AKCIE • RECEPT • POSUNKOVÝ JAZYK • E-SHOP

O.Z. Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich
O.Z. Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

5-6/2016

KONFERENCIA PRE OSOBY SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM
KRST FOTOKNIHY BRATISLAVY BRATOV KOVÁČOVCOV
NARODENINOVÁ PÁRTY V PREŠPORKOVE

obsah

editoriál

Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie...............................................3-5

Vážení a milí čitatelia,

Finále 6. ročníka bolo plné emócií i prekvapení...............6-7

je nám stále teplejšie a teplejšie a za

Tam, kde sa nehovorí ústami.............................................8

rohom už na nás vykukuje letné obdobie

Diskusia s nepočujúcimi na prestížnej medzinárodnej konferencii............................................................................9-10

a aj letné prázdniny pre všetkých žiakov.
No čo už môže byť krajšie, poviete si. Ja

Naše zážitky z 1. dňa nepočujúcich detí v Bratislave....11-12

si to ako pedagóg tiež každý rok hovo-

Indiánsky deň detí......................................................13-14

rím, ale tento rok sa mi to hovorí o tro-

Krst fotoknihy Bratislavy bratov Kováčovcov...............14-15

chu ťažšie, pretože ako každý rok, tak aj

Deň detí sa tento rok slávil aj v EFFETE............................16

tento sa budem lúčiť s mojimi žiakmi z

Narodeninová párty v Prešporkove..............................17-18

učebných odborov čalúnnik a kaderník.

Leto pred dverami...........................................................19

Týmto ich všetkých pozdravujem a všet-

Lukostrelecká párty.........................................................20

kým nám budú veľmi chýbať. O rok ma

6. narodeniny Deafclubu..................................................21

čaká ďalšia rozlúčka so žiakmi zo študij-

Nepočujúci topmodel a víťaz tanca Nyle DiMarco........22-23

ných odborov propagačná grafika a me-

Fotopríbeh - Marilyn Monroe.......................................24-25

chanik počítačových sietí. Budem mať čo

Myslite ekologicky – separovaný odpad...........................26

robiť, aby som celú situáciu zvládol na

Recept - Nepečená tvarohová torta..................................27

jedničku, napríklad ma čaká organizácia

Posunkový jazyk.........................................................28-30

stužkovej slávnosti, byť psychickou pod-

redakčný tím Myslímovinky:

 Osobitne sa chcem poďakovať celému
JOZEF RIGO
šéfredaktor

porov na písomných i ústnych maturitách
nášmu redakčnému tímu, že sme prvý
polrok zvládli takmer bez ťažkostí, čo ma

MICHAL HEFTY
redaktor, grafická úprava
TOMÁŠ SLEZÁK
redaktor

nesmierne potešilo a pevne verím, že po
letných radovánkach sa nám podarí pozháňať, čo najzaujímavejšie a najpúta-

ERIKA DOBIŠOVÁ

vejšie materiály do nášho elektronického

jazyková redaktorka
ANGELA HEFTY
redaktorka

časopisu. Prajeme vám príjemné čítanie.
Redakčný tím Myslímovinky

V predchádzajúcom dvojčísle vyšlo:

Elektronický dvojmesačník,
ISSN 1338-2748, Ročník VII.
Vydavateľ: Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Sídlo: Jelačičova 4, 821 08 Bratislava
E-mail: myslim@myslim.sk
Internet: www.myslim.sk

VZD ELÁ VACIA AKCIA

Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím:
Viac informácií, vyššie vzdelanie
onferencia,

ktorú

organizoval

Spolok nepočujúcich pedagógov

(SNEPEDA)

podporou

s finančnou

Ministerstva

kultúry

SR, zvýšila vzájomnú informovanosť
osobám s poruchou sluchu ale aj ich
počujúcim priateľom, kolegom. Konferencia, ktorá v duchu niesla názov:
Viac informácií, vyššie vzdelanie, im
dala možnosť získať viac informácií
o aktuálnych podporných službách,
inštitúciách a realizovaných prospešných aktivitách na Slovensku určených pre nich.
Konferencia prebehla v sobotu 25. júna v Centre účelových zariadení –
stredisku SUZA v Bratislave. V stupňovitej prednáškovej sále sedelo 80 účastníkov. Pre poslucháčov boli organizátorom zabezpečené dve služby, aby boli informácie prístupnejšie, a to tlmočnícka služba vykonaná dvoma tlmočníčkami slovenského

posunkového

jazyka

Evou

Šoltysovou

a

Luciou

Novodomcovou

a prepisovateľská služba. Na Slovensku bola azda po prvýkrát v histórii umožnená prepisovateľská služba, kde dvaja striedajúci sa prepisovatelia Barbora Stejskalová

a

Jaroslav

Zigo

v reálnom

čase

prepisovali

celý

prejav

prednášajúcich

a diskutujúcich do Wordu. Z neho sa prostredníctvom dataprojektoru prepísaný text
premietal na plátno. Účastníci konferencie si mohli čítať prejav na plátne. Poslucháči
ocenili túto novinku a pevne veria, že táto služba nebola zabezpečená prvý a poslednýkrát.
Prvou prednášateľkou bola
komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá priblížila činnosť
a pôsobnosť Úradu komisára pre
osoby so zdravotným postihnutím, ktorá činnostne úraduje od
1. marca 2016 na Račianskej ulici 153 v Bratislave.
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občanov so sluchovým postihnutím Michal Hefty a Anna Bartalová, ktorí osvetlili
ich funkcionársku pozíciu dobrovoľnej práce od augusta 2011 až doteraz. Oboznámili
účastníkov aj činnosti Výboru Rady vlády SR.
Tretia v poradí znela prednáška
Juraja Réckeho, ktorý zastáva pracovnú pozíciu programového manažéra v Nadácii Pontis. Prezentoval informácie o tlmočníckej službe online,
ktorá prebieha každý pondelok, stredu
a piatok od ôsmej ráno do ôsmej večer.
Po nej odznela prednáška v slovenským

posunkovým

jazykom

v podaní Jaroslava Cehlárika, nepočujúceho riaditeľa Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých (TASPO). Prednášal
o tlmočníckej službe pre nepočujúcich klientov Trnavského kraja.
Po obede bola očami vypočutá v poradí piata prednáška europoslankyne Jany Žitňanskej, ktorá prezentovala o Európskom parlamente a jeho aktivitách vo vzťahu
k osobám so zdravotným postihnutím.
Po nej nasledovala prednáška troch nepočujúcich prispievateľov a to Romana Vojtechovského zo Spolku nepočujúcich pedagógov,
Michala Heftyho a jeho kolegyňa Angely Hefty z Myslím – centra kultúry Nepočujúcich.
V slovenskom posunkovom jazyku prednášali
o službách pre osoby so sluchovým postihnutím
v kontexte implementácie Dohovoru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Prítomným priblížili výsledky prieskumu o poskytnutých službách na Slovensku.
Siedmu prednášku o poradenstve pre nepočujúcich vo finančnej oblasti prezentovali nepočujúci agenti vo svete financovania Lucia Štefková a Michal Hefty, ktorí
pracujú v spoločnosti Deaf Group, ktorá spadá
pod OVB.
Dve pracovníčky z Univerzity Komenského
v Bratislave Elena Mendelová a Renáta Holenová s ich kolegom Romanom Vojtechovským
prezentovali tému: Prístup k vysokoškolskému
vzdelaniu pre osoby so sluchovým postihnutím.
4

