlmočila.
Vedľa nej sedel jeden pán, ktorý čítal
knižku pre počujúcich záujemcov literatúry. Po skončení tlmočenia sme išli na
ďalšie miesto, ktoré bolo v telocvični. Tu
tlmočil Tomáš Máňa poviedku MAJA,
ktorú napísala autorka Zuska Kepplová.
Príbeh sa nám veľmi páčil. S úsmevom
a s chuťou sme išli ďalej, kde sme sa
spoločne presúvali do zasadacej miestnosti dekana, kde samotný dekan čítal
príbeh SEMINÁRNA PRÁCA. Autorom bol
Stanislav Rakús. Príbeh tlmočila naša
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kurzistka Marika Arvensisová, ktorú dopĺňal Michal Hefty. Tlmočenie bolo veľmi
zaujímavé. Potom sme spoločne prišli
do školskej jedálne, kde Janka Kokošková posunkovala zaujímavý a vtipný príbeh z knihy HLBOKOMORSKÉ ROZPRÁVKY od Moniky Kompaníkovej. Nepočujúci
sa schuti zasmiali. Potom sme prešli na
ďalšie miesto, a to do tmavých chodieb,
kde bola úzka miestnosť. My nepočujúci
sme sa museli presunúť do svetlejšej
miestnosti, kde sme lepšie videli tlmočníka Radka Petríka, ktorý nám rozprával
o KRAJINE od autorky Zuzany Šmatlákovej. Na posledné tlmočenie príbehu
sme sa dostavili do kresťanského centra
UMB, kde sa čítala knižka ČIERNE NA
ČIERNOM od autora Mareka Vadasa.
Príbeh som tlmočil ja. Priznám sa, že
som mal trému, ale našťastie som sa
snažil menej stresovať, veď som bol dobre pripravený. Po skončení tlmočenia
sme si my tlmočníci trochu oddýchli,
a potom okolo ôsmej večer nás pustila

Banská Bystrica
Ples

vlna študentov do miestnosti, kde sa
konala zábava. K dispozícii sme mali aj
tombolu, v ktorej sme mnoho povyhrávali. Z tomboly si odniesol niečo aj náš
kolega Tomáš Máňa a prekvapivo prevzala cenu i Janka Cmarová. Obom sme
zablahoželali. Milým prekvapením pre
nás bolo to, že UMB pripravila pre nás
nepočujúcich milé darčeky ako poďakovanie, že sme prišli a tlmočili. Potom
sme poriadne roztočili zábavu (do polnoci), zatancovali sme si, zasmiali sme
sa. V ranných hodinách išiel každý svojou cestou. Na druhý deň s plnými zážitkami sme cestovali späť do Bratislavy.
A aby som nezabudol, všetko sledovalo
„oko“ Televízneho klubu nepočujúcich.
Záznam z podujatia bol odvysielaný
v júni 2014. Dúfam, že aj nasledujúci
rok sa bude konať táto veľmi zaujímavá
akcia; ale ako som sa dozvedel, už sa
intenzívne pripravuje jej pokračovanie.
Takže, dovidenia o rok.
A vy, nepočujúci, príďte, neoľutujte to.
Budeme opäť nocovať s literatúrou...

Text: Tomáš Slezák
Fotozábery: M yslím
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Projekt Comenius
Myslím
Ples

Workshop v materskej škole
marci 2014 bolo občianske združenie Myslím – centrum kultúry
Nepočujúcich
opäť
prizvané
k realizácii workshopu pre počujúce deti
v škole pre ne určenej. Na tomto
workshope sa zúčastnili lektori slovenského posunkového jazyka Michal Hefty
a Tomáš Máňa. Obaja radi zavítali do tzv.
Funiversity (na Gajovej ulici) s anglickým
vyučovacím jazykom. Predškoláci sa aktuálne učia o rôznych formách komunikácie,
pričom
prejavili
záujem
aj
o posunkový jazyk, čiže posunkovú formu dorozumievania sa. Pre všetky deti
obaja
lektori
pripravili
zaujímavú
a pestrofarebnú prezentáciu, ktorou ich
jednoznačne oslovili. Počas návštevy lektorov bola prítomná i tlmočníčka slovenského posunkového jazyka, aby si všetci
rozumeli. Michal Hefty vysvetlil, prečo
niektorí ľudia nepočujú, kto sú títo ľudia,

