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Praha

Úžasný úspech Slovenky
LÝDIA SVOBODOVÁ svetovou Miss Nepočujúcich
epočujúca kráska Lýdia Svobodová z Tisovca získala v Česku titul
Miss & Mister Deaf World
2014. Medzi mužmi zvíťazil Francúz Jean
-Marie
Bourdon.
Tohtoročného
14. ročníka podujatia Miss & Mister
Deaf World 2014 sa zúčastnilo
32 dievčat a 21 chlapcov z celého
sveta. Zápolenie sa takmer nelíši od klasickej súťaže; nechýbala módna prehliadka vo večerných šatách, promenáda v
plavkách či voľná disciplína. Vo voľných
disciplínach dievčat prevažoval tanec,
pričom sa dievčatá zvodne vlnili do moderných rytmoch. Publiku predvádzali aj
národné tance v krojoch. Iné sú pri tejto
súťaži napríklad reakcie publika, ktoré
dáva najavo svoje nadšenie trepotaním
zdvihnutých rúk (potlesk). Súťaž sprevádzalo aj niekoľko prekladateľov do posunkového jazyka. Podľa prezidenta súťaže Josefa Uhlířa akcia pomáha sluchovo
postihnutým dievčatám a chlapcom z celého sveta v ich neľahkom živote a umožňuje ukázať širokej počujúcej verejnosti,
že sú počujúcim ľuďom aj napriek svojmu postihnutiu vo všetkom absolútne
rovní. Ocenenie prvá vicemiss porotcovia
udelili Brazílčanke Márii Isabel Carlosovej. Európskou miss nepočujúcich sa
stala Olivera Lozicová zo Srbska. Rov-

naký titul medzi mužmi, ktorí súťažili iba
druhýkrát, vybojoval rakúsky zástupca
David Spiess. Titul miss sympatia samotní súťažiaci udelili reprezentantke
Thajska. O umiestnení účastníčok
tento rok rozhodli dve poroty, hlavná a
medzinárodná. V hlavnej porote zasadli
napríklad bývalá česká kráľovná krásy
Jitka Válková alebo Jana Doleželová.
Takmer všetky doterajšie ročníky súťaže
krásy nepočujúcich sa konali tiež v Top
Hoteli Praha. Výnimkou bola jej premiéra
na Malorke a ročník 2010 usporiadaný
v Gruzínsku. Vlani sa na súťaži krásy nepočujúcich v Prahe predstavilo 41 dievčat
a 17 chlapcov. Víťazmi sa stali Brazílčanka Thais Payová a Mexičan Christian Bernal.
Zdroj: www.pluska.sk
Fotozábery: P eter M išo a ČTK
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EFFETA

Dotyky ticha
en sa stal skutočnosťou. Po veľkej
snahe sa podarilo organizácii
EFFETA – Stredisko sv. Františka
Saleského zrealizovať sen o osvete
o posunkovom jazyku a o komunite
Nepočujúcich. Na základe dlhoročných
skúseností vieme, že počujúci žiaľ majú
množstvo predsudkov voči Nepočujúcim,
voči posunkovému jazyku, majú strach
z
komunikácie
s
Nepočujúcimi,
z nadviazania kontaktu, vzťahu s Nepočujúcimi. Tento strach často pramení
z
neznalosti
posunkového
jazyka
a z nepoznania Nepočujúcich. To sa snažíme touto kampaňou zmeniť. Prostredníctvom zaujímavých a hodnotných podujatí túžime priblížiť počujúcim „svet ticha“,
ktorý
je
bohatý,
krásny
a výnimočný. V spolupráci s Nadačným
fondom Telekom a ďalšími partnermi
projektu a pod záštitou Jany Žitňanskej,
poslankyne Európskeho parlamentu, sme
zorganizovali kampaň NAUČ SA POSUNOK |aby sme si rozumeli. Súčasťou
tejto kampane je výstava fotografií, na
ktorých sú zachytené posunky, ktoré posunkujú známe osobnosti a fotografie
priamo zo sveta Nepočujúcich. Táto výstava bude prebiehať na viacerých miestach Slovenska. Začali sme v Nitre. Výstava v Nitre bude trvať do 25. septem-

bra. Od 25. septembra sa výstava presunie na päť dní do Košíc a následne do
ďalších miest. 22. septembra sme pre
Vás pripravili milé a príjemné podujatie
Vyposunkuj si cukrovú vatu a nauč sa
posunky s osobnosťami, ktoré sa bude
konať v nákupno-zábavnom centre Galéria Mlyny Nitra od 14.30 do 15.30 hod.
Na tomto podujatí sa známe osobnosti
budú snažiť naučiť okoloidúcich ľudí posunok, ktorý posunkujú aj na fotografii.
Každý, kto sa odhodlá naučiť sa tieto posunky, bude za svoju snahu odmenený
cukrovou vatou a samozrejme odmenou
mu bude aj stretnutie s osobnosťami ako
sú Jana Žitňanská, Iveta Radičová, Adela
Banášová, Roman Pomajbo, Spievanka
a Zahrajko, Kuko a mnohí ďalší, ktorí
týmto spôsobom podporili našu kampaň
bez nároku na honorár. 22. septembra
môžete tiež vidieť nádhernú výstavu prác
detí a mládeže so sluchovým postihnutím
a s hluchoslepotou. Deti majú právo ukázať
svetu
svoj
veľký
talent
a prostredníctvom obrazov vyjadriť to, čo
prežívajú vo svojom svete, aby aj počujúci mali takýmto spôsobom možnosť
dotknúť sa ticha, priblížiť sa k nemu, naučiť sa niečo o ňom a pochopiť ho. Poslednou časťou podujatia je miniworkshop posunkového jazyka, kde sa
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môžu počas jednej hodiny všetci, ktorí
budú chcieť, naučiť základné posunky,
frázy z posunkového jazyka, a tak prekonať svoje predsudky, prekonať bariéry
a strach a urobiť krok k zblíženiu
a vzájomnému porozumeniu Nepočujúcich a počujúcich. Tak, ako hovorí Anna
Šmehilová, „posunkový jazyk je krásny,
jedinečný a bez hraníc. Dohovoríme sa
s ním aj tam, kde počujúcim slová nesta-

EFFETA
čia.“ Preto Vás pozývame prísť podporiť
svojou účasťou toto jedinečné podujatie
a spoločne ukázať svetu, že posunkový
jazyk je naozaj výnimočný. Naučme sa
posunok, aby sme si rozumeli.
Text: Veronika Šimonová
Úprava: Anna Šmehilová
Fotozábery: Jena Šimková,
Michaela Lukyová, Anna Šmehilová

Prešporkovo

Detský tábor – „Športové putovanie po okolí Bratislavy“
epočujúce i počujúce deti vo veku
3 – 11 rokov strávili uplynulých
šesť dní v dňoch 18. až 23. augusta 2014 v dennom detskom tábore, ktoré
pripravil v rámci Rodinného centra Prešporkovo Klub nepočujúcich rodičov a ich
detí. Denný tábor má už svoju históriu.
Tento denný tábor sa realizoval už tretí
rok. V Medickej záhrade sme sa stretli
s moderátorkou zo Slovenskej televízie
a rozhlasu; urobili sme i krátku reportáž.
Odznelo v nej, že na Slovensku sa realizujú tábory pre nepočujúcich, najmä
mladších a starších školákov. Najväčší
problém je v tom, že väčšina organizácií
nepozná svet nepočujúcich a nemá záujem o vytvorenie detského tábora pre
nepočujúce deti vo veku 3 až 6 rokov.
Hlavným zámerom bolo realizovanie

športových
hier
po okolí
Bratislavy
a obohatenie prázdninových zážitkov.
Krásne 6-dňové prázdninové zážitky deti
získavali z rôznych športových aktivít,
ktoré pripravili vedúci. Prvý deň sme sa
oboznámili so základnými pravidlami
denného detského tábora a zoznámili
sme sa s počujúcimi i nepočujúcimi
deťmi, aj s vedúcimi. V tomto čase sme
pripravili rôzne športové hry so zameraním pohybových schopností a zručností.
Druhý deň sme vyrazili do Devínskej Novej Vsi, kde deti mali možnosť prekonávať prekážky v lanovej džungli Tarzánie.
Deti mali množstvo zaujímavých prekážok na umelo postavených stĺpoch a mali
k dispozícii zabezpečené detské výstroje
a prilbu. Cykloturistika sa nekonala, lebo
niektoré deti nemali svoj detský bicykel.
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Urobili sme zmenu plánu. Pripravili sme
ping-pongové hry v Prešporkove. Deti sa
učili hrať ping-pong na ping-pongovom
stole. Tretí deň sme navštívili lezecké
centrum Vertigo v Ružinove. Mali sme
zabezpečenú odbornú inštruktáž po celý
čas, a tak sa deti oboznámili so základnými pravidlami lezenia, práce s lanom
a lezeckým výstrojom. Deti si nadšene
a s pozitívnou energiou niekoľkokrát vyskúšali zaliezť na rôznych lezeckých stenách. Poobede sme všetci vycestovali
vláčikom „Prešporáčik“ po centre Bratislavy. Štvrtý deň sme museli zrušiť splav
Malého Dunaja z dôvodu nepriaznivého
počasia. Takže sme sa rozhodli ísť do
detského zábavného centra Funcity
v Galérii Cubicon v Mlynskej Doline, kde
deti
mali
množstvo
zábavy
a dobrodružstiev. Potom sa deti oboznámili so základnými pravidlami tenisových
hier pod vedením nepočujúcich lektorov
v Prešporkove. Piaty deň sme si zaplávali
v krytom bazéne v Pezinku. Tam sa deti
oboznámili so základnými pravidlami plávania aj plaveckých hier. Urobili sme pre
deti krátke súťaže a aktivity vo vode. Poobede sme deti učili hravou formou tenis
pod vedením nepočujúcich lektorov na
tenisovom kurte v Mlynských Nivách. Posledný deň v sobotu sme pre deti pripravili záverečné súťaže so zameraním na
pohybové
zručnosti
a schopnosti
a cieľavedomé
prekonávanie
rôznych
prekážok. Nakoniec deti dostali krásnu

Prešporkovo

odmenu a mali veľkú radosť zo svojich
bohatých zážitkov. Dúfam, že tábor sa
uskutoční aj na budúci rok. Bol to naozaj
dobrodružný tábor plný radosti, úsmevu
a pohybu.
Klub nepočujúcich rodičov a ich detí
v rámci Rodinného centra Prešporkovo
chce poďakovať za finančnú podporu
z magistrátu Hlavného mesta Bratislavy
SR. Poďakovanie patrí aj sponzorom,
spoločnostiam: Fax Copy, Ševt, Albi,
Martinus, vydavateľstvu Fortuna Libri
a od Rozhlasu a televízie Slovenska. Zo
srdca vďaka za spoluprácu našim nepočujúcim vedúcim a nepočujúcim lektorom. Veľké poďakovanie patrí aj mojej
drahej kolegyne Veronike V. za prevzatie
úlohy koordinátorky celého tábora;
predovšetkým mi pomáhala organizovať
aktivity, ako aj vyhľadávať sponzorov.
Bozkávam ju.