VZD ELÁ VACIA AKCIA
Oboznámili prítomných s pozíciu koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na univerzite, prípadne na fakulte, o
primeraných úpravách a podporných službách pre uchádzačov a študentov s poruchou sluchu.
Predposledná prednáška v podaní
Martina Šaušu, zástupcu spoločnosti AltopService o tom, či naozaj máme v neskorších týždňoch zabudnúť na kvalitné titulky pre osoby so sluchovým postihnutím?
Poslednú desiatu prednášku prezentovala nepočujúca moderátorka Správ RTVS v
slovenskom posunkovom jazyku Veronika Vojtechovská, ktorá objasnila časový
harmonogram práce štyroch nepočujúcich moderátorov v televízii.
Na webovej stránke www.snepeda.sk/Konferencia-.html sú zavesené powerpointové prezentácie prednášajúcich, videá a prepísané texty, ktoré boli prezentované
na konferencii. Pevne veríme, že tento materiál bude prospešný pre vás, pre širšiu
komunitu osôb s poruchou sluchu, ktorý je prístupnejší a dostupnejší.
Každá prednáška bola zaujímavá a poučná pre osoby s poruchou sluchu aj pre
počujúcich. Týmto sa chceme poďakovať všetkým prednášajúcim za ich skvelú
prípravu a samotnú prednášku, dobrovoľným členom SNEPEDA za skvelú organizáciu, tlmočníčkam, prepisovateľom, kameramanovi, fotografovi a všetkým prítomným za účasť. Veríme, že ste si množstvo cenných informácií odniesli
domov.
Zároveň by sme chceli poďakovať Ministerstvu kultúry SR za poskytnutie
dotácií na konferenciu, spoločnosti Ikopo za poskytnutie nápojov a drobného občerstvenia a Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave za poskytnutie priestoru pre
deti.
Text: Roman Vojtechovský
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Finále 6. ročníka bolo plné emócií i prekvapení

opäť veľmi ťažké, čo svedčí o stúpajúcej
kvalite prihlásených do sútaže CEWE
FOTOKNÍH. V tomto ročníku porota vy-

iesty ročník súťaže CEWE FOTO-

berala už zo 711 súťažných fotokníh.

KNIHA ROKA sa niesol v znamení

Predsedom poroty bol i tento rok spevák

10. výročia vzniku CEWE FOTOKNIHY.

a fotograf Peter Nagy, ktorého na finále

Preto aj súťaž trvala symbolicky 10 me-

kvôli pracovnej vyťaženosti výborne za-

siacov a posledného finalistu – výhercu

stúpil Ľuboš Fellner, cestovateľ, fotograf

online hlasovania, sme spoznali až kon-

a zakladateľ cestovnej kancelárie BUBO.

com marca 2016. Do veľkého finále teda

Okrem patróna súťaže prijala pozvanie aj
zakladateľka
Akadémie

krea-

tívnej fotografie,
p. Katarína Ďurová; fotograf, historik a pedagóg,
p. Marián Pauer a
reportážna

foto-

grafka, p. Danica
Púry.

Večerom

sprevádzal

a

o

dobrú náladu sa
postúpilo 21 finalistov. Z toho bolo 10

staral moderátor

výhercov FOTOKNIHY MESIACA, 10 me-

Roman Juraško, ktorý svojím humorom

sačných výhercov TIP POROTY a výherca

správne naladil celú spoločnosť.

„divokej karty“ s najväčším počtom hla-

Po privítaní a krátkom príhovore hostiteľa

sov v online hlasovaní. Aj tento rok sme

večera p. Miloša Zámečníka, Key account

našich finalistov pozvali na slávnostné

manažéra spoločnosti CEWE a.s., nastal

vyhlásenie výsledkov do hotela Aquapa-

čas na netrpezlivo očakávané hlasovanie.

lace Praha, kde sme pre nich pripravili
nielen napínavý finálový večer, ale aj atraktívny sprievodný program. O fotoknihách, ktoré postúpia do finále, rozhodovala každý mesiac odborná porota zložená z fotografov, partnerov súťaže a zo
zástupcov spoločnosti CEWE a.s., ako
organizátora súťaže. Rozhodovanie bolo
6
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Po spočítaní hlasovacích loptičiek sme
spoznali jednoznačného víťaza súťaže.

1. miesto: Adam a Matej Kováč, BRA-

Titul CEWE FOTOKNIHA ROKA 2015 zís-

TISLAVA PHOTOGALLERY

kala fotokniha BRATISLAVA PHOTOGAL-

2. miesto: Andrea Pešková, Žurnál nášho

LERY od Mateja a Adama Kováčovcov,

života

ktorí získali aj poukaz v hodnote 3 000 €

3. miesto: Martin Šurka, My beautiful fa-

na zájazd od CK Leonardo. Bratia Kováčovci, ktorí do finále postúpili ako víťazi
online hlasovania, získali najviac hlasov a
s veľkým náskokom zvíťazili. Ich fotokniha dokumentujúca najčarovnejšie miesta
mesta Bratislavy oslovila najviac porotcov a zaslúžene vyhrala. Vyhlasovanie
výsledkov bolo o to emotívnejšie, že
obaja bratia sú nepočujúci a víťazstvo
bolo pre nich obrovským, ale nádherným
prekvapením. Výsledky tejto súťaže môžete vidieť nasledovne:

7

mily
Takže ako vidím, že finalisti si užívali
skutočne výnimočný a pekný večer. Napriek tomu, že víťaz môže byť len jeden,
uznanie si zaslúžia všetci finalisti. Veď
prebojovať sa do finále zo 711 súťažiacich je obrovský úspech. Bratom Kováčovcom srdečne blahoželáme a nech sa
im otvárajú dvere do profesionálneho
sveta médií!
Text: Jozef Rigo
Zdroj: http://www.cewe-fotokniha.sk/
ukazky-fotoknih/vyherci-sutaze-2015.html
Foto: Róbert Maťo
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Tam, kde sa nehovorí ústami

zor a začal som vnímať svet z inej perspektívy. A nakoniec, nebola jedna hodina, na kto-

eď som uvidel na Facebooku Univerzity

rej by sme sa do sýtosti nezasmiali. Najčas-

Komenského výzvu na prihlásenie sa

tejšie na tom, že sme si zmýlili podobné po-

do kurzu slovenského posunkového ja-

sunky a vznikali tak zaujímavé situácie.

zyka, neváhal som ani chvíľu a hneď som sa

Zo všetkých vtipných príhod snáď jed-

prihlásil. Naučiť sa posunkovať som túžil už

na moja. Na konci hodiny sme občas dostali

dávnejšie, veď v mojom budúcom povolaní

za úlohu konverzovať medzi sebou a použí-

lekára je komunikácia veľmi dôležitá. Najlep-

vať všetky posunky, ktoré sme sa doteraz

šie je komunikovať s pacientom priamo a ne-

naučili. Ja som posunkoval so spolužiačkou a

počujúci pacienti nemusia mať vždy so sebou

namiesto posunku slova „zdravie“ som jej

tlmočníka. Rovnako odstránenie komunikač-

ukázal výraz „striptíz“. Nevedel som o tom,

ných bariér môže zlepšiť vzťah medzi leká-

až kým naši lektori nevybuchli smiechom, že

rom a pacientom.