prečo sa označujú za Nepočujúcich,
a tiež, ako deti dokážu s nepočujúcimi
osobami komunikovať. Po krátkej poučnej prednáške sa deti spoločne učili pár
základných posunkov; išlo im to rýchlo.
Deti sa naučili všetky farby, základné čísla a pár posunkov hračiek. Taktiež sa naučili pozdraviť a posunkovať jednoduché
slovné spojenia v oblasti rodina. Celá
skupina
sa
bezprostredne
zapájala
a opakovala po lektorovi, s ktorého pomocou vyskúšali aj komunikačnú situáciu
pozdravenia a predstavenia sa v našom
slovenskom posunkovom jazyku. Na záver Tomáš Máňa predviedol rozprávku
„Cínový vojačik“ v slovenskom posunkovom jazyku. Deťom sa všetko veľmi páčilo a poďakovali sa, že sme prišili.
Text a fotozábery: M ichal Hefty

Interview

Šéfredaktor elektronického časopisu Myslímovinky – Mgr. Jozef Rigo
e od narodenia nepočujúci. Pochádza z Tatranskej Lomnice a od roku
1998 žije v Bratislave. Vychodil základnú školu internátnu pre nedoslýchavých v Levoči a strednú priemyselnú školu – odevnú v Kremnici. Vyštudoval Janáčkovu akadémiu múzických umení
v Brne, odbor Výchovná dramatika
pre Nepočujúcich. Po absolvovaní baka-

lárskeho štúdia pokračoval v magisterskom štúdiu na PdF Masarykovej univerzite, odbor Špeciálna pedagogika – surdopédia. V sezóne 1998 – 2002 pôsobil
ako herec pantomímy u profesora Milana
Sládka v divadle Aréna. Účinkoval s ním
v deviatich divadelných predstaveniach:
Kráľ UBU, Carmen, O divnej čiapke,
Grand Pierrot, Labyrint MM, Apocalyptica,
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Dar, Opera za tri groše a Mesiac
od C. Orffa. V rokoch 2000 až 2010 pôsobil ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte UK na Katedre špeciálnej pedagogiky v sekcii Pedagogika sluchovo
postihnutých v Bratislave. Od roku 2002
pracuje ako učiteľ a vychovávateľ na
SOŠ, OU a ŠI pre žiakov so sluchovým
postihnutím
na
Koceľovej
ulici
v Bratislave. Na tejto škole vedie aj divadelný súbor nepočujúcich žiakov DIKO
(DIvadlo KOceľ ova), kde má na repertoári až 36 divadelných etúd, hier
a scénok. Súbor DIKO získal už mnoho
ocenení a úspechov na rôznych festivaloch, nielen pre Nepočujúcich, ale aj pre
počujúcich, v krajských súťažiach a iných
podobných akciách. Od januára 2008 je
členom profesionálneho divadelného súboru nepočujúcich Divadlo Tiché iskry
(DTI), ktorý rovnako zožal úspechy
v predstaveniach Tichý plač ľalie na motívy balady Jána Bottu, v komédii Rómeo
a Zuzana na motívy Rómea a Júlie od
Shakespeara a nedávno v úspešnej komédii Smer Florida inšpirovaný kultovou
komédiou storočia „Niekto to rád horúce“.
Vitaj v tíme redakčného časopisu
Myslímovinky. Ako sa ti páči tento
časopis? Očakávaš nejaké zmeny
v
štýle
našich
Myslímoviniek?
Už som s tým spokojný, neustále si to
vylepšujeme a zveľaďujeme...

Čo robíš vo voľnom čase?
Čítanie kníh, sledovanie dobrých filmov,
divadlo s DTI, stretnutie s priateľmi,
zumba...