Text: Denisa Gálová
(členka Rodinného centra Prešporkovo)
Fotozábery: Veronika Vojtechovská
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Prednáška

Ateliér audiovizuálneho prekladu 3:
Audiovizuálna tvorba bez hraníc
atedra translatológie, Univerzita
Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská spoločnosť prekladateľov
odbornej literatúry a Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
organizovala v dňoch 28. – 29. 4. 2014
sériu prednášok Ateliér audiovizuálneho
prekladu 3: AV tvorba bez hraníc na univerzitnej tvorivej ateliéri FF UKF v Nitre.
Ateliér prekladu pre audiovizuálne médiá
bol organizovaný už po tretíkrát. Cieľom
prednášok na rôzne témy audiovizuálneho prekladu bolo poukázať a navodiť študentov Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre na prácu, a tak poukázať na praktické použitie audiovizuálnej techniky.
Boli sme radi, že
opäť takýmto spôsobom sa dostalo do
popredia
použitie
audiovizuálnych médií pre osoby so sluchovým
postihnutím. Nielen, že išlo
o možnosti použitia týchto foriem pre
špecifickú skupinu osôb so zdravotným
postihnutím, ale taktiež to bola možnosť
poukázať na plnohodnotné získavanie informácií pre osoby s poruchou sluchu cez
audiovizuálne prostriedky. Prví prednášatelia boli manželia Vojtechovskí s témou

„Správy v slovenskom posunkovom jazyku“. Prednáška bola zaujímavá, vyjadrili
skúsenosti so samotnou prácou a s prípravou
pred
natáčaním
správ
v slovenskom posunkovom
jazyku.
Na druhej prednáške
prednášal
Michal
Hefty z občianskeho
združenia Myslím –
centrum kultúry Nepočujúcich
o umeleckom tlmočení pre Nepočujúcich. Predniesol, aké má skúsenosti pri
vzdelávaní umeleckého tlmočenia, príprave na hudobné koncerty a pri príprave
DVD nosičov. Diváci boli zaujatí, až
sa nestihli počas diskusie na všetko spýtať. Obe prednášky sa posunkovali a boli
tlmočené do hovoreného jazyka. Tlmočila
Erika Dobišová. Ďalší prednášateľ bol
Martin Šauša s témou „Výroba skrytých
titulkov v slovenských médiách“. Dúfajme, že v budúcnosti sa taktiež uskutoční
podobná séria prednášok venovaných
problematike osôb s poruchou sluchu.
Text: M ichal Hefty
Fotozábery: archív podujatia

8|Myslímovinky

Interview

Miss Deaf World – Slovenka Lýdia Svobodová z Tisovca
Lýdia,
srdečne
Ti
gratulujem
k prvenstvu Miss Deaf World. Aký si
mala pocit, keď vyslovili tvoje meno
ako víťazku svetovej nepočujúcej
krásy?
Ďakujem veľmi pekne.
To, že vyhrám, som vôbec nečakala. Veď
všetky dievčatá boli veľmi pekné a každá
bola niečím výnimočná. Nuž a po vyhlásení Miss Deaf World mi veru chvíľu trvalo, kým som si naplno uvedomila, že zvíťazilo Slovensko a že Slovensko, to som
predsa ja! Bol to šok!
Prečo si sa rozhodla vstúpiť do sveta
krásy; konkrétne prostredníctvom
súťaže Miss Nepočujúca?
Poviem pravdu, ani neviem. Asi to neustále podpichovanie mojej mamy, aby
som sa prihlásila. Nakoniec sme vyplnenú prihlášku poslali spolu, pretože
„Enter“ sme stlačili spoločne.
Rád by som sa opýtal, ako si sa pripravovala na súťaž Miss Deaf World?
Pomáhal ti niekto s prípravou?
Príprava bola naozaj veľmi náročná, nielen na čas, ale i finančne. Boli to týždne
až mesiace (dohromady 10 mesiacov)
„lietania“ po Slovensku. Zháňanie väčších sponzorov (nemalo to zmysel!;
všetko napokon financovala moja rodina), zisťovanie kontaktov na módne návrhárky, výber rób (boli potrebné tri), šitie koktailových šiat, topánky, šperky,
doplnky, kroj zo stredného Slovenska
(vybrali sme nakoniec hriňovský), nácvik
voľnej disciplíny, ku ktorej som potrebovala novú hudbu, nové šaty i novú choreografiu oproti Miss Slovensko (zostali
sme verné mažoretkám). Musela som si
tiež vytvoriť vlastnú prezentáciu v Power
Pointe o meste i o sebe, ktorá sa vysiela-

la počas finálového večera a od októbra
2013 som si platila kurzy posunkového
jazyka v Banskej Bystrici, pretože som
posunkový jazyk doteraz nepoužívala
a bol jednou z najdôležitejších podmienok súťaže. Takisto som pravidelne cvičila v posilňovni. Nuž a treba ešte k tomu
pripísať ďalších milión vecí, ktoré by mi
nikdy neboli napadli.
Najväčšiu podporu som mala v mame,
ktorá so mnou takmer všetko vybavovala
a jazdila autom po celom Slovensku.
Prosím ťa, Lýdia, vidíš nejaké rozdiely (nielen, ale aj) v príprave na obe
súťaže
Miss;
Miss
Nepočujúca
v Žiline a Miss Deaf World v Prahe?
V podstate to bolo rovnako náročné na
prípravu. Veľký rozdiel bol v tom, že na
Miss Slovensko Nepočujúca sme mali
všetko zabezpečené a na Miss Deaf
World sme si museli ako rodina zaobsta-
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rať všetko sami, pretože organizátori
Miss Slovensko nás informovali, že pre
nás nemajú žiadne finančné ani iné zabezpečenie. Veľmi ma to mrzí, pretože
všetci, čo boli na Miss sveta, mali podporu svojich krajín, len my nie. Ďalším rozdielom bolo to, že po skončení finálového
večera sme veľa cestovali po metropolách Českej republiky, kde sme mali
fashion prehliadky.
Pokiaľ viem, tak v Prahe bolo prihlásených spolu 52 súťažiacich. Z toho
bolo 31 dievčat a 21 chlapcov. Našla
si si v tomto prostredí nových priateľov? Ako ste sa spoločne dorozumievali?
Myslím si, že komunikáciu medzi nepočujúcimi som zvládla vskutku dobre. Využila som posunkový jazyk, ale i angličtinu
(odzeraním) a samozrejme snahu dorozumieť sa i rukami a nohami. Úsmev bol
nadovšetko. Inak dievčatá aj chlapci sme

Interview
spolu úžasne vychádzali, pomáhali sme si
i žartovali, ale najmä sme počas týždňovej prípravy na sebe pracovali, vylepšovali svoje choreografie i spoločný finálový
večer. Mám na všetkých nádherné spomienky. Boli to úžasní ľudia. Chýbajú mi.
Prezraď, koho si tipovala na víťazstvo súťaže Miss Deaf World?
Netipovala som vôbec, pretože pre mňa
boli všetky dievčatá niečím krásne
a výnimočné. Každej by som priala víťazstvo.
Aké máš ďalšie plány, životné ciele?
Aby som bola zdravá. A potom túžim
precestovať kúsok sveta, spoznať nové
kultúry, ale i získať nové životné skúsenosti a priateľstvá. Uvidím, čo prinesie
život. Nechám sa prekvapiť.
Lýdia, mám ešte jednu otázku. Viem,
že nedávno si ešte neovládala slovenský posunkový jazyk na komunikatívnej úrovni. Ako si na tom dnes?
Neuvažuješ nad zdokonalením sa
v slovenskom posunkovom jazyku –
zlepšením úrovne ovládania tohto
komunikačného systému?
Posunkový
jazyk
som
sa
naučila
v podstate za tri mesiace, no stále sa
zdokonaľujem. Našťastie mám veľmi
dobrú pamäť. Som veľmi rada, že som sa
ho naučila, len sa ešte musím doučiť súbežne hovoriť a posunkovať. Od septembra 2014 pokračujem v kurze pre pokročilých, na čo sa veľmi teším.