čo sa jej to pýtam. Zábava bola o to väčšia,

Kurz bol organizovaný Centrom pod-

že ako medik sa budem na zdravie pacientov

pory študentov so špecifickými potreba-

pýtať často, a ak si tieto posunky raz pomý-

mi na Univerzite Komenského a záujem o

lim v ambulancii, môže nastať zaujímavá si-

kurz ďaleko presiahol počet voľných miest.

tuácia .

Počas jedného semestra som mal spolu s
ostatnými účastníkmi možnosť naučiť sa základy slovenského posunkového jazyka, ktorý sa úplne líši od iných jazykov. Neučili sme
sa slová hovoriť, ale ukazovať. Čo slovo, to
iný pohyb. No kurz nebol iba o posunkovaní.
Vďaka naším skvelým lektorom Romanovi
Vojtechovskému a Jaroslavovi Cehlárikovi sme spoznali aj kultúru nepočujúcich i
mnohé špecifické potreby, ktoré v bežnom
živote majú. Dozvedeli sme sa napríklad ako
nepočujúci opisujú kaderníčke strih, ktorý by chceli
mať, ako komunikujú s lekármi alebo v reštaurácii.
Porozprávali nám aj zážitky
zo svojho štúdia, za ktoré
si vyslúžili náš obdiv. Veď
nie je ľahké študovať, ak
učiteľovi odčítavate z pier,
ten sa ustavične otáča k
tabuli a nevidíte na neho.
Mne osobne to rozšírilo ob8

Rozhodnutie ísť na tento kurz neľutujem, skôr mi je ľúto, že svoje štúdium na
Univerzite Komenského už končím a v kurze
už nebudem môcť pokračovať. No na posunkovanie určite nezanevriem a už špekulujem,
ako pomôcť nepočujúcim pri ich návštevách
lekárov a nemocníc. Verím, že UK bude v podobných aktivitách pokračovať, ktoré pomôžu prekonávať bariéry medzi študentami.
Text: Štefan Lukáč
Foto: Roman Vojtechovský

VZD ELÁ VACIA AKCIA

Diskusia s nepočujúcimi na
prestížnej medzinárodnej konferencii
dňoch 15. až 17. júna 2016 sa
pod taktovkou Katedry

translatológie

prestížnym rečníkom získala obrovský
ohlas.
Jednou z hlavných sekcií, ktorú organizátori zaradili do programu konferencie, bola sekcia venovaná problematike médií a nepočujúcich. Sekciu otvorila

FF

UKF v Nitre, LITA – autorskej spoločnosti a Európskej asociácie audiovizuálnych

prekladateľov

(AVTE) uskutočnila medzinárodná

konferencia

Audiovizuálny preklad:
dabing a titulkovanie v
stredoeurópskom kontexte. Konferencia mapovala najnovšie trendy
v audiovizuálnom preklade doma i v zahraničí a vystúpilo na nej
množstvo odborníkov z viacerých krajín
– zo Slovenska, Českej republiky, Poľska,
Maďarska, Litvy, Bieloruska, Španielska,
Írska, Veľkej Británie, Talianska, Dánska,
Iránu, Francúzska, Nórska, Fínska či Izraela. Rečníci sa zameriavali na aktuálne
otázky mediálnej a prekladateľskej praxe:

na

problematiku

dabingu

a titulkovania, dostupnosť médií, vyučovanie audiovizuálneho prekladu, najnovšie technológie v oblasti a osobitosti prekladateľského trhu. Konferencia Audiovizuálny preklad: dabing a titulkovanie v
stredoeurópskom kontexte bola prvou
slovenskou konferenciou zameranou výlučne na oblasť audiovizuálneho prekladu
a vďaka zaujímavo vymedzenej téme a
9

inšpiratívna diskusia s názvom Nepočujúci a sluchovo postihnutí: dostupnosť médií v stredoeurópskom kontexte, v ktorej vystúpili zástupcovia komunity

nepočujúcich

na

Slovensku

(Michal Hefty, Anna Bartalová), odborníci

z praxe

a teoretici

(Martin

audiovizuálneho

Šauša)
prekladu

(Emília Perez). Diskutovalo sa v slovenčine, angličtine a slovenskom posunkovom jazyku (do ktorého tlmočila E. Dobišová). Pozvaní sa sústredili na kľúčové
témy

–

osobitosti

v komunikácii

s nepočujúcimi, slovenská realita, titulkovanie pre nepočujúcich a jeho kvalita
v médiách. Tieto témy prenikajú čoraz
viac do oblasti skúmania vedy o preklade
a tlmočení,

ktorá

k nim

pristupuje

s rešpektom k osobitostiam publika, so

VZD ELÁ VACIA AKCIA
snahou

o vytvorenie

a plnohodnotnej

dialógu

komunikácie.

Témy

Za finančnú podporu ďakujeme:

publikum upútali a bolo prínosné situáciu
porovnať s ostatnými krajinami. Diskusie
sa

z publika

zúčastnili

i predstavitelia

niektorých slovenských dabingových štúdií a titulkárskych spoločností.
Za pomoc ďakujeme aj:

Konferenciu finančne podporila LITA – autorská
spoločnosť, konkrétne v rámci programu: Vzdelávanie.

Po

diskusii

v sekcii

vystúpili

domáci

a zahraniční odborníci, ktorí sa v svojom
výskume venujú najmä titulkovaniu pre
nepočujúcich. Aj po ich vystúpeniach
vznikli viaceré živé diskusie. Keďže predstavitelia komunity nepočujúcich sa zúčastnili i ďalších prednášok, bolo obohacujúce

sledovať

užitočné

prepojenie

a konštruktívnu konfrontáciu medzi svetom

teoretikov,

praktikov

a nepočujúcich. Práve tento model zaujal
zahraničných

účastníkov

konferencie

a viacerí priznali, že nám ho závidia 
Konferencia je jedným z hlavných výstupov
projektu VEGA 1/0547/14:Titulkovanie pre
nepočujúcich: štandardy a odporúčania, riešeného na Katedre translatológie FF UKF v
Nitre pod vedením Mgr. Emílie Perez, PhD.
Text: Emília Perez
Foto: Mariana Michalková
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Naše zážitky z 1. dňa nepočujú-

pe Lucie Lužinskej a Borisa Čellára, ktorí

cich detí v Bratislave

je a učili nimi deti vnímať zvuk celým te-

im priniesli neuveriteľné hudobné nástrolom. Boris deťom ukázal aj

Bratislave sa v ne-

ako sa hrá na WoodPac-

deľu 26.6.2016 ko-

koch, ktoré vlastnoručne

nal 1. deň nepočujúcich

vyrába.