Interview

Čo by si rád zmenil v živote; čo by si
si tajne želal?
Krásny byt, viac výletov a dovoleniek,
obmedziť tisíce drobných aktivít na minimum!

Ako tvoja rodina zareagovala na tvoj
nový džob v redakčnej rade Myslímoviniek – byť jej šéfredaktorom?
Vnímali to ako samozrejmosť.
Kedy si naposledy plakal a kedy si sa
naposledy smial?
Minulý víkend som plakal pri jednom
smutnom americkom filme. Včera som sa
zas poriadne smial na tom, ako nepočujúca kolegyňa rozprávala príhodu, že doma nechala omylom zatvoreného frajera
na balkóne a zostal tam až do rána...
Kde by si najradšej býval, keby si
odišiel z nášho rodného Slovenska?
Ťažko povedať, lebo doma je najlepšie...

Text: Tomáš Slezák
Fotozábery: J ena Šimková
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NOVA

Spolupráca s Janou Žitňanskou na spote o eurovoľbách pre nepočujúcich
ačalo to v máji, keď ma Roman
Vojtechovský a Anna Šmehilová
oslovili o možnej spolupráci s pani
Janou Žitnaňskou ako tlmočníka slovenského posunkového jazyka do spotu tak,
aby nepočujúci tomu dobre rozumeli
a mohli si voliť Janu Žitňanskú ako kandidátku do európskeho parlamentu.
Po voľbách 24. mája 2014 Jana Žitňanská vyhrala a pôjde do EP, kde sa chce
naďalej venovať témam, ktoré presadzuje aj na Slovensku, teda pomoci ľuďom
so zdravotným postihnutím a oblasti
školstva. Chce zostať aj v kontakte
so slovenskou politikou. Bral som prácu
tlmočníka veľmi zodpovedne, čo sa týka
prekladov zo slovenského jazyka do SPJ.
Výsledok stál za to a pani Žitňanská
zožala veľký úspech medzi politikmi,
a zároveň sa nám podarilo touto cestou
zviditeľniť
kultúru
nepočujúcich
a slovenský posunkový jazyk. Atmosféra
natáčania bola príjemná vďaka profesionálnej spolupráci so spomínanou političkou, režisérkou spotu Andreou Kalavskou, poradkyňou prekladu zo slovenčiny
do SPJ Annou Šmehilovou, videokameramanom a fotografkou Jenou Šimkovou.
Nedávno sa pani Jana Žitňanská vďaka
návšteve workshopu o kultúre nepočujú-

cich a o SPJ na Maggio pláži, ktorý organizoval Slovak Telekom, definitívne rozhodla naučiť sa ďalší jazyk, a to posunkový jazyk. Po prvej lekcii je pre ňu jasné,
že to bude o niečo ťažšie, ako keď sa učila francúzštinu, angličtinu či portugalčinu. A že viac než svoj hlas bude musieť
používať ruky a mimiku tváre, ktorú ju
bude učiť občianske združenie Myslím.
Dokonca bola medzi divákmi na úspešnej
komédii z dielne divadla Tiché iskry
s názvom „Smer Florida“.
Text: J ozef Rigo
Fotozábery: Anna Šmehilová

