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Milý čitateľ,
pre mnohých najkrajšia časť roka je leto. Deti majú dvojmesačné prázdniny a tí prácepovinní sa tešia
na dovolenky. Slnko, teplo, voda, dlhé letné večery, čas relaxácie, to všetko si užijeme iba pár týždňov v
roku. Leto prináša aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Tento rok bol však pre komunitu nepočujúcich
ešte výnimočnejší. V júli sa konala najväčšia udalosť, na ktorú sa tešili nepočujúci zo celého sveta. Stretli
sa v Paríži na 18. Svetovom kongrese Svetovej federácie nepočujúcich (WFD). Kongres sa koná raz za
štyri roky a trvá 5 dní. Hlavnou témou kongresu v Paríži boli "Práva posunkového jazyka pre všetkých".
Podľa Svetovej federácie nepočujúcich sa na svete používa vyše 300 rôznych posunkových jazykov. Je to
krásne číslo, ale stále nie je v niektorých krajinách uzákonený, hlavne v tých rozvojových, chudobnejších.
U nás bol zákon o posunkovej reči uzákonený v roku 1995. Avšak doteraz nemáme jazykový výskum, či
vysokú školu, na rozdiel od vyspelejších štátov, tak ako napríklad v Česku. Tlmočníkov posunkového
jazyka je u nás veľmi málo, v niektorých mestách nie sú vôbec. Dokonca tlmočníci posunkového jazyka nie
sú ani v zozname profesií. Zároveň prístupnosť služieb pre nepočujúcich ako sú titulky, či technologické
možnosti na verejnosti je nedostatočný. O tom prečo je to tak, by sa dalo písať nadlho. Verím však, že
nielen Svetová federácia nepočujúcich, ale aj naše rôzne organizácie nepočujúcich budú naďalej
pokračovať v dôležitej práci, neustálej osvety a boji o právach posunkového jazyka pre všetkých a hlavne
všade.
Katka 😊
Okienko:
Viete, že? Máme nový medzinárodný symbol pre posunkový jazyk?
Na tohtoročnom Valnom zhromaždení WFD v Paríži bol schválený nový symbol pre
posunkový jazyk. Symbol predstavuje posunkujúce ruky a zohľadňuje potreby
nepočujúcich, ktorým je komunikácia v posunkovom jazyku. Na verejnom mieste by
mal slúžiť ako ukazovateľ pre užívateľa posunkového jazyka, že je tam zabezpečený
bezbariérový prístup k informáciám v posunkovom jazyku. Doterajší symbol s uchom
však zostáva a je určený skôr pre nedoslýchavých a ohluchlých ľudí.
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. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU
CLIN D’OEIL
Už 9. ročník medzinárodného kultúrneho festivalu Clin d’Oeil sa konal v termíne od 4. – 7. júla
2019 vo francúzskom meste Reims (Remeš). Tento festival je zameraný na umenie v posunkovom
jazyku, ktorý sa organizuje vo Francúzsku od roku 2003 každé dva roky. Tento rok sa ho zúčastnilo
rekordných 25 tisíc účastníkov. Osobne som sa zúčastnil ako pasívny účastník zo Slovenska a okrem
mňa tam aj boli ďalší slovenskí nepočujúci.
Cieľom festivalu je predstaviť posunkový jazyk a kultúru Nepočujúcich vo všetkých jeho rozmanitých
umeleckých formách. Počas celého štvordňového festivalu boli prezentované rôzne divadelné
predstavenia, filmové predstavenia, pouličné divadlo, workshopy, showy, prednášky atď. Na festivale
sa ukázali rôzne osobnosti zo sveta Nepočujúcich. Nechýbali stánky, kde sa prezentovali rôzne
organizácie a firmy nepočujúcich. Na festivale boli aj vzdelávacie a umelecké dielne pre deti. Počas
festivalu bolo zabezpečené rýchle občerstvenie v stánkoch, toto jedlo pripravili samotní nepočujúci
pre všetkých účastníkov festivalu, čiže bolo možné sa na mieste výborne a bezbarierovo najesť.
Účastníci festivalu mali možnosť si užiť v Clin d’Oeil Village Deaf Party, ktorá sa konala priamo v
areáli festivalu v centre mesta. Počas celého priebehu festivalu, teda tri noci si návštevníci mohli
užívať na špeciálnom tanečnom parkete o rozlohe 100 m2. Na parkete bolo cítiť vibrácie. Nepočujúci
účastníci tak mali možnosť cítiť hudbu, bolo to v uzatvorenom priestore, aby nič nerušilo užívanie si
hudby cez vibrácie. Nechýbalo aj osvetlenie, ktoré bolo plných efektov a spojení s hudbou.