detí, ktorý spoločne orga-

Nechýbal ani tradič-

nizovali OZ Nepočujúce
a ZŠI Drotárska.

ný guláš, ktorý pripravili

Hoci sa na nás počasie

šikovné pani kuchárky zo

spočiatku trochu mračilo,

školy a rodičia po ňom len

nakoniec si vyše 80 detí

veľmi neradi vstávali od

so svojimi rodičmi mohlo

stolov. Našťastie ich po-

užiť množstvo zábavy a

tom vlastné deti rozhýbali

príjemných chvíľ.

túrou po celom areáli, kde

dieťa

Deti pri

vstupe

privítala veselá

klaunica Miška, no ďalej ich čakala poriadna drina. Od maľovania kamienkov,
výroby korálkových náušníc, až po náučné dopravné ihrisko, nemilosrdnú prekážkovú dráhu a vyšťavujúce skákanie
vo vreci. Za všetky aktivity deti získavali
cenné body, vďaka ktorým sa na konci
dostali ku svojej hlavej odmene – taštičke plnej prekvapení a darčekov.
Na ceste ich sprevádzal poník Nika
a cvičené psíky, ktoré predviedli úžasnú
agility show. Aké náročné prekážky musia psíci zdolávať, si mohli deti vyskúšať
na vlastnej koži a veru, poriadne sa zapotili. Povzbudení vlastnou šikovnosťou
sa vydali aj na cirkusový workshop Cirkus-kus, kde si mohli vyskúšať balansovanie na cirkusovom lane, či žonglovanie
s taniermi. Upokojenie a vnímavé zahĺbenie zasa našli na hudobnom worksho11

ich ešte čakali trampolíny, skákacie hrady, preliezky a adrenalínová lanovka.
Celú udalosť pre deti pripravilo viac
ako 50 ochotných ľudí: pomocníci zo ZŠi
Drotárska, dobrovoľníci z OZ Nepočujúce
dieťa, dm drogerie markt, študentky z
Univerzity Komenského a mnoho mnoho
ďalších. Dobročinne a bez nároku na honorár robili radosť deťom aj cirkusanti z
Cirkus-kus a hudobníci Lucia Lužinská a
Boris Čellár. Darčeky do taštičiek im priniesli

priatelia

z

firiem

dm

drogerie

markt, Aupark, Gebrüder Weiss a Spinner.

D ETSKÁ AKCIA
S logistikou a stanom neoceniteľne pomohla firma Euronics TPD. K pomoci sa pridalo
aj Kresťanské centrum nepočujúcich Bratislava, EFFETA a OZ Infosluch. Medzi pomocníkov sa ale pridali aj samotní rodičia a deti. Do zbierky na ďalšie aktivity pre
nepočujúce deti, ktorá je realizovaná cez portál DobraKrajina.sk, prispeli vyše 350 €.

Za to im srdečne ďakujeme! Vďaka ich podpore budeme môcť podobné akcie realizovať aj naďalej. Prispievať je možné stále, napríklad aj založením pravidelného mesačného príspevku na portáli DobraKrajina.sk.
Tí, čo prišli na začiatku a počuli otvárací príhovor sa dozvedeli aj neuveriteľne pozitívnu, ale
zatiaľ tajnú správu. Tá sa dotkne všetkých detí s
poruchou sluchu na Slovensku. Vy ostatní, si budete musieť počkať až na oficiálnu tlačovú správu v
polovici júla. Veru, je sa na čo tešiť! 
Nuž, bol to podarený deň a bolo nám ľúto, keď sa
chýlil ku koncu. Veríme, že ste z neho odchádzali bohatší
o krásne zážitky a tešíme sa na vás na ďalších akciách!
Text: František Majtán
Foto: Dobrovoľníci OZ Nepočujúcedieťa
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Indiánsky deň detí...

nika a Roman Vojtechovskí. Potom sa

edzinárodný deň detí oslavujeme
každoročne

v

prvý

jún.

Krásne

podujatia plné rôznych aktivít deťom prináša veľa radosti, úsmevu a bohatých
zážitkov.

pridala privítať deti krátkym príhovorom
aj pani riaditeľka zo školy p.Beňová a
indiánsky náčelník Shekadeh Awatoiya
OZ Pine Ridge. Popriali im veľa radosti v
hrách s indiánmi. Na futbalovom ihrisku
nám ukázali pred veľkým postaveným

Klub nepočujúcich rodičov a ich de-

indiánskym stanom TEEPPE rôzne indián-

tí v rámci RC Prešporkovo rozhodol, že

ske oblečenie, zbrane, bojové pomôcky,

v rámci MDD sa uskutoční v sobotu

lapače snov,...Potom nám ukázali výrobu

4.júna program pre deti "Indiánsky deň

ručne vyrábaných náramkov alebo lapa-

detí v areáli školy SŠI na Hrdličkovej ulici

čov snov, ktoré viedla indiánska členka

v Bratislave.

Pine Ridge, ktorá zároveň viedla tvorivé
dielne pre dievčatá. Deti táto aktivita zaujala a vyrobili s pomocou svojich mamičiek lapače snov. Ďalšia skupina bola
loptová hra indiánskeho typu LACRASOSE, ktorú si deti aj vyskúšali zahrať. Deti
si sami mohli vyskúšali rôzne indiánske
aktivity aj pobyt v stanoch. Ďalej nasledovala napr. ukážka tanca aj bubny.
Potom si pripravili naši dobrovoľníci

Podarilo sa nám spolupracovať s OZ Pi-

ďalšie stanovište pre deti, ktoré museli

ne Ridge z Krupiny na veľkej sobotnej

splniť zadané úlohy. Dostali za to krásnu

akcií, sme pre deti pripravili rôzne in-

odmenu - sladkostí aj nápoj.

diánske aktivity.