15|Myslímovinky

Rozprávka

O dievčine Kane a zázračnom zajkovi
richádza príbeh o dievčine Kane,
ktorá bývala na krásnom veľkom
kopci s rodičmi, bratom Michim
a jej obľúbeným psíkom Dunčom.
Dievčina
Kana
sa raz prebudila
do krásneho rána,
kde ju cez oblok
šteklilo slniečko na
líčko. Usmiala sa a
vstala z postele.
Podišla
k
oknu
a otvorila ho dokorán. Nadýchala sa
čerstvého vzduchu,
pozrela na slniečko
a rozmýšľala, aký bude deň. Milovala
dobrodružstvá v prírode, na ktoré sa vedela tešiť a mala krásne zážitky, nielen
vtedy, keď šla sama, ale aj s bratom
Michim, či s rodičmi
alebo psom Dunčom. No najradšej
chodievala
sama
s Dunčom do prírody. Rozhodla sa, že
využije tento krásny deň so svojím
Dunčom. Zišla dolu
schodmi do kuchyne
za
rodičmi
a bratom. Veselo
ich
pozdravila
a Dunča pohladila.
Rýchlo sa naraňajkovala, vstala zo
stoličky a bežala
von do prírody. Povedala rodičom, že sa vráti k večeru. Rodičia sa nestihli s Kanou ani porozprávať
a už bola preč aj s Dunčom. Na prírodu
sa tešila, veď počasie bolo nádherné. Šli
tam, kam ju oči viedli a zrazu niečo obja-

vila. Dunčo zastal aj s Kanou a v nemom
úžase pozreli na seba. Pomaly sa priblížili
k nejakej veci. Z diaľky však nevideli, čo
stálo na kopci. Bol to malý čarovný zajo,
ktorý plakal od bolesti, že si zlomil
nohu. Dunčo pribehol
k zajkovi, zabrechal
a začal mu oblizovať zlomenú nôžku.
Kana
podišla
k nim, pozerala na
prekrásneho hnedého zajka s veľkými
ušami. Bolo jej ho
ľúto, že plakal. Povedala mu: „Ukáž nôžku, pozrieme sa na ňu a ošetríme ju.“
Kana rozkázala Dunčovi nech pohľadá
dva pevné papeky, aby mohli zajkovi zaviazať nôžku. Dunčo dvakrát zabrechal, že rozumie
a odbehol hľadať
papeky. Medzitým
sa
Kana
pýtala
zajka, ako sa mu to
stalo a ten začal
rozprávať. Dievčina
zostala prekvapená, že zajko rozpráva. Nechcela veriť,
že niečo také zázračné existuje. Zajko jej povedal:
„Som čarovný zajko, utekal som veľmi rýchlo, aby som
privolal Veľkú noc a spadol som, lebo
som sa zachytil o trávu.“ Plakal, že ho to
veľmi bolí. Medzitým sa Dunčo vrátil späť
s papekmi, aby mu Kana mohla obviazať
nôžku. Zajo prestal plakať, usmial sa,
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poďakoval a chcel sa odmeniť za pomoc.
Kana si ani nevšimla, ako deň ubehol.
Bol čas ísť domov. Rýchlo si želala, aby
jej pes Dunčo rozprával, aby okolo domu
boli
veľkonočné
ozdoby,
všade
vajíčka, sladkosti
a veľká hostina
pre celú rodinku.
Čarovný zajko si
jej želanie vypočul. Povedal, že
keď už bude pri
dome s Dunčom,
má si na neho
spomenúť a ešte
raz zaželať, potom uvidí všetko,
čo si bude priať. Kana povedala zajkovi,
aby išiel k nim bývať, že mu bude u nich
dobre. Zajko povedal: „Rád by som šiel
s vami, ale mňa čaká dlhá cesta
a povinnosti.“ Kana ostala smutná, že
nemôže
ísť
s nimi, ale bola
šťastná, že zajovi
pomohli. Rozlúčili
sa a čarovný zajo
pred ich očami
zmizol v diaľke.
Dunčo zabrechal,
ešte chcel chytiť
papuľkou
zajka
za uši, no už nestihol. Kana pohladila
Dunča
a povedala mu:
„Bol to nádherný deň, nikdy na zaja nezabudneme a bude nám chýbať.“ Tak sa
pomaly vracali domov. Určite sa už jej
rodičia o ňu strachovali. Jej malý brat
vždy čakal vonku, kedy sa už Kana vráti.
Kana z diaľky videla svoj dom. Spomenula si na zajka a zapriala si, ako jej kázal
a čakala na zázrak. V tom momente za-