Účastníci festivalu mali možnosť si užiť v Clin d’Oeil Village Deaf Party, ktorá sa konala priamo v
areáli festivalu v centre mesta. Počas celého priebehu festivalu, teda tri noci si návštevníci mohli
užívať na špeciálnom tanečnom parkete o rozlohe 100 m2. Na parkete bolo cítiť vibrácie. Nepočujúci
účastníci tak mali možnosť cítiť hudbu, bolo to v uzatvorenom priestore, aby nič nerušilo užívanie si
hudby cez vibrácie. Nechýbalo aj osvetlenie, ktoré bolo plných efektov a spojení s hudbou.
Posledný deň festivalu sa
konala dražba, kde bolo
vystavené vymaľované retro
funkčné auto značky
Citroën.

To t o

auto

vymaľoval známy ruský
(žijúci vo Švédsku)
nepočujúci umelecký maliar
a dizajnér Alexei Svetlov.
Bola to veľmi napínavá
dražba a nakoniec vyhral
nepočujúci účastník
festivalu Jaroslav Cehlárik,
pod organizáciou Slovenský zväz Nepočujúcich, a vydražil retro auto. Neskôr Jaroslav Cehlárik
zorganizoval odvoz z festivalu až na Slovensko, kde organizácia Slovenský zväz Nepočujúcich vlastní
garáž tam uloží auto do garáže, a to si tam vyčká na založenie múzea Nepočujúcich na Slovensku.
Retro auto je symbolom kultúry Nepočujúcich, je dôležité aby nepočujúci neustále ukázali osvetu
umeleckého prejavu v posunkovom jazyku
Ďalší festival sa bude konať v roku 2021, vtedy sa bude konať zároveň aj oslava 10. výročia
festivalu.
Text: M. Hefty

Foto: M. Hefty a J. Cehlárik

V dňoch 23. a 27. júla 2019 sa Paríž stal centrom nepočujúcich z celého sveta. Konal sa v
poradí 18. ročník Svetového kongresu nepočujúcich. Organizovala ho francúzska asociácia
nepočujúcich (FNSF) pod záštitou Svetovej federácie nepočujúcich (WFD). Do najväčšieho
francúzskeho mesta prišlo takmer 2 500 účastníkov z 137 krajín sveta. Hlavnou témou
tohtoročného 5-dňového kongresu boli "Práva posunkového jazyka pre všetkých". Program sa
venoval šiestim hlavným témam ako je posunkový jazyk a štúdium nepočujúcich, vzdelávanie
nepočujúcich, medzinárodná spolupráca a rozvoj, technológia a prístupnosť, zdravie, zamestnanosť.
Kongres otvoril profesor Fernand de Varennes, osobitný spravodajca OSN pre otázky menšín a
úradu Vysokej komisie pre ľudské práva. Počas piatich dní účastníci kongresu videli takmer sto
prednášok od odborníkov. Nasledujúci 19. Svetový kongres WFD sa uskutoční o 4 roky na
juhokórejskom ostrove Jeju (čítaj Čedžu).
Text: K. Zudorová - Jalčová Zdroj: FB Správy v slovenskom posunkovom jazyku Foto: A. Arroséres
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE WFD V PARÍŽI
Pred kongresom sa tradične konalo aj zasadnutie Svetovej federácie nepočujúcich, takzvané
Valné zhromaždenie. Trvalo dva dni, 21. a 22. júla 2019. Zúčastnilo sa na ňom stodvadsaťtri
delegátov zo 64 štátov celého sveta. Každý členský štát mal právo vyslať dvoch delegátov, nie
všetci však toho práva využili, ako napríklad Slovensko, ktoré reprezentoval len jeden delegát, na
rozdiel napríklad od Česka či Maďarska s dvoma delegátmi. Delegátom mohol byť iba nepočujúci z
členskej organizácie WFD. Na zhromaždení bol za Asociáciu Nepočujúcich Slovenska, ktorá je
členom WFD, Peter Kolarčík, jediný slovenský delegát.