Na záver programu bolo vyhodnotenie o

Prišlo 32 detí s rodičmi a na naše

najkrajší indiánsky kostým, deti boli roz-

prekvapenie sa zapojili aj aj ďalší priaz-

delené rozdelenie do 3 kategorii (1-3 ro-

nivci do našej aktivity. Deti mali obleče-

ky, 3-6 rokov, 6-12 rokov). Porotcovia

né indiánske kostýmy a rodičia mali na

boli nepočujúci J. Repazská, M. Hudeco-

hlave indiánsku čelenku. Po príchode do

vá, L. Hlavatý a V. Vojtechovská.

areálu školy sa deti premenili na smelých
indiánov, ktorí sa nevedeli dočkať osobného stretnutia s indiánskymi náčelníkmi
z Krupiny.
Na

začiatku

programu

privítali

všetky deti naši dvaja moderátori Vero13
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Prvé miesto o najkrajší kostým pre deti

ďakovať profesionálnemu fotografovi M.

od 1-3 roky bol M. Palidráb, 2.miesto bo-

Kováčovi za fotografovanie celého prog-

la E. Paličková, 3.miesto bola L. Čičová,

ramu. Manželom Vojtechovským ďakuje-

od 3-6 rokov bola na 3.mieste M. Vojte-

me za moderovanie programu. Samo-

chovská, na 2. mieste bol M. Palidráb, na

zrejme ďakujem aj môjmu manželovi V.
Gálovi za tlmočenie do slovenského posunkového jazyka. Ešte raz ďakujeme
našej riaditeľke p. Beňovej za prenájom
priestoru v areáli školy, Spojená škola
internátna, Hrdličkova 17, Bratislava pre našu aktivitu s indiánmi. Veľkému
poďakovaniu patrí aj organizačnému tímu PINE RIDGE z Krupiny.
Zo srdca ďakujeme Ďurovi Drobovi

1.mieste bol T. Štefek. 3.skupina deti od

a ďalším nemenovaným darcom za fi-

6-12 rokov bol na 3.mieste

nančnú pomoc, veľmi si to vá-

A. Antušeková, na 2.mieste

žime, že aj vďaka nim sa nám

bola

podarilo stretnúť s indiánskymi

N.

Hanudeľová,

na

1.mieste bol M. Trsťan. Gratulujeme všetkým. Program
s indiánmi sa skončil a stretneme sa až budúci rok na
deň detí s westernom. Mali
sme veľké šťastie, že nám
počas programu svietilo slnko a po skončení programu
začalo pršať.
Všimli sme si, že deti boli šťastné a
očká im žiarili radosťou. Naozaj to boli
nezabudnuteľné spomienky na indiánov.
Veľké poďakovanie patrí všetkým
dobrovoľníkom

Z. Švantnerovej , T.

Kupčovej, C. Grdiničovej, V. Gálovi,
V. Vojtechovskej a R. Vojtechovskému, S. Hromohovej, M. Horváthovi,
ktorí nám pomáhali pri zorganizovaní celého programu. Ďalej by som chcela po14

náčelníkmi v Bratislave.
Ďalej ďakujeme našim sponzorom DELIA Potraviny, s.r.o.,
Panta Rhei, s.r.o. a Deaf Kebab, za sladkostí, nápoje, občerstvenie a vecné dary.
Vďaka finančnej podpore Nadácie

Points,

Nadačného

fondu Telekom sa konal náš
projekt "Raj plných zážitkov".
Text: Denisa Gálová

Foto: Matej Kováč

A KCIA

Krst fotoknihy Bratislavy bratov
Kováčovcov
edávno, 09.03. 2016 o 18.00 hod.
v Pizzerii Maestro v Auparku v Bratislave,

bratia

Kováčovci

usporiadali

vernisáž fotografií. Verím, ak ste výstavu
navštívili, že sa Vám ich výstava veľkých
fotografií Bratislavy páčila. Tentokrát bola výstava spojená aj s krstom fotoknihy
Bratislava Photogalery. Vráťme sa troš-

mateja Kováčovcov Bohumil. K dispozícii

ku naspäť, keďže ide o fotoknihu, ktorá

bola aj tlmočníčka slovenského posunko-

jasne vyhrala finále 6.ročníka súťaže CE-

vého jazyka Agáta Čermáková, ktorá tl-

WE fotokniha roka 2015. Vyhlásenie vý-

močila nielen nepočujúcim víťazov, ale aj

sledkov súťaže sa konalo 28.4.2016 v

pre nás nepočujúcich. Krstným otcom

Prahe. A naši nepočujúci fotografi Matej

CEWE fotoknihy roka bol pán Droba,

a Adam Kováčovci, ktorí postúpili do

ktorý knihu pokrstil netradičným zaují-

finále ako víťazi online hlasovania, získali

mavým spôsobom a to strihanými pásmi

najviac hlasov a zvíťazili. Bratia si od-

filmových negatívov a diapozitívov. Na

niesli krásnu sklenenú cenu za 1. Miesto

záver sme v rámci prípitku pogratulovali

a poukážku 3.000 € na zájazd od CK Le-

autorom k úspechu a diskutovali sme.

onardo. Bratia chceli úspešnú fotoknihu

Adam a Matej boli celou akciou veľmi po-

predstaviť aj nám a verejnosti. Zariadili

tešení a povzbudení. Prišli aj redaktori z

to tak, že pozvali nielen blízkych, ale aj

Nového času, TV JOJ a STV 2. Táto vý-

nepočujúcich kamarátov a aj verejnosť

stava fotografii potrvá do 31.7.2016 v

17.06.2016 o 18.00 na krst do hotela

hoteli Crowe Plaza. Tí, čo radí vracajú k

Crowne Plaza Bratislava na Hodžovom

umeleckému dielu a majú radi fotografie,

námestie 2 v Bratislave. Prišli sme pod-

určite neváhajte a choďte sa tam pozrieť.

poriť ich krst, bolo tam aj zopár nepoču-

Ja chcem osobne obom bratom srdečne

júcich, medzi nimi napr. aj mladé nepo-

poďakovať za pozvánku na ich krst a vý-

čujúce mamičky s nepočujúcimi deťmi.

stavu, bolo to od nich milé. Naozaj sa mi

Na akcii bol aj

poslanec NR SR Juraj

páčili ich diela a obdivujem ich, rovnako

Droba, ktorý prišiel o barlách. Ako priateľ

sa mi páčila aj celá príjemná atmosféra

nepočujúcich si nechcel nechať ujsť túto

podujatia. Pevne verím, že aj nabudúce

príležitosť podporiť zdravotne postihnu-

sa s nejakou výstavou objavia a rad sa k

tých občanov. Prítomná bola aj pani Mo-

vám znova pridám. Klobúk dolu! 

nika Michaliková z firmy CEWE. Na úvod
privítal prítomných hostí otec Adama a
15

Text: Tomáš Slezák
Foto: Kováčovci
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Deň detí sa tento rok slávil aj v
EFFETE
edzinárodný deň detí sme oslávili
vo veľkom štýle. Všetko sa to konalo 2.6. v priestoroch občianskeho združenia EFFETA - Stredisko sv. Františka

svoje. O ich pohodlie a krásu sa postarali
kozmetické poradkyne z Oriflame, ktoré
im masírovali ruky a urobili krásny make-up. Rodičia sa mohli porozprávať a
dozvedieť viac o vyšetreniach sluchu v
zahraničí alebo o novinkách v oblasti načúvacích prístrojov od Ľubky Majtánovej

Saleského v Nitre. Bol to deň plný hier,
radosti, smiechu a rôznych prekvapení.