Text: Tomáš Slezák
Fotozábery: archív Lýdie Svobodovej

Napísané životom
EFFETA
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Zuzana Zliechovcová
Je krásne, keď v dnešnej dobe plnej
technického pokroku vidíme ľudí, ktorí
ovládajú nejaké to remeslo. V poslednej
dobe ľudia siahajú po originálnych
a netradičných produktoch a vážia si originálnych slovenských výrobcov, čím ich
podporujú a dodávajú im chuť tvoriť. Či
už ide o výrobky z dreva, kovu, alebo
iných materiálov, je to niečo krásne, keď
ľudia dokážu niečo pekné vytvoriť vlastnými rukami. Určite mi dajú za pravdu
všetci tvorcovia, že je to neopísateľný
pocit, keď vytvoria niečo krásne vlastnoručne a čerešničkou na torte je pocit,
keď sa vytvorené dielo páči aj iným. Jednou takouto umelkyňou je aj Zuzana
Zliechovcová, ktorá sa venuje umeleckej tvorbe handmade šperkov, vlasových doplnkov a v neposlednom rade
maľovaniu obrazov.
Zuzka je nepočujúca umelkyňa, ktorá sa
šperkárstvu venuje už viac ako 11 rokov.
Od
narodenia
má
diagnostikovanú
93%-nú stratu sluchu na pravom uchu
a 97%-nú stratu sluchu na ľavom uchu.
Je vidieť, že šperky tvorí nielen rukami,
ale aj srdcom. Nositeľky jej krásnych
šperkov tvrdia, že Zuzka do šperkov
vkladá niečo viac, nejakú tajnú neviditeľnú ingredienciu, ktorá sa nikde nedá

kúpiť. Vdýchne im dušu. Svoje šperky
z drahých kovov takmer vždy kombinuje
s rôznymi minerálmi, čím každému
šperku dodá punc originality a jedinečnosti. Obzory ohľadom minerálov si
rozšírila na bakalárskom štúdiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
v
odbore
technická
mineralógia-gemológia. Ako sama hovorí: „Každý
minerál pôsobí na človeka inak a každý
pomáha v inej sfére života. Keď sa nám
veľmi páči nejaký minerál, je to presne
ten, ktorý práve potrebujeme v našom
živote na prekonanie prekážky. Preto sa
snažím o čo najväčšiu rozmanitosť
minerálov vo svojich šperkoch, aby si
každý vedel nájsť ten svoj.” Môžem potvrdiť, že minerály, ktoré Zuzka používa,
sú naozaj rozmanité a pochádzajú
z rôznych kútov sveta.
Okrem dámskych šperkov Zuzka tvorí aj
pánske šperky. A ako muž musím potvrdiť, že sú to ozaj štýlové kúsky s nádychom mužnosti, sily a estetického cítenia. Páni, vrelo odporúčam.
Ako som sa presvedčil na vlastné oči,
šperkárstvo nie je veru jednoduché remeslo a vyžaduje značne množstvo fyzickej sily. Drôt či plech je potrebné tvaro-
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Napísané životom
stredí štiavnických vrchov, takže sa dá
povedať, že tvorí v lone prírody, čo je vidieť aj na jej šperkoch, do ktorých vnáša
prírodné motívy. Počas tvorby nesmú pri
nej chýbať jej domáci miláčikovia, psík
Gaston a kocúrik Riško.

vať, valcovať, žíhať, ťahať, ohýbať, spájkovať... Skrátka, čarovať s kúskom kovu
a minerálom, až kým nevznikne krásny
skvostný šperk. Na otázku Ktorú časť výroby šperku máš najradšej? odpovedala:
„Najradšej z celej výroby šperku mám
finálne leštenie v leštiacom bubne. Vždy
keď šperk vyberám z bubna som plná
očakávania, ako šperk vyzerá. Vždy ma
to dostane a prekoná moje očakávania.“
V druhej polovici minulého roka Zuzka
svoju tvorbu rozšírila o kovové vlasové
doplnky, ako sú tiary, venčeky a kovové
opasky, ktoré sme mali možnosť prvý raz
vidieť na Bratislavských módnych dňom
Jeseň/Zima 2013 a ďalšiu kolekciu na
Bratislavských módnych dňom Leto/
Jeseň 2014 (ako súčasť kolekcie šiat Jaroslavy Wurll Kocanovej).
Okrem šperkárstva sa Zuzka venuje aj
maľovaniu obrazov, ktoré kombinuje
s kovom a tiež s minerálmi. Jej obrazy
vyžarujú neskutočný optimizmus a hru
farieb. Zuzka má svoje obrazy aj u seba
doma a môžem potvrdiť, že miestnosti
ozdobené takýmito umeleckými dielami
získavajú ďalší rozmer.
Zdrojom inšpirácii je pre Zuzku hlavne
príroda, kde aj tvorí. Jej šperkárska dielňa a ateliér sú situované v krásnom pro-

Okrem umeleckej tvorby je Zuzka aj pedagóg na Súkromnej Strednej Umeleckej
Škole v Hodruši Hámroch, kde vyučuje
grafickú tvorbu, ktorú vyštudovala na
Univerzite Komenského v Bratislave,
odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov.
Na svojom konte má množstvo diplomov
a ocenení na slovenských ale aj zahraničných súťažiach. Zúčastnila sa niekoľkých
výstav
a
prehliadok,
napríklad:
▪ Bratislavské Módne dni Jeseň/Zima
2013 so šperkami ako doplnkami k šatám
Jaroslavy
Wurll
Kocanovej
(AtelierDeCouture),
▪ Bratislavské Módne dni Leto 2014 so
šperkami ako doplnkami k šatám Jaroslavy Wurll Kocanovej (AtelierDeCouture),
▪ Premio speciale: ARTISTA SEGNALATO
2012, medzinárodná súťaž v meste Monte Cosaro v Taliansku,
▪ Premio speciale TROFFEO „PERLA
DELL´ADRIATICO“ 2012 medzinárodná
súťaž v meste Grottammare v Taliansku,
▪ a ďalšie...
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Napísané životom

I napriek ťažkým životným situáciám
a hendikepu Zuzka stále tvorí, napreduje
a ide si za svojím snom. Na margo svojho hendikepu tvrdí: „Niečo mi Boh zobral
a niečo pridal.“ A musím súhlasiť. Pridal
talent na umeleckú tvorbu, manuálnu
zručnosť a estetické cítenie.
O umelkyni a predovšetkým šperkárke
Zuzke Zliechovcovej budeme toho ešte
veľa počuť nielen u nás, ale aj
v zahraničí. Najbližšie ju môžete vidieť na
Bratislavských módnych dňoch Jeseň/
Zima 2014, ktoré sa konajú 13. až
15. októbra 2014.
Zuzka, ďakujem za príjemný rozhovor
a prajem ti do budúcna, aby si aj naďalej
rozdávala radosť a pozitívnu energiu,
ktorú šíriš okolo seba a vkladáš do svojich diel, či už šperkov, alebo obrazov.
Nech tvoja tvorba oslovuje stále viac
a viac ľudí nielen tu na Slovensku, ale aj
v zahraničí.

Autor: JoDo
Jewellery: Zuzana Zliechovcová
Model photo: M aciej W ilczynski
Make-up: P etra N émethová
Model: Dušana Lukáčová I . vicemiss
Slovensko 2011

Myslím

Umelecké tlmočenie kultúrnych podujatí pre Nepočujúcich
aše občianske združenie Myslím –
centrum kultúry Nepočujúcich zrealizovalo podporný projekt pod
názvom Umelecké tlmočenie kultúrnych
podujatí pre Nepočujúcich. Zámerom
tohto projektu je, že počas vystúpení hudobných kapiel vystúpi spolu s nimi aj
tlmočník slovenského posunkového jazyka. Umelecké tlmočenie chceme realizovať nielen preto, že tak poskytneme
ďalšie vzdelávanie tlmočníkom slovenského posunkového jazyka, ale aj preto,
že tak pomôžeme nepočujúcim užiť si
hudbu a emócie z nej aspoň na takej

úrovni, aby mali estetický zážitok. Tento
projekt je zameraný predovšetkým na
prípravu a uskutočňovanie pesničiek hudobných kapiel v umeleckom tlmočení
v slovenskom posunkovom jazyku pre
tých, ktorí používajú slovenský posunkový jazyk. Nepočujúci nemajú možnosť
počúvať dialógy a hudbu kapiel tak, ako
počujúci, a preto sme vyškolili tlmočníkov slovenského posunkového jazyka,
aby sme si nacvičovali tlmočenie hudobných vystúpení v oblasti tlmočenia a aby
tým
taktiež
pomohli
Nepočujúcim,
v zmysle sprostredkovania estetického
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SOŠ pre
Myslím
ŽSP
od kapely POLEMIC, postupne sme si rozoberali ich texty a podľa rytmu sme nacvičovali ich pretlmočenie. Táto činnosť
trvala dlhé týždne a hodiny. Tlmočníci sa
s nacvičenými pesničkami predstavili na
pódiu podľa vystúpení kapiel.

a kultúrneho zážitku. Cieľom projektu je
podporovať neformálne vzdelávanie počujúcich o Nepočujúcich, podporovať informatívne vzdelávanie
počujúcich
o Nepočujúcich,
rozvíjať pohybové
schopnosti,
komunikačné zručnosti,
vizuálne
vnímanie, emocionálne prežívanie
účastníkov školenia a odhaľovanie
foriem vyjadrovania prostredníctvom prežívania hudby na
umeleckej úrovni. Tento projekt je
v prvom rade určený pre používateľov
slovenského posunkového jazyka, staršej
i mladšej generácie. Ďalej je určený tlmočníkom slovenského posunkového jazyka, rodinným príslušníkom Nepočujúcich, budúcim tlmočníkom slovenského
posunkového jazyka, všetkým záujemcom o kultúru i o posunkový jazyk komunity Nepočujúcich. Organizácii Myslím sa
už
dvakrát
podarilo
spolupracovať
s kapelou POLEMIC, a preto záväzok spolupráce bol uskutočnený dohodou, ktorá
bola vo fáze prípravy. Organizátori nášho
Myslím ponúkli istých tlmočníkov, ktorí
majú adekvátne skúsenosti a schopnosti
prekladať piesne. My, tlmočníci umeleckého tlmočenia, sme si vyberali pesničky