Na programe boli rôzne dôležité body: úprava stanov, voľba miesta budúceho Svetového kongresu
nepočujúcich, ktorý sa koná za 4 roky, či voľba nového prezidenta Svetovej federácie nepočujúcich.
Doterajší prezident Colin Allen už dopredu oznámil, že kandidovať nebude. Odôvodnil to tým, že sa
práci vo Svetovej organizácii nepočujúcich venoval 16 rokov a tiež želaním, že je čas na novú krv.
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Novým prezidentom WFD je Joseph Murray z USA

Na Valnom zhromaždení WFD prebehli voľby, kto bude prezidentom WFD.Stal sa ním doterajší
viceprezident Joseph Murray z USA. Viceprezidentom WFD sa stal Kasper Bergmann z Dánska. Bolo
zvolených aj 9 nových členov do výboru WFD.

Nakoniec bolo prijaté rozhodnutie, že nasledujúci svetový kongres nepočujúcich s Valným
zhromaždením v roku 2023 sa uskutoční na juhokórejskom ostrove Jeju (čítaj Čedžu). Kórejská
republika porazila kandidatúru Nového Zélandu, Grécka a Rwandy.
Text: K. Zudorová - Jalčová Zdroj: FB Správy v slovenskom posunkovom jazyku Foto: A. Arroséres
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CHARTA O PRÁVACH POSUNKOVÉHO JAZYKA
PRE VŠETKÝCH
Svetová federácia nepočujúcich na záverečnom ceremoniáli kongresu 27. júla 2019
zverejnila Chartu o právach posunkového jazyka pre všetkých. Charta kladie dôraz na prijatie
opatrení na začlenenie nepočujúcich do spoločnosti. Tiež poukazuje aj na uznanie potrieb,
dôstojnosti a ľudských práv posunkujúcich ľudí. Listina obsahuje štyri hlavné oblasti - posunkový
jazyk, inkluzívne prostredie, rovnaké možnosti a vodcovstvo nepočujúcich.
Text: K. Zudorová - Jalčová Zdroj: FB Správy v slovenskom posunkovom jazyku Foto: A. Arroséres
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V priebehu tohto leta som dostal milé prekvapenie od spoločnosti Mastercard – možnosť
zúčastniť sa na festivale Grape, ktorý bol tento rok skutočne výnimočný. Každý účastník festivalu si
totiž vďaka Mastercard Music Sensory Lab, ktorý bol umiestnený priamo v areáli festivalu, mohol
po prvý raz na Slovensku vyskúšať nezvyčajnú vec – vnímať hudbu inými zmyslami ako sluchom cez vibrácie. Vďaka moderným technológiám tak aj nepočujúci účastníci festivalu boli k zážitku z
hudby o čosi bližšie.