z o.z. Nepočujúce dieťa. Na konci krásneho popoludnia deti čakalo vyhodnotenie a
Pre malých aj veľkých čakalo kopec zábavy. Tí najmenší si mohli zasúťažiť v
rôznych disciplínach, ako boli chôdza s
pingpongovou loptičkou alebo s balónom
medzi nohami, hod kockou a drepovanie,
či hádzanie na cieľ a strieľanie vodnou
pištoľou do terča. Aj mamičky si prišli na

pekné ceny. Pre všetkých bola pripravená sladká odmena - MDD torta, po ktorej
sme si všetci oblizovali prsty. Ďakujeme
všetkým, ktorí prišli, za výnimočné chvíle. Zvlášť veľká vďaka patrí kolegom z
EFFETY, ktorí pripravili túto oslavu dňa
nepočujúcich detí. Už teraz sa tešíme na
budúci rok.
Text: Anna Šmehilová ml. Foto: EFFETA
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Narodeninová párty v Prešporkove
slavovalo sa u nás v našom rodinnom centre Prešporkovo v nedeľu
15.mája

2016.

deti, ktoré pripravila nepočujúca skúsená
mamička Ľudmila Baťová rôzne cukrárske pomôcky, suroviny a materiály. Na
dvorčeku fúkali deti bublifuk, ale deti sa
márne snažili dostať, čo najviac bublinky
do vzduchu...ale ne-

Dô

fúkal vietor a bublin-

vodom oslavy bolo

ky padali na zem.

6 rokov od založenia
klubu

nepočujúcich

Na

rodičov a ich detí v

vedeli dočkať

vo. Oslava odštarto-

delovania

vala u nás v rodin-

mo-

figúrok,

nepočujúca lektorka

nom centre Prešporkovo "Narodeninovou párty". Prišlo 17
detí s rodičmi. Na začiatku programu
mali nepočujúce deti zo Spojenej školy
internátnej na Hrdličkovej v Bratislave
detské vystúpenie "Opičky" pod vedením
pedagogičky

wor-

kshopu sa deti ne-

rámci RC Prešporko-

špeciálnej

začiatku

Mgr.

Zuzane

Švantnerovej. Po skončení vystúpenia si
deti vydýchli, no ostatné deti sa zapojili
do skupiny a spoločne si krásne zatancovali a pobavili sa v príjemnej atmosfére.

Ľ. Baťová deťom vysvetlila, ako správne postupovať pri modelovaní s marcipánom.
Deti pred workshopom museli mať čisté
ruky a na stoloch mali pripravený svoj
valček a marcipán. Deti si sami vytvorili
podľa svojej fantázie marcipánové figúrky. Každá mamička priniesla pre svoje
dieťa malú tortu okrúhlu s priemerom 15
cm. Deti s pomocou rodičov vyformovali
postavičku a vyvalcovali poťah na tortu a
ozdobili ju svoju postavičkou s vymyslenou ozdobou.
Po worskhope spoločne deti sfúkli tortu
so 6 sviečkami. Na konci dna sme vyhodnotili najkrajšiu postavičku alebo figúrku

Pred prípravou workshopu so zameraním
na modelovanie figúrok a postavičiek pre
17
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na tortu rozdelenú do 2 skupín detí od 3-6 rokov a
7-12 rokov.
Na základe hlasovania bolo o túto súťaž záujem u
detí aj u rodičia. Každý si vybral číslo torty a vložil
ho do dvoch pohárov s označením 3-6 rokov a 712 rokov.
Na vyhodnotení podľa veľkého počtu hlasov pre
mladšie deti bola na prvom mieste Miriam Vojtechovská, na druhom mieste sa umiestnila Barbora Barancová, na treťom bola Hanka
Švantnerová.
Pre veľké deti bola na prvom mieste Adela
Antušeková, na druhom sa umiestnila Nikola Gálová, na treťom bola Katarína Dudríková. Gratuľujeme všetkým.
Vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis a
Nadačného fondu Telekom sa konal program "Narodeninová párty" podľa schváleného projektu "Raj plných zážitkov" .
Ešte raz ďakujeme!
Text: Denisa Gálová Foto: Zoltán Duray
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Leto pred dverami...
pondelok 30. mája 2016 sa záujemcovia o splav rozdelili do dvoch
áut. Po roku som bol opäť v Topoľníkoch a znovu som si to užil. Skoro každý
večer som vysedával pri krbe a pozoroval
som oheň. V utorok sme si po raňajkách
pripravili člny a cvičili sme v nich, hýbali
sme rukami. Plavba trvala štyri hodiny.
Po obede sme išli na kúpalisko. Po večeri
konečne nasledovala sprcha a potom
nočný pokoj. V stredu ráno sme sa opäť
rozdelili na dve skupiny a odviezli sa na
výlet do Ostrihomu.

Je

svojím

spôso-

bom

krásne

mesto.

to

Tam

sme sa išli pozrieť na majestátnu katedrálu v klasickom štýle. Je sídelnou katedrálou maďarského prímasa a ostrihomsko-budapeštianskej

arcidiecézy.

Ostrihomská bazilika je po Bazilike sv.
Petra (Rím) a Bazilike sv. Pavla (Londýn)
tretím najväčším kostolom v Európe!
Boli sme aj v kupole a odtiaľ bol krásny

19

výhľad na Štúrovo a Ostrihom. Potom
sme boli v krypte dolného kostola, kde
je v hrobkách pochovaných 100 stredovekých kňazov a ostrihomských arcibiskupov. Naozaj je tam krásne. Odporúčam vám to miesto navštíviť! Po návrate
sme išli do Komárna, dali sme si koláč.
Vrátili sme sa do Topoľníkov. Na ďalší
deň po raňajkách sme si opäť pripravili
člny, cvičili sme v nich a potom sme išli
všetci do hotela Garnali na obed. Po obede sme vyrazili do Bratislavy. Veľmi sa
mi na splave a výlete páčilo a dôležité je,
že počasie nám prialo. Aj keď občas trochu popŕchalo...
Text: K. Belan