Tieto podujatia sa uskutočnili v rôznych
mestách: v Rohožníku v kultúrnom dome
17. 08. 2014, Magio pláž v Bratislave
25. 08. 2014, a nakoniec sa podarilo
k záväzku pripojiť aj mesto Šaľa dňom
01. 09. 2014 v amfiteátri, a Lučenec 14.
09. 2014 v dome
kultúry.
Myslím chce touto
cestou
srdečne
poďakovať hudobnej kapele POLEMIC za ochotu,
trpezlivosť
a
spoluprácu
s tlmočníkmi. Pevne veríme, že sa
takáto akcia zopakuje aj nabudúce.
Tento rok dokonca pripravujeme DVD –
vianočné koledy v slovenskom posunkovom jazyku, ktoré bude vydané v priebehu decembra.
Text: Tomáš Slezák
Fotozábery: M yslím
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Jana Žitňanská – poslankyňa Európskeho parlamentu
arodila sa v Bratislave. Študovala
na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave a v Centre de formation et de perfectionnement
des journalistes (CFPJ) v Paríži. Pracovala ako novinárka v Slovenskom rozhlase,
v TV Markíza, v Rádiu Twist a STV. Členkou Rady pre vysielanie a retransmisiu
bola v rokoch 2001 až 2007. Poslankyňou Národnej rady SR bola v rokoch
2010 až 2014. S Danielom Lipšicom v roku 2012 založila hnutie NOVA, ktorého je
podpredsedníčkou. V roku 2014
sa stala poslankyňou Európskeho parlamentu. Je členkou Výboru Európskeho parlamentu pre
zamestnanosť a sociálne veci
a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, kde je aj podpredsedníčkou. Bojuje za práva
a lepšie podmienky pre život
tých slabších, ako aj ľudí so
zdravotným postihnutím. Spolu
s manželom Róbertom má tri
deti. Drží sa motta:
„Má zmysel snažiť sa o spravodlivosť a pomáhať ľuďom.“
Dlhé roky ste pôsobili ako novinárka.
Prečo ste sa rozhodli novinárčinu zanechať a vstúpiť do politiky?
Ako novinárka som mohla veci a dianie
na Slovensku len komentovať, kritizovať,
poprípade s tým súhlasiť či nesúhlasiť.
Uvedomila som si však, že pokiaľ chcem
veci na Slovensku meniť, musím byť
v politike priamo účastná a byť jej súčasťou. Pociťovala som veľkú nespravodlivosť najmä voči tým slabším v našom
štáte, ktorí sa sami nevedeli a nemali
ako brániť. Stretla som sa s ťažkými
osudmi ľudí, ktorí sú najmä zdravotne

postihnutí, alebo sociálne slabší. A tak
som sa rozhodla, že chcem túto skrivodlivosť nielen komentovať, ale že chcem
veci priamo v politike meniť.
Mnohí
hovoria,
že
politika
je
„špinavá“, a že sa slušní ľudia nechcú politikou zašpiniť. A preto do
politiky nevstupujú. Mali ste však Vy
odvahu vstúpiť do politiky?
Som presvedčená o tom, že pokiaľ si
všetci slušní ľudia povedia, že do politiky
nevstúpia preto, lebo sú tam len
tí „neslušní“ a nechcú sa politikou zašpiniť, tak potom politika
bude stále vnímaná takto negatívne. Naša politika potrebuje
slušných ľudí, ktorí musia zabojovať za dobro a spravodlivosť.
A preto som nabrala odvahu aj
ja a vstúpila som do politiky.
Medzi ľuďmi na Slovensku
ste vnímaná ako politička,
ktorá bojuje najmä za práva
ľudí so zdravotným postihnutím. Ako
ste sa k tomu dostali?
Ako poslankyňu ma oslovila Anka Šmehilová, ktorá sa roky venuje práci a pomoci
nepočujúcim. Cez svoju prácu poslankyne som sa teda vďaka nej dostala k tým,
ktorí spomínané problémy prekonávajú
dennodenne. Narodia sa so zdravotným
postihnutím, alebo ich choroba či úraz
počas života oberie o zrak, sluch, či pripúta k invalidnému vozíku. Toto sú ľudia,
ktorí potrebujú našu pomoc, potrebujú
pozornosť spoločnosti a podporu, pretože
sami si väčšinou pomôcť nedokážu
a v problémoch sa neocitli vlastnou
vinou.
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Čo sa Vám ako poslankyni na Slovensku pre ľudí so sluchovým postihnutím už podarilo presadiť?
Boj za práva ľudí so zdravotným postihnutím je na Slovensku beh na dlhú trať.
Zmeniť systém nie je veľmi jednoduché.
O to viac ma teší, keď sa podaria aj maličkosti. Som nesmierne rada, že sa mi
podarilo iniciovať a spolu s odborníkmi
spracovať prvý politický program špecificky zameraný na ľudí so zdravotným
postihnutím, v roku 2010 na Slovensku
ešte keď som bola v KDH, a postupne ho
napĺňať. V spolupráci s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou a bývalým ministrom vnútra Danielom Lipšicom sme
spustili tlmočenie ich tlačových konferencií do posunkového jazyka, preto ma veľmi mrzí, že ich súčasní nástupcovia
v tom nepokračujú. Riešili sme skvalitnenie poradenstva pre rodičov
detí so zdravotným postihnutím hneď po narodení, pracovali sme na
presadzovaní skvalitnenia skrytých titulkov
v televíziách, presadzovala som povinné titulkovanie filmov na
DVD slovenskými titulkami, podarilo sa
nám spustiť správy v posunkovom jazyku
pre Nepočujúcich. Aj keď som si myslela,
že nie je možné z opozície niečo presadiť,
predsa sa mi podarilo navýšiť financie na
nových 800 asistentov učiteľa pre deti
so zdravotným postihnutím na školách.
Keďže ja sama nie som odborníčka na
potreby týchto ľudí, som rada, že som
mala a mám tú česť spolupracovať priamo s odborníkmi aj so zdravotným postihnutím.
V tomto roku ste sa stali poslankyňou Európskeho parlamentu. Čo by

Interview
ste chceli zmeniť pre ľudí so sluchovým postihnutím z tohto miesta?
Ako poslanci Európskeho parlamentu
(EP) máme možnosť učiť sa jazyky. A ja
som sa zaujímala o výučbu práve posunového jazyka. Tak som iniciovala v EP
zaradenie tohto jazyka medzi jazyky,
ktoré sa môžu europoslanci učiť. Aktívne
som začala komunikovať s nepočujúcimi
europoslancami prostredníctvom skupiny
venujúcej sa problematike zdravotného
postihnutia v rámci EP. Som členkou Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci, kde chcem
i naďalej presadzovať témy súvisiace so
zdravotným postihnutím, ktorým som sa
venovala a venujem na Slovensku. Už
cez leto sa mi do správy o zamestnávaní
mladých podarilo presadiť špecifikáciu
podpory pre mladých,
práve so zdravotným
postihnutím.
Mojím
hlavným cieľom je, aby
pri
tvorbe
všetkých
smerníc a odporúčaní EP
pre členské štáty, boli
zohľadňované
práva
a potreby ľudí so zdravotným postihnutím. Ale nielen na papieri, ale najmä v praxi. Aby ľudia so sluchovým postihnutím nenarážali na bariéry v komunikácií a v prístupe k informáciám. Preto som sa rozhodla moje správy
sprístupňovať prostredníctvom youtube
v posunkovom jazyku alebo s titulkami
a súčasne mám asistentku na Slovensku
ovládajúcu nielen problematiku ľudí so
sluchovým postihnutím, ale ovládajúcu aj
posunkový jazyk. Verím, že bude v EP
zaznievať silný hlas vďaka môjmu spojeniu s nepočujúcimi europoslancami Adamom Kósom a Helgou Stevens.
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Čo by ste chceli odkázať ľuďom so
sluchovým postihnutím na Slovensku?
Aby nemali obavy sa kedykoľvek na mňa
obrátiť. Aby sa ľudia so sluchovým postihnutím nebáli žiadať rešpektovanie ich
práv na komunikáciu a prístup k informáciám vo všetkých oblastiach života. Spolupráca je však v procesoch zmien najdôležitejšia. Tak, ako sa spájame my europoslanci, aby sme spoločnými silami pre-

Interview
sadili lepšie podmienky pre život ľudí so
sluchovým postihnutím, tak by sa mali
spájať ľudia so sluchovým postihnutím na
Slovensku, nielen s ostatnými sluchovo
postihnutými, ale aj počujúcimi, ktorí bojujú za ich práva. Na to, aby sme odstraňovali bariéry, musíme odbúrať bariéry v našich srdciach.
Pripravila: Anna Šmehilová ml.
Fotozábery: J ana Žitňanská

Myslím

Workshop pre zamestnancov Detského domova v Trenčíne
ektor slovenského posunkového jazyka Michal Hefty z občianskeho
združenia Myslím – centrum kultúry
Nepočujúcich sa zúčastnil ako školiteľ
dvojdňového workshopu v Trenčíne
v dňoch 10. a 11. 6. 2014, kde prednášal
pre zamestnancov detského domova.
Detský domov nesie názov „Detské mestečko“. Workshop bol zameraný na osvojenie si úplných základov slovenského
posunkového jazyka a komunikáciu
s nepočujúcim dieťaťom. Účastníci tohto
workshopu boli učitelia, vychovávatelia
a psychológovia, ktorí cítili potrebu vzdelávať sa v predstavených témach, keďže
majú v detskom domove nepočujúce de-

ti. Počas workshopu mali účastníci mnoho otázok, boli veľmi aktívni a zaujatí
tým, ako komunikovať s nepočujúcim
dieťaťom. Čas síce veľmi rýchlo ubehol,
ale účastníci boli spokojní. Ak sa podarí
opäť niečo podobné zorganizovať v rámci
projektu, budeme všetci spokojní.