Keď som dostal pozvanie, ani na sekundu som neváhal a svoju účasť som potvrdil. Vzal som so
sebou môjho kamaráta, ktorý tiež bez váhania súhlasil. Spomínal, že už niekoľko rokov na žiadnom
festivale nebol a veľmi rád sa zúčastní na festivale Grape, ktorý je už niekoľko rokov po sebe veľmi
rýchlo vypredaný a dlhodobo patrí medzi najväčšie a najobľúbenejšie hudobné podujatia na
Slovensku.
Po príchode na festival sme sa ubytovali v stane s nafukovacím matracom a potom sme si boli
prezrieť všetky aktivity a atrakcie, ktoré tento ročník ponúkal.
V Zóne pre nepočujúcich, ktorú postavil Mastercard, bola umiestnená konštrukcia so špeciálnou
infra podlahou rezonujúcou do rytmu hudby a na nej bola nainštalovaná špeciálna vibračná guľa.
Keď som na ňu položil ruky, cítil som hudobné vibrácie v celom svojom tele. Ďalšia vibračná podlaha
bola umiestnená uprostred stánku, kde sme si mohli obliecť špeciálne batohy Subpacks
premieňajúce kmitočty zvuku na vibrácie smerujúce priamo do nášho tela. Bol to naozaj zážitok!
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Postupne sme sa zo Zóny presunuli objavovať ďalšie prekvapenia. Na piešťanskom letisku
nechýbal napríklad ani autodrom, čo nás chlapov, i keď už máme svoje roky, nesmierne potešilo a
poriadne sme sa tam vybláznili. Príjemne nás prekvapila aj bohatá ponuka stánkov s občerstvením,
ktoré bolo naozaj na úrovni. Ako je však už tradíciou, i tento rok sa festivale krásne počasie
vystriedala silná sobotňajšia búrka, počas ktorej všetko lietalo. My sme si však aj napriek tomu
festival užili, a dážď bol pre nás príjemným osviežením.
Na festivale sme sa zabávali niekoľko hodín a približne o druhej ráno na nás padla únava.
Spánok na našom nafukovacom matraci bol síce pohodlný, no na druhej strane sme cítili vibrácie z
hudby celú noc. To už ale ku každému festivalu patrí.
Celkovo festival hodnotím len pozitívne, program bol veľmi dobre zorganizovaný, všetko malo
svoju logiku a počas horúčav sme sa dokonca mohli schladiť pri hasičskom aute, ktoré účastníkov
festivalu polievalo. Ako jediné malé mínus bol nedostatok sprchovacích miestností, museli sme čakať
pol hodinu, kým sme sa dostali na rad (skoro ako na vojne), čo však bolo pravdepodobne
spôsobené vysokou účasťou na festivale, ako aj vysokými teplotami.
Na záver by sme chceli srdečne poďakovať spoločnosti Mastercard, ktorá nám umožnila, aby sme
sa mohli zúčastniť na skvelom festivale, z ktorého sme si odniesli množstvo zážitkov a krásnych
spomienok.
Text a foto: M. Hefty
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ROZHOVOR S ĽUDMILOU BAŤOVOU
Ahoj Ľudmilka, o Tebe je myslím už celkom známe, aspoň medzi nepočujúcimi ženami,
že pracuješ pre značku Oriflame. Mohol by som Ťa poprosiť, keby si stručne vysvetlila
ako Oriflame funguje?
Pokúsim sa jednoducho vysvetliť - Oriflame je švédska spoločnosť, ktorá ponúka svoje výrobky
(kozmetiku a doplnky výživy) cez katalóg prostredníctvom, napr. sociálných sietí cez nás –
poradcov. My máme možnosť jednak si zaobstarať si výrobky a skvele vyzerať, a popri tom
zarábať a ako bonus je to pre nás zábava. Je na každom klientovi či si vyberie produkty, ktoré
ho zaujmú a stane sa len zákazníkom, prípadne má záujem stať sa tiež poradcom a využije
príležitosť „Cesta k úspechu“ a začne si budovať vlastný obchod. Tým, že pomôžeme iným a
ukážeme im, ako na to, budujeme si vlastný tím a zarábame spolu s nimi.
Ako vznikol nápad zo založením skupinky Oriflame na stránke facebook? Resp. prečo
práve facebook? Vieme, že Oriflame je svetovo známa značka kozmetiky, a Ty ju
prezentuješ aj do sveta nepočujúcich, čo bolo Tvojou motiváciou vybrať si práve túto
značku kozmetiky?
Mojou hlavnou motiváciou je ukázať, že aj Nepočujúci môžu byť úspešní, preto chcem pomôcť a
vytvoriť tím Nepočujúcich, ktorí budú odmeňovaní na pódiu. Chcem spolu s mojim tímom
ukázať, že sa to dá..
Prečo práve Oriflame? Moja direktorka sa venuje tomu už dlhé roky a funguje to, to je môj živý
príklad. Dáva nám to veľa možností-kariérny rast, dovolenky, odmeny, ocenenia. Sama som za
veľmi krátky čas aj s mojimi členkami už bola ocenená a dokonca stála aj na pódiu v Katowice.
Oriflame v posunkoch som založila hlavne preto, že som chcela, aby mali zákazníci informácie v
slovenskom posunkovom jazyku, aby sme my Nepočujúci mohli lepšie rozumieť a je to podpora
pre môj tím, ktorí dúfam, že sa rozrastie o veľa úspešných členov.