Rozprávka
čula nejaké zvuky a už sa jej dom ozdoboval veľkonočnými ozdobami, padali vajíčka, sladkosti z neba a stolček sa naplnil jedlom samých dobrôt. Kana videla
rodičov a brata
akí sú šťastní, aj
keď
nechápali
tento zázrak, no
tešili sa. Dunčo
k nim rýchlo pribehol a zaštekal.
Zrazu sa pred nimi objavil čarovný
zajko
a zamával im.
Kana bola veľmi
šťastná, že ho videla a aj Dunčo,
ktorý začal rozprávať. „Hej rodinka, ja
viem rozprávať, hurááááááá.“ Potešil sa
Dunčo. Pozreli na neho a smiali sa. Celá
rodinka bola šťastná a vychutnávala si
spoločne krásny večer. Malý Michi bol
nadšený
psom,
že rozpráva a aj
rodičia sa radovali. Kana sa veľmi tešila, ako sa
teší jej rodina.
Milovala svoju rodinu a prírodu,
ktorá je zázračná. Kana si na
čarovného zajka
v duchu spomenula a ten sa zrazu objavil pred
ich domom. Zamávala mu a popriala veľa
šťastia. Bola veľmi spokojná a šťastná.
Veľmi sa tešila na ďalšie nové zážitky
v prírode.
Text: M artina Gelienová
Obrázok: internet
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Jazykové okienko

Dáme si Lazane alebo putovanie za novou slovenčinou? (2. časť)
Jedna čitateľka sa posťažovala, že nerozumie niektorým „novým“ slovám, ktoré už
bežne používajú jej počujúci kamaráti, alebo nevie, ako sa presne vyslovujú. Preto
sme pre vás pripravili malý jazykový kútik, v ktorom sa oboznámite s niektorými
novšími výrazmi a ich výslovnosťou.
Životný štýl mládeže:
Emo – skratka slova „emócie“, z anglického slova emotions (čítaj emoušns). Je to hudobný a módny štýl 21. storočia vyznávajúci najmä mladými ľuďmi vyznačujúcimi sa určitou precitlivenosťou a túžbou po romantike. Sú často fascinovaní témou o smrti, často si farbia vlasy
na čierno a majú výrazné čierne očné linky.
Punk (čítaj pank) – tiež hudobný a životný štýl vzniknutý v 70. rokoch 20. storočia. Títo pankáči opovrhujú malomeštianstvom, komerciou, globalizáciou, majú odpor voči rasizmu, nacizmu, komunizmu, vojne, politike, atď. Typickými prvkami sú pre pankáča: rifle, kožené bundy, spínacie špendlíky, cvoky, nášivky, ťažké topánky – kanady. Punková móda vyvinula aj vlastné účesy, číro – účes v tvare kohúta, bodliny
alebo rozstrapatené vlasy.
Hippies (čítaj hipíz) – hnutie, ktoré sa začalo šíriť v USA v 60. rokoch
a odtiaľ do celého sveta. Hippisáci, čiže Deti kvetov, protestovali proti
vojnovým aktivitám, propagovali mier, lásku, slobodu a rasovú toleranciu. Nosili voľné, farebné a batikované oblečenie s kvetinovými vzormi,
dlhé vlasy s koženou čelenkou.
Životný štýl stravovania:
Fast food (čítaj fást fút) – rýchle a nezdravé občerstvenie. Jedlá bývajú už hotové, alebo na ich prípravu stačí minimum času. Prídete
a okamžite dostanete, čo ste si vybrali.
Vegetariáni – nejedia nič, kvôli čomu by muselo zomrieť akékoľvek
zviera – mäso, vnútornosti, tuk, údeniny a podobne.
Vegáni – na rozdiel od vegetariánov nejedia žiadne produkty živočíšneho pôvodu, ani mliečne výrobky, vajíčka alebo med.

Frutariáni – živia sa iba ovocím, niektorými druhmi zeleniny, orechami
a rôznymi semenami.
Makrobiotici – základom ich stravy sú celozrnné obilniny, strukoviny
a zelenina.