Foto: M. Raffay
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Lukostrelecká párty
ňa 30.6. 2016 vo štvrtok absolvovali deti posledný deň školského roku, a začali sa letné prázdniny. Deti dostali v škole vysvedčenie alebo poniektorí už ukončili predškolskú dochádzku. Deti
dostali od svojich rodičov v tento deň špeciálny darček - lukostreleckú párty. Klub nepočujúcich rodičov a ich detí v rámci RC Prešporkovo zorganizovalo aktivitu s názvom "Lukostrelecká párty“ v
Prievoze.
Prišlo 20 detí so svojimi rodičmi, mali skúšku zdokonaľovania
sa v lukostreľbe a presnosť v streľbe na terč. Oboznámili sa s výbavou lukostrelca a naučili sa správne mieriť na terč pod vedením odborných inštruktorov Marek Gašparík CityDog - Luk Klub RC Prešporkovo City Dog a jeho
kolegu Borisa. Zatiaľ čo iní sa zabávali lukostreľbou, pre
menšie deti vo veku 6 rokov na oživenie programu sme
vymysleli ďalšiu aktivitu a to aranžovanie ovocia, deťom
pomáhali mamičky a pokúsili sa spoločne zapojiť fantáziu
a na tanieri z ovocia vykúzliť nejaké zvieratká. Deti od 7 rokov aranžovanie ovocia
zvládli sami. Po ukončení oboch aktivít sa
deti, nakoľko bolo skutočne horúco hodili do
veľkého bazéna. Bolo to príjemné schladenie
vo vode:-) Po skončení našej párty sa deťom
mohli začať letné prázdniny...prajeme im príjemné leto a veľa krásnych zážitkov...
Pri aranžovaní ovocia sme hodnotili 2 kategórie - deti do 6 rokov: na 3. mieste skončil Tomáš Jahn, na 2. mieste skončila Hanka
Švantnerová, na 1.mieste skončila Mimka Vojtechovská. Deti od 7 rokov: na 3. mieste Martin Trsťan, na 2. mieste Marek Maťovčík, na 1. mieste Adelka Antušeková.
Touto cestou by sme chceli poďakovať Nadácii Pontis a Slovak Telekomu, za finančnú
podporu nášho projektu "Raj plných zážitkov" .
V mene Klubu nepočujúcich rodičov a ich detí v rámci RC Prešporkovo ďakujeme za spoluprácu Marekovi Gašparíkovi z City DOg, - Luk Klub Rc Prešporkovo City Dog a jeho kolegovi
Borisovi, ďalej ďakujeme za pomoc pri organizovaní programu Veronike Vojtechovskej a
ostatným mamičkám...samozrejme ďakujem aj môjmu manželovi V. Gálovi za pomoc pri
dovoze ovocia z iných firiem.
Poďakovanie patrí aj sponzorom: Zeleninári, Dobré jablká, Bio pre Vás.
Text: Denisa Gálová
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Foto: Veronika Vojtechovská

A KCIA

6. narodeniny Deafclubu

tmavom bludisku sú rozmiestnené úkry-

ri tejto príležitosti sa 18. júna 2016
v zábavno – oddychovom centre
SPACE WORLD v Bratislave konala 6.
narodeninová

párty

Uskutočnili

druhé

vyda-

miesto

obsadil

tím Black cat´s a prvé

celého

turnaja

bol Rastislav

Fuzák z

tom pokračoval večer zá-

níctvom virtuálnej počí-

bavou, ktorú moderovali

tačovej hry x - box, ktorá priamo reaguje na pohyby hráča. Tu si
prišli na svoje nielen veľkí, ale aj malí
aj

nepočujúci

z Fínska, Poľska, Čiech a Nemecka.
Niektorí nepočujúci prišli aj so svojimi
rodinami a nechýbali ani deti, ktoré sa
tiež bavili s balónmi a na virtuálnej počítačovej hre XBOX. Účastníci vytvorili tímy, ktoré navzájom súťažili. Novinkou
pre

nepoču-

júcich

bola

prezentácia
nového

ma-

gazínu Deaf
magazín

–

www.deafmagazin.com. Po aktívnych
hrách boli víťazi ocenení víťaznými pohármi a odmenami. Na súťaž v laser
game sa prihlásilo 6 tímov. Táto tímová
hra bola v zložení 4 hráčov. V porovnaní
s paintballom laser game neprináša žiadnu bolesť a ani zašpinené oblečenie,
žiadne vylúčenia po zasiahnutí. Každý
hráč dostal špeciálnu vestu a zbraň. V
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Supergirls,

ženskom

tímu Call of the Deaf. Po-

nise, rôzne hry prostred-

Prišli

v

čom

v biliarde a v stolnom te-

akcie.

ní

tím

the Deaf. Najlepším hrá-

sa turnaje v laser game,

účastníci

skončil

miesto získal tím Call of

pre nepočujúcich a nedoslýchavých.

ty. Strieľa sa laserom. Na treťom mieste

dve nepočujúce moderátorky z Českej
republiky – Karolína Panská a Marie
Mašláňová. Všetci sa výborne bavili rôznymi spoločenskými hrami a súťažami.
Vyčerpaní, ale zase milo prekvapení boli
všetci prítomní, keď bola prinesená krásna veľká torta so sviečkami na počesť
oslavy už šiesteho stretnutia. Na záver
bola tombola s peknými cenami, kde
hlavnou cenou bol voucher v hodnote 50
eur. Od druhej ráno sa prítomní, ktorí sa
mali ešte chuť baviť mohli presunúť
do Disco RIO NightClub, kde sa mohli
zabávať až do rána. Akcia sa opäť vydarila. Aj nepočujúci a sluchovo postihnutí
ľudia sa mohli zase stretnúť a nadviazať
nové priateľstvá.
Text: Veronika Vojtechovská
Foto: Adam Kováč

ZAUJÍMAVÁ OSOBNOSŤ

Nepočujúci topmodel a víťaz tanca Nyle DiMarco
eď som si už pred par rokmi začal
zaujímať o zaujímavé novinky zo
sveta, najviac ma zaujala správa o nepočujúcom mladíkovi Nylovi-

2015. Nyle sa prebojoval do finále a vo
finále dňa 4.12. 2015 par dni pred Vianocami nečakane vyhral a stal sa topmodelom. Sám ostal prekvapený a neveril
vlastným očiam. Nepočujúci Nyle si získal srdcia nielen poroty, ale aj divákov,

DiMarcovi, ktorý je celosvetovo populárny. Určite
ho mnohí z vás poznajú,
kto to je a poznáte jeho
príbeh. Nyle je nepočujúci
od narodenia a pochádza z
Ameriky z mesta Washington a ma 26 rokov. Má nepočujúcich rodičov, prarodičov, a dvojča, ktoré je
tiež nepočujúce. Je tiež
známy vďaka role zo seriálu

„Switched

at

Birth“, určite ste ten seriál pozerali a bolo to zaujímavé, hrával
aj v menších úlohách v iných filmoch.
Nyla oslovil náhodou agent po videní fotky na jeho Instagrame, či by nemal záujem o TV sútaž pre modelov. Nyle neváhal, skúsil šťastie a vyplatilo sa. Išlo o
súťaž s názvom „America´s Next Top
Model“ (v slovenskom preklade Amerika
hľadá tompodela/ku), ktorá už malo svoje 22. pokračovanie, hlavnou porotkyňou
bola slávna speváčka a herečka Tyra
Banks. S prihlásených záujemcov porota
vybrala iba 14 súťažiacich, a medzi nimi

ľudia ho obdivujú ja jeho bojovnosť. Po
skončení súťaži mal Nyle veľké úspechy,
predvádzal

na

módnych

prehliadkach

rôznych módnych značiek a stal sa celosvetovo známym.
Zaujímavejšie je, že Nyle sa skúšal
šťastie aj v súťaži „22.sezóna Dancing
with the stars“ (v preklade Tanec s
hviezdami), kde tancoval s tanečnou
partnerkou Peto Murgatroyd. Súťaž sa
konala 21.3.2016. Nepočujúci model sa
prebojoval s partnerkou až do finále, ktoré sa konalo 24.5.2016.

bol aj nepočujúci Nyle, ktorý prvýkrát

Znovu si získal srdcia divákov a vy-

putoval až do finále. Žiadni iní nepočujúci

hral spoločne s tanečnou partnerkou Peto

sa o to nepokúsil. Súťaž sa konala 5.8.