Ktoré produkty Oriflame sú podľa teba
najlepšie, resp. máš nejaký Tvoj obľúbený a
čo je výhodou pri objednávaní produktov?
Najdôležitejšie je mať krásnu a zdravú pleť. Preto
je to NovAge a wellness balíček pre zdravú pleť a
posilnenie imunity.
Výhoda je, že my členovia môžeme a
nakupujeme so zľavou a rôznymi výhodami pre
členov.
Oceňujú nepočujúci Tvoje skúseností a
poradenstvo v oblasti kozmetiky?
Pochvaľujú si Tvoje služby?
Určite áno, viem nájsť riešenia a hlavne naša
komunikácia je v našom jazyku a tým pádom si
spolu dobre rozumieme.
Aké sú výhody pre nepočujúcich, keď si
objednajú produkty Oriflame? Táto
kozmetika sa nezameriava len na
dekoratívnu kozmetiku, ale aj na produkty
starostlivosti o zdravie pre ženy, platí to aj
pre mužov? Myslí Oriflame aj na nich? 😊
Ako som už na začiatku povedala Oriflame
ponúka niekoľko možností, ak sa stanete členmi
našej skupiny.
- ušetríte pri nákupe Oriflame výrobkov
- ukazujte katalóg svojím zákazníkom a zarobíte
na zľave z predaja
- pozývajte daľších ľudí, budujte tím a zarábajte
spolu s nimi
A muži.....aj o tých sa oriflame stará, rovnako
ako o ženy a aj muži môžu sa stať našimi členmi
a rovnako si môžu budovať svoje tímy.
Čo by si na záver odkázal naším čitateľom Myslimoviniek?
Rada ich privítam v mojom tíme 😊
Rozhovor pripravil: T. Slezák

Foto: Archív Ľ. Baťová

VĎAKA PROJEKTU MÔŽEME ROZUMIEŤ ZNÁMYM
SLOVENSKÝM PRÍSLOVIAM
Naše občianske združenie SNEPEDA poskytuje aj neformálne vzdelávanie pre nepočujúce
osoby, aby sa nenúteným spôsobom mohli neustále vzdelávať a mohli rozvíjať svoje vedomosti a
poznatky potrebné k životu.
Príslovie je stručný výraz ľudovej múdrosti s cieľom poučiť ľudí. Patrí medzi kultúrne prvky
slovenského národa. Príslovia sa odovzdávajú z jednej generácie na druhú po celé roky. Stretávame
sa s nimi v rôznych komunikačných prostriedkoch, či v televízii so skrytými titulkami, v školských
učebniciach, v tituloch novín a pod.
Našim cieľom bolo zrealizovať projekt tak, aby sa aj nepočujúce osoby mohli poučiť a lepšie
porozumieť známym slovenským prísloviam a z nich vyplývajúcim múdrostiam, napr. Kto druhému
jamu kope, sám do nej spadne; Láska prechádza cez žalúdok; Bez práce nie sú koláče. Sprístupnili
sme im voľný preklad prísloví a ich výklad významov v prirodzenej komunikačnej forme, v
slovenskom posunkovom jazyku v krátkych videopublikáciách. Dali sme preložiť celkovo 44 prísloví.
Približne jednominútové videopublikácie prísloví sa nachádzajú napr. na facebookovej stránke
www.facebook.com/SNEPEDA, na webovej stránke www.snepeda.sk/Prislovia.html.
Za tvorbu videopublikácií známych slovenských prísloví s voľným prekladom do slovenského
posunkového jazyka sa chceme srdečne poďakovať Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.
Zároveň sa chceme poďakovať spoluautorke Veronike Vojtechovskej za realizovanie videopublikácií,
Slovenskej komore tlmočníkov posunového jazyka za prekladateľskú spoluprácu, Kataríne Zúdorovej
a Linde Svoradovej za
cenné pripomienky k
posunkovému obsahu
prísloví.
Pevne veríme, že
naše videopublikácie
prísloví