Vypracovala: redakcia
Zdroj a fotozábery: internet
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Varíme s Michaelou

Studený cestovinový šalát
Potrebujeme:









2 veľké paradajky
1 veľkú papriku
1 pór
soľ
cestoviny (farfalle, fusilli či raviolli)
2 lyžice kvalitnej majonézy
3 lyžice tatárskej omáčky

Postup prípravy receptu:
Cestoviny uvaríme v mierne osolenej vode. Uvarené cestoviny scedíme a necháme odkvapkať. Paradajky, papriku, pór
nakrájame na malé kocky a spolu
s vychladnutými cestovinami zmiešame.
Ešte pridáme 2 lyžice majonézy a premiešame. Nakoniec pridáme 3 lyžice tatárskej omáčky. Podľa chuti osolíme. Hotový cestovinový šalát dáme vychladiť do chladničky. Cestovinový šalát
podávame studený. Verím, že vám bude
chutiť.
Dobrú chuť!

Text a fotozábery:
Michaela Kostelanská
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Komiks

Koniec agentov D.E.A.F

Dárius (21),
SBS

Romana (21),
BOSS

Lenka (21),
TURISTKA

Michaela (20),
AGENT č. 1

Veronika (21),
AGENT č. 2
Vlado (23),
ZLODEJ
Hmmm, kde sú
Niagarské vodopády?

OMYL

Prepáčte, kde sú
Niagarské vodopády?

Aha! Môžeme sa
spolu odfotiť?

Čo? Je to kancelária
agentov D.E.A.F.
Uf, také veľké
nohavičky nosí.
...ukradnem!

Zmizol zlatý náhrdelník!
Ako odmenu dostaneme
50.000 $ od SBS.

(dvere sa otvorili)
Móóóje nervy...

Zzzzz...
Dvere neboli pevné,
dokelu...
Jasnééé, nájdeme!!!
Aúúúúúúú.
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Komiks
To jeho máme chytiť?

Oh, vy ste tu?

Jáá? Niéé!

Áno. POMÓÓÓC!
Prachy móóóje!!!

PANIKA V KANCELÁRII

Agenti, nástup
na výcvik!!!

t Musíme ho
chytiť!

Zbraň!

S pudrenkou to
nevyšlo, dofrasa!
Kam ušiel zlodej
s peniazmi?

Posunky.

Pudrenka.

HON NA ZLODEJA

Nič ste netrafili!

Niééé, futbal, ale
chytiť zlodeja!!!

Hm, nevšimol
som si.

ZLODEJ HĽADÁ PIN KÓD
1111... 3121
Kufor sa neotvára,
hm.

ZLODEJ VS. BOSS

1 dolár?

Hmmm.

Zbohatla som,
hi-hi-hi.

Tomu nerozumiem.

Text: Jozef Rigo
Fotozábery: Jozef Rigo
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Posunkový jazyk

Lamač

Staré mesto

Dúbravka

Nové mesto

Vajnory

Podunajské Biskupice

Petržalka
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Ružinov

Posunkový jazyk

Rača

Vrakuňa (1. variant)

Karlova Ves (1. variant)
Posunkujúci a fotozábery: Tomáš Slezák, Tomáš Máňa

Devín

Vrakuňa (2. variant)

Karlova Ves (2. variant)
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3. Birthday párty Deafclub

Party

E-shop

Úvod do kultúry
a sveta Nepočujúcich
MOC 9,99 €

DVD - Slovník slovenského
jazyka - slovenského
posunkového jazyka
pre oblasť rodina
MOC 2,99 €

DVD - Preklady
najznámejších
skladieb
tradičnej kultúry
do slovenského
posunkového jazyka

Kniha + DVD Špecifické posunky
v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 12,99 €

MOC 4,99 €

Sada publikácií
MOC 28,99 €

DVD - Rozprávanie
príbehov - storytelling
a poézia v (slovenskom)
posunkovom jazyku
MOC 5,99 €

Sada DVD

Plagát A1 (59x84)

MOC 10,99 €

MOC 2,99 €

http://www.myslim.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtu
emart_category_id=2&Itemid=57