Poďakovanie hlavne patrí tlmočníčke
Barbare Randuškovej, ktorá na profesionálnej úrovni tlmočila zo slovenského posunkového jazyka do hovorenej podoby
slovenského jazyka a naopak. Tiež ďakujem zamestnankyni detského domova
p. Jane Čiernej za pozvanie na workshop.
Text: M ichal Hefty
Fotozábery: J ana Čierna
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Kultúra

Kultúrne prvky komunity Nepočujúcich na kurze posunkového jazyka
áujemca o kurz cudzieho jazyka by
mal poznať aj kultúru krajiny či
krajín daného jazyka alebo menšiny/menšín určitého jazyka, pokiaľ ide
o národnostnú, etnickú alebo jazykovokultúrnu menšinu. Podobne záujemca
kurzu posunkového jazyka (ďalej PJ) by
sa mal okrem osvojenia jazykových zručností naučiť poznať a obohatiť o kultúrne
prvky komunity Nepočujúcich. Je potrebné dbať, aby sa s nimi oboznámil
a prakticky ich využil priamo na kurze prvého modulu, aby bol lepšie pripravený sa začleniť medzi členov komunity
Nepočujúcich. Zároveň treba dbať, aby si
záujemca zvykol vžiť sa do tzv. sveta ticha, konkrétne na kurze
by sa nemal vôbec používať hlas a malo by sa
zvyknúť na iné zvuky vychádzajúce od Nepočujúcich. Medzi ne patria napr.
dupanie nohou o zem,
zvuky orálneho komponentu, nenápadné,
neuvedomelé búchanie, udieranie o niečo
(prstene na prstoch jednej ruky a nimi
udierať o stôl, hodinky na ruke sa udierajú o lavicu, buchot položenia kníh na
stôl). Nepočujúci pri komunikácii s okolím využívajú zrak, prípadne komunikujú
aj prostredníctvom dotykov a vibrácií. To
sú hlavné rozdiely komunikácie s okolím
medzi Nepočujúcimi a počujúcimi. Medzi
kultúrne prvky komunity Nepočujúcich,
s ktorými by sa mal záujemca oboznámiť, aby ich vedel využiť v praxi, patria:
Oslovenie/neoslovenie mena. M ožno
opísať štyri najčastejšie situácie:
Dotyčný Nepočujúci, ktorý je prítomný
v istej miestnosti, sa zapája do komunikácie s jednou skupinou Nepočujúcich.

V nej sa nachádza aj druhý Nepočujúci.
Keby druhý Nepočujúci chcel zavolať dotyčného Nepočujúceho, aby s ním mohol
komunikovať, neoslovuje ho menom, ale
mávaním rukou, ak je ten ďalej od dotyčného, alebo dotykom, ak je ten blízko
dotyčného. Ide o priamu komunikáciu
tvárou v tvár. Dotyčný Nepočujúci, ktorý
je prítomný v tej miestnosti, sa nezapája
do komunikácie s jednou skupinou, ale s
druhou skupinou Nepočujúcich. Keby
druhý Nepočujúci jednej skupiny chcel
zavolať dotyčného, aby s ním mohol komunikovať. Tiež ho neoslovuje menom,
ale požiada o niekoho, kto je nablízku toho dotyčného, aby ten mohol zavolať dotyčného. Zvyčajne ten ho
zavolá
dotykom
alebo
mávnutím rukou v závislosti od vzdialenosti a upozorní ho ukázaním na volajúceho, zároveň povie,
že ten ťa volá. Podobne
ide o priamu komunikáciu tvárou v tvár.
Dotyčný Nepočujúci, ktorý je prítomný v
tej miestnosti, sa nezapája do komunikácie s jednou skupinou, ale s druhou skupinou Nepočujúcich. Keby druhý Nepočujúci jednej skupiny chcel spomenúť, povedať niečo o dotyčnom. V tom prípade
môže povedať o ňom menom, resp.
menným posunkom, ale častejšie sa na
neho ukazuje ukazovákom, kde sa dotyčný Nepočujúci nachádza. Dotyčný Nepočujúci, ktorý nie je prítomný v tej miestnosti ale v druhej miestnosti, alebo je
niekde úplne mimo domu. Keby druhý
Nepočujúci jednej skupiny chcel spomenúť, povedať niečo o dotyčnom. V tom
prípade sa častejšie hovorí o ňom menným posunkom. Už sa neilustruje
priama komunikácia tvárou v tvár.
Dotyk. N epočujúci sa navzájom dotý-
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kajú oveľa viac ako počujúci. Dotýkajú sa
napr. pri prerušení či otvorení vzájomného rozhovoru, pri vyžiadaní si pozornosti,
pri vstupe do rozhovoru, pri upútaní pozornosti ostatných Nepočujúcich ap.
Vhodný je dotyk na rameno, čiže od lakťa až po plece. Pri sedení je povolený dotyk aj na hornú časť stehna. Dotyk
na hruď nie je povolený a na chrbát môže mať hnevlivú reakciu. Zároveň Nepočujúcemu môže prekážať, keď dotyk
k upútaniu pozornosti je veľmi jemný,
lebo ho nemusí cítiť, alebo nevie, čo sa
deje za ním, či zároveň mu prekáža, keď
sa mu len ťuká prstom. Správny dotyk
má byť taký, ako keby niekto chcel zo
slušnosti zaklopať na dvere. Vo väčšine
prípadov sa používa dotyk dva-trikrát súčasne. Nepočujúci používa aj silnejší dotyk dva-trikrát súčasne na rameno, vtedy
ide o nejakú naliehavú informáciu, ktorú
chce poskytnúť druhému, prípadne viacerým.
Dobré cvičenie na dotyk býva na kurze
napr. známa hra Tichá pošta, kde má
lektor možnosť overovať správnosť používania dotyku. Pravidlá hry: záujemcovia stoja v rade za sebou, každý je otočený chrbtom. Lektor alebo prvý z radu
si vymyslí napr. obraz niečoho a dotykom poklepe na plece susedovi, ten vytvorí kópiu a odovzdá ďalšiemu susedovi,
kým tichá pošta nedorazí k poslednému
záujemcovi. Posledný záujemca ukáže
znázornený obraz na tabuli, ktorý k nemu dorazil a štartujúci tiež znázorní obraz na tabuli, čo v skutočnosti ukázal.
Väčšinou výsledok býva značne skomolený, ktorý je zdrojom zábavy.
Mávanie rukou. N epočujúci pre získanie pozornosti, alebo privolanie ďalšieho Nepočujúceho, volajú iným spôsobom

Kultúra
ako počujúci a to tak, že energicky mávajú rukou v zornom poli ostatných prítomných.
Dupanie nohou o zem a jemné búchanie rukou o stôl. Slúžia tiež na
upútanie pozornosti. V tom prípade na
kurze lektor stojaci oproti polkruhu záujemcov častejšie pre upútanie pozornosti
používa dupanie nohou o zem, prípadne
mávanie rukou.

Menný posunok. N epočujúci používajú dve osobné mená, jedno dostanú v
deň narodenia od svojich rodičov a druhé
od Nepočujúcich, a tým menom je ich
menný posunok. Menný posunok je prostriedkom vytvorenia identity Nepočujúceho. Získava pocit, že je súčasťou komunity Nepočujúcich.
Každý člen komunity Nepočujúcich má
svoj menný posunok, ktorý môže byť vytvorený na základe vonkajšej či vnútornej charakteristiky osoby, obľúbenej činnosti, obľúbenej postavy, typickej gestikulácie osoby, alebo podľa slov: kalku
hovoreného jazyka, zároveň môže byť
zdedený od Nepočujúcich rodičov ap.
Záujemca kurzu by mal dostať menný
posunok už na prvej hodine. Keď ho ešte
nedostal, môže ho získať v priebehu pár
hodín.

Zrakový kontakt a postreh. P očas posunkovania Nepočujúci neprerušujú svoj
zrakový kontakt, pozerajú sa priamo do
očí. Pri takejto komunikácii niektorým
počujúcim môže byť nepríjemné, keď sa
na ne Nepočujúci dívajú dlhšie a častejšie, ako je zvyčajné. Na kurze by mali
záujemcovia sedieť v polkruhu, aby sa

Kultúra

19|Myslímovinky
každý navzájom dobre videl a bol neustále na pozore. Napr. jeden kladie druhému otázku a ostatní si musia dávať pozor. Alebo jeden rozpráva príbeh a lektor
sa môže druhého opýtať na niečo z príbehu.
Podobne záujemcovia sediaci v polkruhu
a lektor určí dvojice komunikujúcich,
napr. prvý záujemca bude komunikovať
s piatym záujemcom, druhý so štvrtým
a tretí so šiestym. Potom každá dvojica
komunikuje a učí sa ignorovať „šumy”
rúk od komunikujúcich susedov. Zároveň
je potrebné, aby si záujemcovia precvičovali zrakový postreh formou hier; napr.
prostredníctvom
videa
figurant ukáže na dva
rozdielne príklady. V jednom znázorní dom, ktorý
stojí v strede, vedľa neho
na ľavej strane ilustruje
auto a na pravej strom.
Podobne je v druhom príklade, ale objavuje sa zmena: auto je na pravej strane
a strom na ľavej.
Nerušenie komunikácie. Keď dvaja
používatelia PJ v komunikácii stoja oproti
sebe, stáva sa tak, že niekto príde a vidí
medzi komunikujúcou dvojicou priestor
na vchádzanie. Ten mnohokrát netuší, čo
má robiť, buď si vyberie jeden z častých
piatich možností: (a) počká, kým dvojica
dohovorí, (b) skláňa sa a prejde medzi
nich, (c) gestom či náznakom preruší komunikáciu a prejde, (d) urýchlene či bežiac prejde medzi dvojicou, (e) obíde oblúkom jedného z dvojice. Treba záujemcov oboznámiť, aby v pohode šli medzi
dvoma komunikujúcimi smerom von, im
to vôbec nebude prekážať. Pre nich to
nepôsobí ako nejaký „šum” komunikácie,
ale ako mucha, ktorá lieta z jedného

miesta na druhé.