nebudú

posledné, v neskorších
mesiacoch ich budeme
pridávať. Želáme vám
príjemné sledovanie
prísloví v slovenskom
posunkovom jazyku.
Text: R. Vojtechovský
Zdroj: snepeda.sk
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DETSKÝ LETNÝ TÁBOR V LÚČKACH
V dňoch od 14. do 19. júla 2019 zorganizovalo Kresťanské centrum nepočujúcich na
Slovensku v Lúčkach pri Kremnici detský letný tábor pre nepočujúce a počujúce deti od 5 do 15
rokov. Tábora sa zúčastnilo 47 detí. Vedúci tábora pripravili pre deti bohatý program. Cieľom tábora
bolo viesť deti k láske, tolerancii a k viere v Ježiša.
Deťom sa v tábore veľmi páčilo. Celý týždeň bolo pekné počasie Tábor sa niesol v kresťanskom
duchu, bol plný pohybových, športových a vedomostných aktivít, ktoré všetkých veľmi bavili. Tento
rok sa družstvá pomenovali podľa príbehov z biblie. Družstvá alebo skupiny sa volali:
- Samsonovci podľa príbehu Samson,
- Danielove levy podľa príbehu Daniel v jame levov,
- Námorníci podľa príbehu Jonathan a veľryba,
- Morskí anjeli podľa príbehu Mojžiš a červené more.
Príbehy všetci divadelne stvárnili a vytvorili podľa nich aj krásne vlajky.
Aj tento rok deti zvládli prekážkový beh SPARTAN na 5 km. Zvládli si sami uvariť chutnú večeru na
otvorenom ohni. Všetkým sa veľmi páčilo aj kúpanie v Turčianskych Tepliciach.
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Mali sme aj hru Boyard, kde sme museli hľadať písmenká a vylúštiť tajničku. Vyšlo nám ťažké slovo
EUCHARISTIA. Na omši nám kňaz vysvetlil čo to znamená a za odmenu sme dostali veeeľa sladkostí.
Na tábore nás sprevádzali aj canisterapeutickí psy Kapi, Keny a Uno, ktorí robili deťom spoločnosť po
celý čas.
Celý tábor sme si všetci užili, našli sme si nových kamarátov, prežili mnoho zážitkov a už teraz sa
nevieme dočkať tábora o rok.
ĎAKUJEM animátorom Aničke, Adke, Petovi, Martinke, Eliške, Erike, Žofke, kuchárkam Márii, Táni a
jej pomocníkom, kňazovi R. Colotkovi. ĎAKUJEM Ježišovi
Tešíme sa a na ďalší rok pripravíme pre deti iné zážitky.
Text: B. Brandýská Foto: B. Brandýská, M.Szabová
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VO FILME THE ETERNALS SI ZAHRÁ NEPOČUJÚCA
HEREČKA LAUREN RIDLOFF
Nepočujúca americká herečka Lauren Ridloff si zahrá v novom filme "The Eternals" od Marvel
Studia. Stane sa tak prvou nepočujúcou superhrdinkou. Jej postava Makkari bola v pôvodnom
komikse mužom bez sluchového postihnutia, nakoniec bude hrať nepočujúcu hrdinku. Makkari bude
mať špeciálne schopnosti: je silná, nesmrteľná, lieta a dokáže komunikovať aj vo veľkých
vzdialenostiach. Vo filme pod taktovkou režisérky Chloé Zhao budú účinkovať aj známe herečky
Angelina Jolie, či Salma Hayek. Film sa natáča v Londýne a bude mať premiéru v kinách 6.
novembra 2020.