22.sezónu Dancing with the stars. Výherný tanečný pár si odniesol krásnu zrkad-
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lovú guľu.

ZAUJÍMAVÁ OSOBNOSŤ
Nyle si zaslúžil veľký potlesk od divákov a zapísal sa do histórie ako prvý
nepočujúci víťaz tejto americkej súťaže.
Vyzerá to tak, že jeho šťastné číslo je 22.
Prečo? Nyle vyhral súťaž Amerika hľadá
topmodela 22.sériu a tiež aj vyhral tu
22.sezónu Tanec s hviezdami, mal veľké
šťastie. Verím, že aj vy nepočujúci, ste
mu držali palce a podporovali ho. Nyla
DiMarco čaká skvelá budúcnosť
Myslím si, že Nepočujúci rovnako
ako počujúci môžu všetko zvládnuť, len
treba skúsiť, veriť v šťastie a nevzdávať
sa!
Text: Tomáš Slezák
Zdroj: www.nepocujuci.sk, google, čas.sk, tichezpravy.cz
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FOTOPRÍBEH

Tragický osud krásnej bohyne filmového neba
Marilyn Monroe. Jej život bol obkolesený toxikomániou, promiskuitou, neprimeraným správaním a smrťou. Mladí ľudia by si mali uvedomiť,
že takýto neusporiadaný život sa nevypláca!

(režisér)
Nooo, ideme!

Ja viéém!
Snažím
sa...

Prosím,
príď zajtra načas!

Ja viem!
Cmuk

Neboj, zariadim to!

Na pľaci v štúdiu 20th Century Fox
Bože, kde sa
moja žena tak
dlho fláka?

Kde si bola?

Prepáč, dlho
som bola v
práci...

Klameš!

Manželské problémy s J. DiMaggiom
Ja ťa tak
milujem!

Žiadny alkohol a budeš

(pošepky)
Ale on je
pri mne.
O koľkej
v bare?
Prepáč mi!
(plač)
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FOTOPRÍBEH
Zase, ale poslednýkrát!

Jasné,
musím
niečo
vybaviť!

Áno,
zlatko!

Miláčik, film
je dobrý?

Neboj!
Cmuk.

Nedorozumenie, alkohol, aférky
Kľud, vysvetlím ti
to!!!

Ten je ale drzý, že
ma podviedol!

Čo vy tu
robíte???

Som šokovaná...

Zase meškáš!
Zase si pila?

Ideme
na pľac!
Bože, nevieš sa
sústrediť? Príde
návšteva!!!!!!

Ufff!

Prepáčte, zaspala som!

Áau!

Lalala...

Meškanie, únava, návšteva Kennedyho, smrť
Pozývam
ťa na
drink!

To tá
topánka!

Johny, vitaj
v štúdiu
Fox! Cmak.

To bude
koniec
kariéry!
Nevzdávaj
sa!

Kašlem na
skúšku!
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Ďakujem!

ILY!

(plač DiMaggia)
Nedýýýýchaaaaa!

Kašlem
na život!

ZD RAVÁ ŽIVOTOSPRÁ VA

Myslite ekologicky – separovaný odpad
Prečo triediť odpad a viete, že?
• 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
• ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76mil m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie
• primárnou surovinou pri výrobe plastov je ropa
• z recyklovaného PET (plastové fľaše) sa vyrábajú odevy
• recykláciou odpadového hliníka sa ušetrí 95% energie oproti výrobe z primárnej
suroviny
• recykláciou 1kg železného šrotu sa ušetrí 2kg uhlia, 4kg železnej rudy, 4min a
20 sekúnd práce
Spoločnosť KOSIT, a.s. začala realizovať separovaný zber odpadu v Košiciach v roku
2002. Postupne sa vytvárajú optimálne podmienky pre funkčný a efektívny separovaný zber odpadu:
• zvyšuje sa počet kontajnerov
• zapája sa moderná zberová technika
• budujú sa nové triediace zariadenia
• zvyšuje sa počet pracovných miest
Hlavným faktorom úspešnosti separovaného zberu je však váš záujem a aktívny prístup!!!
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Text: Jozef Rigo
Zdroj: http://kosit.sk/tlacove-centrum-2/preco-triedit-odpad/

RECEPT

Nepečená tvarohová torta
Ingrediencie:


10 dkg masla



12 dkg práškového cukru



1 ks vanilkový cukor



2 ks vaječných žĺtkov



500 dkg jemného tvarohu



1 ks vanilkový puding Dr. Oetker



2 balíčky okrúhlych piškótov



1 ks marhuľový kompót



2 PL želatíny Dr. Oetker



1 balíček podlhovastých piškótov

Postup:
1. Z 250 ml mlieka a balíčka pudingu uvaríme hustý puding, ktorý necháme úplne
vychladnúť. Postupne k nemu primiešame maslo, práškový a vanilkový cukor, tvaroh, žĺtky a želatínu pripravenú podľa návodu. Celú hmotu vyšľaháme.
2. Piškóty navlhčíme v šťave z kompótu a poukladáme na dno tortovej formy vystlanej fóliou. Na piškóty dáme časť tvarohového krému, na to marhule a vrstvíme takto
po okraj formy. Hotovú tortu dáme na noc vychladiť do chladničky. Pre krajší vzhľad
môžeme po rozopnutí formy zboku obložiť dlhými piškótami.

Dobrú chuť!


Recept od Julie Mazancovej
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POSUNKOVÝ JAZYK

PARLA MENTNÉ V OĽ BY 2016

Kandidát

Voľby/Voliť

Politika

Kampaň
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POSUNKOVÝ JAZYK

PARLA MENTNÉ V OĽ BY 2016

Vláda

Poslanec

Parlament

Volebná miestnosť
29

POSUNKOVÝ JAZYK

PARLA MENTNÉ V OĽ BY 2016

Politická strana

Volebná urna - 1. časť

Volebná urna - 2. časť

Posunkuje: Jozef Rigo
Foto: Michal Hefty
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E- SHOP

Úvod do kultúry
a sveta Nepočujúcich
MOC 10,00 €

Kniha + DVD Špecifické posunky
v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 13,00 €

DVD - Slovník
slovenského jazyka slovenského
posunkového jazyka
pre oblasť rodina

DVD - Rozprávanie
príbehov - storytelling
a poézia v (slovenskom)
posunkovom jazyku
MOC 5,00 €

MOC 3,00 €

DVD - Preklady
najznámejších skladieb
tradičnej kultúry
do slovenského
posunkového jazyka

DVD - Vianočné koledy
v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 5,00 €

MOC 5,00 €

DVD - Rozprávky
tradičnej kultúry
v slovenskom
posunkovom jazyku

Plagát A1 (59x84) Prstová abeceda
/Dvojručná/
MOC 3,00 €

MOC 5,00 €

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

Po nej nasledovala prednáška dvoch nepočujúcich zástupcov skupiny organizácií