Odkazovanie a ukazovanie. Dôležité,
aby záujemcovia na kurze odbúrali nimi
považovanú
neslušnosť
odkazovania
a ukazovania, ktoré častejšie používajú
používatelia PJ vo svojej komunikácii.
Odkazovanie ako verbálna jednotka PJ
slúži napr. (a) na určenie osobných zámen, (b) na určenie privlastňovacích zámen (môj, tvoj), (c) na odkazovanie
osôb spojených s prostými slovesami
vo výpovediach (príklad: POZNAŤ + odkazovanie = poznať ho), (d) na odkazovanie k (určenému) miestu, k objektu,
alebo situácii, ku ktorej
sa vzťahuje, (e) na konci
výpovede, keď sa opakuje zámeno zo začiatku
výpovede a pridá sa
k nemu dôraz (príklad:
ON BOLO VÍNO PIŤ ON).
V prispôsobenej komunikácii počujúcim
sa používa aj ukazovanie ako neverbálny
prostriedok, ktorý slúži na priame ukazovanie reálnych objektov, ku ktorým sa
viažu pre pochopenie výpovedí.
Osvetlenie. N epočujúci pre svoju komunikáciu i pre svoju prácu častejšie
dbajú na dôležité dobré osvetlenie v
miestnosti ako počujúci. Komunikovať
alebo pracovať sa nehodí v šere, v tme, v
tieni, či v polotieni. Okrem tejto situácie
používateľom PJ prekáža, keď niekto stojí
v smere, odkiaľ prichádza svetlo, napr.
stojí pri okne.
Blikanie svetla. P okiaľ používateľ P J
chce získať pozornosť všetkých prítomných používateľov PJ napr. v miestnosti,
v triede, v klube, môže to urobiť tak, že
opakovane rozsvieti a zhasne svetlo –
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krátke signály.
Kompenzačné pomôcky. Bolo by dobré, keby sa v miestnosti kurzu nachádzala kompenzačná pomôcka napr. svetelná
signalizácia dverového zvončeka, aby záujemcovia boli oboznámení aj s takou
možnosťou, akú používajú Nepočujúci
pre svoje základné životné potreby. Nemali by tiež chýbať (hlavne) vyvesené
letáky o rôznych kompenzačných pomôckach na nástenke.
S vymenovanými kultúrnymi prvkami komunity Nepočujúcich by sa mal záujemca

Kultúra
zoznámiť nie na jednej hodine, ale rozložiteľne na viacerých hodinách jedného
modulu. K tomu v závere, keď sa skladá
skúška, v nej by nemali chýbať otázky aj
z tejto oblasti. Cieľom článku bolo priniesť čitateľom zaujímavé poznatky
o kultúrnych prvkoch komunity Nepočujúcich a verím, že prípadne ich niektorí
užitočne využijete aj na kurzoch PJ.

Text: Roman Vojtechovský
Zdroj obrázkov: internet
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MEDZINÁRODNÁ LETNÁ ŠKOLA LINGVISTIKY POSUNKOVÝCH JAZYKOV

(CISL 2014) 4 kontinenty – 22 štátov –99 účastníkov
priestoroch Filozofickej fakulty
Karlovej univerzity v Prahe sa uskutočnila v dňoch 25. – 29. augusta 2014 tzv. Medzinárodná letná
škola 2014: Aktuálne problémy
v lingvistike posunkových jazykov.
Ústav jazykov a komunikácie nepočujúcich usporiadal v tomto čase týždeň podnetných a živých otázok v lingvistike posunkových jazykov. Letná škola súborom
odborných prednášok a workshopov podporila mladých odborníkov v realizácii
vlastných výskumov, ako i ponúkla prehľad o lingvistike posunkových jazykov
vo svete. Letná škola posunkových jazykov bola systematicky rozdelená na dve
časti. Prvé tri dni sa uskutočnila tzv.
Summer School Lecture, na ktorej sa zúčastnila päťdesiatka delegátov z rôznych
častí sveta a poprední svetoví odborníci
v oblasti (kognitívnej) lingvistiky posunkových
jazykov
z
USA,
Austrálie
a Európy, ako sú Tom Humphries, Trevor
Johnston, Carol Padden, Christian Rathmann, Adam Schembri, Ulrike Zeshan,

Klára Richterová a Irena Vaňková, i iní.
Štvrtý a piaty deň sa uskutočnila tzv.
Summer School Open, na ktorú zavítali
široká verejnosť a všetci záujemcovia posunkových jazykov. Formou konferenčných príspevkov sa zverejnili výsledky
výskumov
prítomných
odborníkov
a študentov, prezentujúcich sa v prvej
časti podujatia, ako aj noviniek zo sveta
lingvistiky posunkových jazykov.
Týždeň kognitívnej lingvistiky posunkových jazykov otvorili študentka odboru Čeština v komunikaci neslyšících
a hlavná organizátorka Bc. Lucia Břinko-
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vá, dekanka Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze doc. Mirjam Friedová
Ph.D.,
riaditeľka
Ústavu
jazyků
a komunikace neslyšících Mgr. Andrea
Hudáková Ph.D. a „matka“ odboru Čeština v komunikaci neslyšících prof. PhDr.
Alena Macurová CSc. Hlavnými témami
boli kognitívna lingvistika, korpusy posunkových jazykov, príbuznosť posunkových jazykov a kultúra Nepočujúcich.
Konferenčnými jazykmi sa stali anglický
jazyk, český jazyk, český posunkový jazyk a medzinárodný systém posunkovania (ktorý však nie je jazykom; ale systémom).
V našom príspevku sme sa rozhodli
priblížiť atmosféru tohto inšpiratívneho
podujatia, ako aj poukázať na podnetnosť
a živosť všetkých odprezentovaných príspevkov.
Summer School Lecture

Pondelok 25. augusta sa otvorila
problematika
kognitívnej
lingvistiky
v explicitnej spojitosti s posunkovými jazykmi. Ako prvá vystúpila Irena Vaňková

Praha
a svojím príspevkom Stereotyp ako kľúč
v jazykovom obraze sveta českých nepočujúcich poukázala na jazykový obraz
sveta, sociálne stereotypy a stereotypy
v českom posunkovom jazyku. Po obednej prestávke predstavili svoje práce Lucie Břinková venujúca sa zaujímavej
problematike
Stereotypy
národností
v posunkových jazykoch, Marie Basovníková s príspevkom Stereotyp počujúceho v posunkových jazykoch a Radka
Zbořilová s témou Konceptualizácia farieb
v
posunkových
jazykoch.
V popoludňajších hodinách sa uskutočnili
tri simultánne Worshopy kognitívnej lingvistiky,
ktoré
priamo
súviseli
s predchádzajúcimi troma príspevkami.
Téma národných stereotypov ponúkla
účastníkom nazrieť do rôznych nepočujúcich národov a ich kultúr, tematika stereotypov počujúcich zas vtipne, no priamo
poukázala na predstavy nepočujúcich ľudí o počujúcej populácii (i naopak)
a v treťom workshope o farbách viac než
desiatka
národností
diskutovala
a komparovala farby, ako aj motiváciu
ich vzniku. Živosť kognitívnej lingvistiky
neutíchala ani po otváracom dni, pretože
vo večerných hodinách sme si spoločne
vychutnali prechádzku inšpiratívnou večernou Prahou.
Nasledujúci deň sa niesol v duchu
korpusov. Ako prvý vystúpil Christian
Rathmann so svojím príspevkom Projekt korpusu nemeckého posunkového
jazyka: dizajn korpusu, v ktorom nám
dovolil nazrieť do svojej dlhoročnej
a systematickej práce získavania korpusu. Trevor Johnston poukázal na Cielenú
anotáciu
ako
spôsob
skvalitnenia
a vyťažovania korpusu posunkového jazyka. V poludňajších hodinách Adam
Schembri riešil problematiku pod názvom Kvantitatívne prístupy k analýze
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korpusov posunkového jazyka, kde nás
zoznámil so štatistickým nástrojom
Rbrul. Trevor Johnson ukončil korpusovú
lingvistiku v znení Elementárna anotácia
ako základ výskumu: analýza príkladov
a ich riešení s účastníkmi kurzu, kde vysvetlil rozdiely medzi notáciou, transkripciou, anotáciou a tagovaním. Po cykle
odborných prednášok nasledoval večerný
program
sprevádzaný
výstavou
o významných nepočujúcich osobnostiach, ktoré pôsobili (predovšetkým)
v Čechách.
Témou nasledujúceho dňa, 27. augusta,
bola
kultúra
nepočujúcich
a súčasný výskum posunkového jazyka.
Ulrike Zeshan rozprávala na tému
Mnoho jazykov po ruke: štúdium posunkového multilingvizmu, pričom komparovala cross-signing and sign-switching.
Carol Padden poukázala na problematiku
vzťahu
gesta
a
posunku
v
odbornom
príspevku
Od
gesta
k posunkovému jazyku. Publiku vysvetlila
vzťahy medzi gestami, pantomímou,
symbolmi/znakmi a posunkovým jazykom. Klára Richterová riešila Príbuzenskú
terminológiu v českom posunkovom jazyku. Posledným prednášajúcim bol Tom
Humphries s podnetným príspevkom
Utváranie
významu
v
kultúre:
´nepočujúci´, ´počujúci´ a iné modely.
Po panelovej diskusii sa všetci lingvisti odobrali do historickej budovy Karolinum, kde po príhovore rektora nastal
dejepisný výklad a obhliadka tejto
skvostnej pamiatky.
Summer School Open
Letná škola pre širokú verejnosť
bola otvorená vo štvrtok 28. augusta.
Tom Humphries ako prvý tentokrát
predniesol publiku Utváranie významu,
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„svety významu“, slovníkové definície
a kontext. Radka Nováková oboznámila všetkých s problematikou pod názvom Nepriame pomenovania v českom
posunkovom jazyku, kde explicitne poukazovala na sémantický trojuholník
a vzťah medzi formou a obsahom. Petr
Vysuček a jeho Špecifické posunky
v českom posunkovom jazyku upútali
mnohých; prednášajúci prízvukoval existenciu špecifických posunkov ako súčasť
gramatiky posunkových jazykov. Trevor
Johnston
predstavil
výskumy
v austrálskom posunkovom jazyku, pričom sa zameral na pohyby úst v Auslane
(austrálskom
posunkovom
jazyku).
Adam Schembri tentokrát predniesol
príspevok pod názvom Lexikálna variantnosť a zmeny v britskom posunkovom
jazyku. Aurore Paligot a jej Korpusová
štúdia zníženia pasívnej ruky v rámci štýlu francúzskeho belgického posunkového
jazyka predstavili frankofónne Belgicko.
Paweł Rutkowski poukázal na mladý
výskum poľského posunkového jazyka
a korpusové údaje, ktoré boli doposiaľ
získané.
Popoludňajšie dve hodiny boli venované posterovým prezentáciám, pri
ktorých
sme
sa
mohli
pristaviť
a vzájomne podiskutovať na danú problematiku.
Záver dňa bol opäť venovaný:
Carol Padden a jej téme Štúdium slovníkov posunkového jazyka, kde sa venovala ikonickosti, i Ulrike Zeshan
s príspevkom Posunkový jazyk v ohrození, kde poukázala na ohrozené posunkové jazyky vo svete a spôsoby ich záchrany. Ako posledná vystúpila Josefina Safar, ktorá sa zaoberala dedinskými
posunkovými jazykmi, špecificky chicanským posunkovým jazykom z Mexika.
Večerný