Kto je Lauren Ridloffová
Lauren Ridloffová sa narodila 6. apríla 1978 v Chicagu, je americkou herečkou a bývalou učiteľkou
nepočujúcich detí v materskej škôlke. Žije v Brooklyne, je vydatá a má dve deti.
Objavila sa v roku 2017 v nominovanom filme "Wonderstruck" v preklade Očarenie. Zahrala si v
ňom po bohu herečky Julianne Moore a Michelle Williams. V roku 2018 hrala v divadelnom
predstavení "Children of a Lesser God" v preklade Bohom zabudnuté deti. Za hlavnú úlohu postavy
.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748
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Sarah Norman bola nominovaná na
najlepšiu herečku v súťaži Berkshire
Theater Critic Awards. Cenu
nakoniec nevyhrala. Herečka hraje
aj v úspešnom televíznom seriáli
"The Walking Dead" v preklade Živí
mŕtvi. Účinkuje v ňom od 9. série
doteraz.
Zdroj: Csfd.cz, wikipedia.org/wiki/
Lauren_Ridloff,
w w w. b r o a d w a y w o r l d . c o m / a r t i c l e /
Lauren-Ridloff-Will-Play-Marvels-FirstDeaf-Superhero-in-THEETERNALS-20190721
Foto: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/1/1e/, https://
boundingintocomics.com/files/
2019/07/2019.07.25-03.49-
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HUMOR NEPOČUJÚCICH “SVET NEPOČUJÚCICH”

Svet zaplavila voda a ostal
nazvyš len jeden ostrov. Na ňom
prežili len jeden počujúci a jeden
nepočujúci človek. Všade zostalo
len sucho, prach a piesok, ale v
diaľke sa niečo ligoce. Obaja sa na
sebe pozerajú a potom si pozreli na
ligotajúci sa predmet. Potom sa
znovu pozreli jeden na druhého a
raz sa obaja rýchle rozbehnú a
vrhnú sa k ligotajúcemu sa lampe.
Bijú sa o ňu a tým ju trú. Ako sa o
ňu otreli, vyletí z nej Aladin. Má
fúzy a turban a oboch mužov
ukľudňuje, nech sa nehádajú, že
každému splní tri priania.
Nepočujúci sa začne
rozčuľovať, prečo by si mal niečo
priať prvý počujúci, že ide o
diskrimináciu, a prečo by počujúci
mali mať stále vo všetkom
prednosť. Aladin dá teda prednosť
nepočujúcemu, ale s tou
podmienkou, že to, čo si bude priať
on, to dostane počujúci
dvojnásobne. Nepočujúci sa raduje,
a zatiaľ počujúci odmlčí, vymýšľa
prvé prianie a hovorí: „Ja by som si
prial štyri luxusné domy.“ Aladin
luskne prsty a objavia sa krásne
domy. Nepočujúci ohromne zíva na
tú krásu a počujúci mu ďakuje.
Nepočujúci nechápe za čo a naraz
vidí, že počujúci má osem domov.
Uvedomí si, že to, čo dostane on
sám, toho dostane počujúci
dvojnásobne.

7

Premýšľa a potom si ako
d r u h é p r i a n i e c h c e d ve s t o
krásnych žien. Aladin luskne
prsty a za nepočujúcim sa
objaví

zástup

dvesto

nádherných dievčat. Nepočujúci
má veľkú radosť, a keď sa otočí,
počujúci mu opäť strašne silno
poďakuje. Nepočujúci je ale
nespokojný kvôli tomu, že
počujúci má vždycky viac než
on.
Premýšľa, až je z toho
celý nervózny, a prešľapuje z
miesta na miesto. Nakoniec
dostane nápad a vykríkne svoje
tretie prianie: „Chcel by som,
aby si mi odobral jeden
semenník“. Aladin odpovie:
„Samozrejme“ a luskne prsty. V
tú chvíľu nepočujúcemu zmizne
j e d e n s e m e n n í k . Te n s a s
úsmevom otočí na počujúceho,
ktorý sa práve drží v rozkroku a
má nešťastný výraz v očiach.
Nepočujúci má však konečne
radosť, pretože svet už bude len
nepočujúci.
Zdroj: DVD “Humor Nepočujúcich”

Film - The Eternals
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