program

sa

uskutočnil
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v Michnůvom paláci a sprevádzal ho hudobný koncert simultánne a umelecky tlmočený do českého posunkového jazyka.
Piatok 29. augusta sa uskutočnilo
niekoľko obohacujúcich prednášok. Josef
Fulka svojím príspevkom Konštruovanie posunkového jazyka ako historického objektu vysvetľoval relevanciu objektívnej histórie, ktorá závisí od interpretácie. Karel Redlich nás pútavo vtiahol
do indiánskych posunkových jazykov. Josefina Kalousová predstavila Klasifikátorové tvary ruky držania v českom
posunkovom jazyku. Keiko Sagara
predniesla svoje výskumné názory na
číslovky
v
historicko-komparatívnom
náhľade
na
japonský,
tchajwanský
a kórejský posunkový jazyk. Hyunhwa
Lee poukázala na svoj výskum
o
kórejskom
posunkovom
jazyku
a prepínaní kódu v ňom. Yaqing Chen zaujímavo predstavila extrémne posunkovanú čínštinu a posunkovanú čínštinu,
ako aj jazykové kontaktové prostriedky
v čínskej komunite Nepočujúcich. Juhana
Salonen sa zaoberal dokonavým vidom vo fínskom posunkovom jazyku.
Ako prvý (v rámci konferencie) začal
otvorene uvažovať o pomenovaní nepočujúci, ako o niečom nie veľmi pozitívnom; navrhol používanie pojmov ako vizuálne vnímajúci či posunkujúci. Silvia
Gabarro-Lopez
funkčne
priniesla
a interpretovala (doteraz takmer) neznámy pojem buoys v znení Bóje v „mori
LFSB“? Ich súradnice a susedia. Christian Rathmann pomocou aplikovanej
lingvistiky vysvetlil svoje teórie, výskumy
a testy reprodukcie viet nemeckého posunkového jazyka. Týždeň lingvistiky posunkových jazykov uzavrela Anna
Moudrá
s
kognitívnymi
náhľadmi
v príspevku Cesta – schéma v českom
posunkovom jazyku.

Záver vedecko-spoločenského podujatia patril samotným organizátorom,
ktorí sa so svojimi účastníkmi rozlúčili
slovami vďaky hodnotiac, že Letná škola
splnila svoje očakávania. Všetci prítomní
boli nadšení a odmenou pre organizačný
tím bola hromadná spokojnosť a záujem
o ďalší ročník. I z tohto dôvodu kladne
oceňujeme prácu organizačného tímu,
ktorý zorganizoval podujatie na vysokej
spoločenskej úrovni. Tím ľudí sa flexibilne dokázal prispôsobiť požiadavkám
prednášajúcich účastníkov, ktorým sa
ponúkla možnosť pre sebaprezentovanie.
Medzinárodnú letnú školu 2014
smelo hodnotíme ako podujatie, na ktorom nechýbali lingvisti posunkových jazykov nadšení pre jazyk a vedu. Všetky
príspevky sa vyznačovali dlhoročným
profesijným záujmom samotných prednášateľov. Odznené referáty obsahovali
mnoho funkčných a podnetných informácií, ktoré sme koncízne predstavili
v našom príspevku. Summer School
2014 potvrdila, že (kognitívna) lingvistika posunkových jazykov je dámou ponúkajúcou priestor pre vedu.

Text: M arika Arvensisová
Fotozábery: Kolektív CI SL (internet)
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Rozprávka

Snehulienka a sedem nepočujúcich športovcov (1. časť)
Bol raz jeden nepočujúci...
Bežný život je aj na planéte Manuálka s bežnými posunkami, kde sa komunikuje na uliciach, v kanceláriách,
v priestoroch bánk, v prezidentskom
kresle,
za
pultmi
hypermarketov
a nákupných centier, medzi vedcami či
intelektuálmi, na zemi i vo vzduchu,
v kluboch či v školách, posunky sú všade. Jedného dňa sa nepočujúci Vladko
potuloval po ulici, kde všade prechádzali
samí nepočujúci a narazil na húf ľudí,
ktorí stáli okolo billboardu s nápisom blížiacich sa zimných deaflympijských hier
vo Vysokých
Tatrách. Ľudia medzi sebou štebotali
v posunkoch
o novej reklame.
Vladka
reklama veľmi
nelákala
a išiel ďalej
blúdiac po ulici. Už sa začalo stmievať
a Vladko sa
akurát vrátil
do domčeka.
V
tomto
domčeku
bývali
Vladko s ďalšími šiestimi nepočujúcimi bratmi. Ich domček bol dokonalý, zabezpečený všetkými možnými signálmi či vibráciami tak, aby sa pri zvonení celý domček od základov pekne triasol. Žili pokojným životom, až kým sa jedného dňa
uprostred noci pri ich domčeku nezrútilo
kozmické teleso v tvare úst. Prudké vibrácie spôsobené pádom tohto telesa bratov nevyrušilo, no až ráno jeden z bratov
Dávid vyšiel von na rozcvičku. Uvidel čosi, čo sa mu predtým snáď len snívalo.

V tom momente si vytiahol z vrecka široké optické okuliare a stál ako soľný stĺp,
neveriac či dobre vidí, alebo sa mu to len
zdá, pred týmto neznámym telesom.
Zobudil ostatných bratov vibrovaním celého domu a oznámil im, že vonku
je niečo nevídané. Prišli na svah a tam
uvideli kúdol dymu. Podišli bližšie
a pochopili, že to bolo akési neznáme teleso z kozmu. To teleso malo tvar ľudských úst. Začali jeden za druhým ohmatávať to neznáme čudo, jeden z bratov
Maťo vykríkol, že je to havarované teleso
a na zem spadlo zrejme z neba. Ostaní
zborovo súhlasili.
Začali
skúmať to teleso a ďalší
z bratov Lukáš objavil na
poškodenom
mieste
pri
okienku
vystretú nehybnú
ruku
a
vykríkol.
Všetci zbehli
k
nemu
a hľadiac na
tú ľudskú ruku, jeden z bratov, odvážny Jožko, začal
ju ohmatávať a kývol hlavou, že je
v poriadku. Vytiahol celú postavu
z kozmického telesa a položil ju na zem
v blízkosti ich domčeka a všetci zborovo
zvolali, že je to žena! Jeden z bratov,
usilovný Patrik, bleskovo priviezol malý
vibračný budík a priložil ho na jej
hruď čakajúc, že sa prebudí. Nič. Zrazu
slnečné provokujúce lúče pošteklili tvár
ospalého Lukáša a ten zrazu kýchol ako
hrom. Bratia na to nereagovali, ale tá
spiaca žena sa zobudila a zľakla sa. Zisti-
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li, že nie je nepočujúca, a preto je to teleso v tvare úst, takže v ich svete sa komunikuje ústami a nie rukami.
Prvé stretnutie tretieho druhu
Záhadná žena skúmala veľké očiská
siedmich
nepočujúcich
bratov
a začala hovoriť. Všetci siedmi bratia si
posunkami šeptali, neveriacky krútili hlavami pátrajúc, čo znamenalo to rýchle
tvarovanie sa úst tej záhadnej ženy. Intelektuálny Miško priviezol z domčeka
obrovitánsku encyklopédiu a začal bleskovo listovať,
kým ostatní
čakali odpoveď na jedinú
otázku, ktorá
by vysvetlila,
čo je to za
bytosť.
„Našiel som“,
zamával Miško, a začal
vysvetľovať
rukami, že tá
žena pochádza z planéty
Orálka, a že
tam žijú iní ľudia než oni. Tí z planéty
Orálka nepoužívajú pri rozhovore ruky,
ale
ústa.
Všetci
zborovo
súhlasili
a pochopili, že s tou záhadnou ženou sa
treba naučiť nejako komunikovať. Vŕtalo
im hlavou to, ako sa s ňou budú rozprávať, keď to nevie rukami. Najstarší so
siedmich bratov Patrik si spomenul na
akúsi pomôcku, ktorú dostal od jeho
praprapradedka, uloženú v truhlici. Vbehol do domčeka po ňu. Po chvíli sa vrátil
a oprášil pomôcku od pavučín a prachu.
Patrik ostatným bratom vysvetlil, že kedysi jeho praprapradedko používal túto
pomôcku namiesto prekladateľa pri do-

Rozprávka
rozumievaní sa s ľuďmi, ktorí používajú
ústa, z čias keď ešte takíto ľudia žili spoločne na ich planéte. Pomôcka pripomínala bábku: mala hlavu, oči, ústa, obočie, líca a ruky z kovovo-plastického materiálu. Patrik vysvetľoval ostatným ako
otecko deťom, že táto pomôcka bola dosiaľ najvyspelejšia technika, akú kedy táto planéta vynašla. Chvastal sa pred nimi, že je taká praktická, že si ju môže
vsunúť do vrecka. Patrik spojazdnil bábku kľúčikom v jej chrbte, kde ju natiahol
ako hodinky. Bábika začala krásne posunkovať. Povedal, že sa
volá
„prekladač“.
Všetci skákali
od radosti ako
malé deti. Tá
žena sa ešte
nespamätala
z
havárie
a všetci sa jej
snažili
pomôcť, aby sa
zotavila,
zdvihli
ju
a ona znovu
niečo povedala a Patrikova bábka začala
prekladať v posunkoch: „Vy ste z planéty
Manuálka?“
Všetci
bratia
naraz
s úsmevom kývli hlavou: „Áno!“ Posunkami jej naznačili, že ju pozývajú do ich
krásneho domčeka. V tom momente Patrikov „prekladač“ začal rozprávať a žena
s radosťou prikývla.
Prečo sa tu objavila?
Žena z inej planéty si potrebovala
oddýchnuť a spala tak dlho, že sa jeden
z bratov Vladko začal obávať o jej život,
a tak ju zobudil. Pomaly sa prebudila.
Všetci bratia nedočkavo chceli vedieť,

26|Myslímovinky
prečo prišla na
a z akého dôvodu.

Rozprávka
planétu

Manuálka

Táto žena bola krásna, mala dlhé
rovné hnedé vlasy a modré očiská. Bratia
boli stále zvedaví, prečo sa tam objavila.
Začali jej cez prekladač klásť otázky.
Najprv váhala, no potom začala vysvetľovať, že na ich planéte Orálka sa pripravujú zimné olympijské hry a potrebujú jedného nepočujúceho z planéty Manuálka,
aby
rukami
symbolizoval
olympijský
plameň v kotle ako štart
zimných olympijských hier.
Na ich planéte
už oheň vymizol z povrchu
zemského
a
namiesto
neho používajú
„vzdušné
teplo“. Chceli
udržať tradíciu
olympijských hier, tak preto poslali túto
ženu na planétu Manuálka, aby vyhľadala
vytrvalého a dokonalého športovca
s tými najšikovnejšími rukami. Lenže počas letu do jej kozmického telesa narazila
zhustená sieť signálov sms-iek a faxov
tak, že jeho smer sa vykoľajil a zrútil sa
na zem práve vedľa ich domčeka pri svahu. Siedmi bratia jej ale s ľútosťou povedali, že ani jeden z nich nie je výkonný
športovec, a že si bude musieť takého
nájsť niekde inde. Žena sa začala
s bratmi priateliť a bola rada, že ju zachránili a že môže s nimi zostať, pokiaľ
sa zotaví. V tom momente jej napadalo,
že ich môže vycvičiť na špičkových športovcov.

Ako vždy, Jožko žene odvážne pred
ostatnými povedal jeho meno cez prekladač, a povedal jej aj mená jeho šiestich
bratov. Patrik bol zo všetkých najstarší
a mal šesťdesiat rokov, ďalší bol Vladko,
ten veľa vecí stále nevedel a musel sa
stále učiť, štvrtý z bratov bol Lukáš, stále
ospalý a lenivý, piaty bol popletený Maťo
a ten posledný bol Miško, ktorý bol zo
všetkých najmúdrejší. Cez prekladač sa
jej potom spýtali na jej meno. Ona odpovedala:
„Anabela“.
Všetci
jasali
a nečakane sa
na ňu vrhli
a začali ju objímať až tak
dlho, že jej to
nebolo príjemné.
Jeden
z bratov, inteligentný Miško, objímanie
prerušil a navrhol, že jej meno zmení
z Anabely na Snehulienku a všetci bez
váhania súhlasili. Anabele sa to nepáčilo,
a preto starší Jožko opatrne vysvetlil, že
ich je spolu sedem a Snehulienku poznajú z rozprávky. Tým chcel povedať, že
ona je ako Snehulienka a oni ako siedmi
bratia – trpaslíci. Snehulienka s ním súhlasila, aby neboli sklamaní a všetci ju
s obrovskou radosťou opäť vyobjímali,
ako je u nepočujúcich typické. Snehulienka si postupne začala zvykať na ich
zvláštne spôsoby.

Autor: Jozef Rigo
Obrázok: internet
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Jazykové okienko

Dáme si Lazane alebo putovanie za novou slovenčinou? (4. 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.
Toxikománia a návyky:
Absťák – objavuje sa po vypršaní účinku návykovej látky. Absťáky
bývajú až bolestivé stavy: tras, nespavosť, kŕče, nevoľnosť.

Workoholik – (čítaj vorkoholik) – človek závislý od svojej práce,
pričom bežný život pre neho stráca zmysel.
Gamblér – (čítaj gamblér aj gembler) – človek závislý od rôznych
hazardných hier a hracích automatov.
Kofeín (čítaj kofejín) – chemická látka, ktorá povzbudzuje centrálnu nervovú sústavu a srdečnú činnosť. Vytvára ľuďom závislosť.
Nikotín – vysoko návyková chemická látka, ktorá sa nachádza
v tabaku. Vyvoláva psychickú aj fyzickú závislosť a škodí (nielen)

dýchacím cestám.
Dealer (čítaj díler) – je to obchodník s drogami.

Feťák – narkoman, človek závislý od (nebezpečných) drog.
Fet – drogy (to, čo potrebujú závislí ľudia).
Joint (čítaj džojint) – marihuanová cigareta.

Streetworker (čítaj strítverkr) – sociálny pracovník, ktorý poskytuje pomoc ľudom z problémových skupín v teréne; priamo na ulici.
Craving (čítaj krejvink) – silná túžba po droge, ktorá je jedným
zo základných príznakov závislosti.

Vypracovala: redakcia
Zdroj a fotozábery: internet
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Varíme s Veronikou

Perníkové rezy
Tento víkend som sa rozhodla, že
upečiem koláč. Keďže som mala chuť vyskúšať niečo nové, zalistovala som v kuchárskej knihe. Našla som Perníkové
rezy, ktoré vyzerali neodolateľne. A viete
čo? Ešte lepšie chutili! Veď posúďte sami.
Cesto:











6 vajec
200 g kryštálového cukru

Cesto rozdelíme na dve polovice a do
jednej zamiešame kakao. Kakaovú časť
cesta vylejeme na vymastený plech
a pečieme 10 minút pri teplote 200 °C.
Predpečený korpus vyberieme, potrieme
džemom a vylejeme naň pudingovú plnku. Na vrch dáme druhú časť cesta
a uhladíme. Koláč dopečieme ešte 20 minút pri teplote 150°C. Po vychladnutí ho
pokvapkáme čokoládou a nakrájame na
rezy.
Dobrú chuť!

200 g hladkej múky
1 balíček prášku do perníka
1 balíček vanilínového cukru
100 ml oleja
100 ml mlieka
3 lyžice kakaa
tuk na vymastenie plechu

Plnka:








500 ml mlieka
150 g kryštálového cukru
1 balíček vanilkového pudingu
100 g posekaných orechov
marhuľový džem na potretie
čokoláda na ozdobenie

Postup:
Celé vajcia vyšľaháme s kryštálovým
a vanilínovým cukrom. Pri šľahaní do
zmesi prilievame mlieko. Nakoniec zľahka do hmoty primiešame múku, prášok
do perníka a olej.
Plnka:
V mlieku rozmiešame puding s tukom,
povaríme do zhustnutia a odstavíme.
Do ešte teplého krému zamiešame lieskovce.

Text a fotozábery:
Veronika Prekopová
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Komiks
Juraj, 16
Branko, 18

Dárius, 18

Roxena, 19

Vlado, 22
Sabína, 20
Nikola, 19

Som tu nová.

Tá vyzerá.

Hrozné.

To čo má na
hlave?

Metlu.

Hahaha!

Mohli by sme ju zobrať
do mesta a zmeniť.

Ach, tie
hnusné baby.

Pôjdeš s nami
do mesta?

Aká je
osamelá...
O čom sa môžu
spolu baviť?

Máš pravdu.

Nevšímaj si ich,
sú hlúpe.

Kam pôjdeme?
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Idú do kaderníctva

Sexbomba.

Komiks
Sem!
Poďme!

Ako vyzerám?

Super, vyzeráš
oveľa lepšie.

Toto ti pristane.

Vyskúšam
si to...

Skúša si nohavice

Neviem, asi nová žiačka.
Zoznámime sa s ňou.

Bože, skoro
som ju nespoznala.

Kto je to?
Na druhý deň

Opeknela.

Veď to je
tá škrata.

Hmmm...

Ďakujem, že ste mi pomohli.

To nie
je fér.

My sme radi, že sa už netrápiš.
KONIEC
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Posunkový jazyk

Grécko

Švédsko

Írsko

Holandsko

Lotyšsko
Posunkuje: Tomáš Slezák
Fotozábery: Tomáš Máňa

Rumunsko

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

