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Aktuálne

LyÏiarsky v˘cvik Ïiakov 8. triedy na Hrdliãkovej ulici sme absolvovali v dÀoch 14. -
21. februára 2005 v Kremnick˘ch vrchoch. V lyÏiarskom stredisku Krahule, sa
nachádza pomyslen˘ stred Európy.

V˘cvik bol zameran˘ na základné lyÏiarske návyky Ïiakov. Zúãastnilo sa ho 7 Ïiakov, z
toho 4 chlapci a 3 dievãatá. Bolo potrebné nauãiÈ Ïiakov základom (zapínanie a rozopínanie
lyÏiarok, prepínanie a odopínanie lyÏí a drÏanie palíc).

KeìÏe Robko, Katka, Mi‰ka a Sabína stáli na lyÏiach prv˘krát, museli sme upraviÈ v˘cvik.
Postupne si osvojovali základy. Hlavn˘m cieºom bolo, aby ich lyÏovanie zaujalo a bavilo. Tu
nevznikli Ïiadne problémy. Îiaci pristupovali k t˘mto základom zodpovedne. Pred samostatn˘m
v˘cvikom na zasneÏenom kopci sme rozdelili Ïiakov na 2 skupiny - zaãiatoãníkov a pokroãil˘ch.
Patrik, Peter a JoÏo, ktorí uÏ na lyÏiach stáli, boli „veºk˘mi ‰éfmi“. No ich základy boli chybné a
chaotické. Museli sa prispôsobiÈ a zákla-
dy lyÏovania si zopakovaÈ a zdo-
konaliÈ sa v nich. Robkovi sa po nie-
koºk˘ch pokusoch podarilo pochopiÈ
princíp lyÏovania, tak sa pripojil k sku-
pine pokroãil˘ch. Skupina zaãiatoãní-
kov mala sÈaÏen˘ v˘cvik s ich prv˘mi
pocitmi fyzickej únavy, hlavne nôh.
Vlastn˘m sebaza- prením v‰etko pre-
konali a snaÏili sa aktívne zapojiÈ do
v˘cviku. Îiaãky si vyskú‰ali a potom
viackrát opakovali v˘stupy bokom na
svahu, pluhovanie zo svahu – brzde-
nie, postupne oblú- kovanie zo svahu.
Názorne im bolo predvedené nastupovanie a vystupovanie z vleku. Men‰ie problémy s nastu-
povaním na vlek mala Mi‰ka – stále padala na brucho. No nakoniec sa jej to podarilo. 

Denn˘ reÏim od utorka do nedele sa podriadil (= prispôsobil) Ïiakom tak, aby ich v˘cvik
zaujal a bavil. Od deviatej do ‰trnástej hodiny sme deÀ preÏili na zasneÏen˘ch svahoch na
Krahuliach. V‰etci sme dobre vymrzli. Nálada bola veºmi dobrá. Niektor˘ch zaãiatoãníkov od
únavy boleli nohy, ale to patrí k lyÏovaniu. Do internátu sme sa vracali o pol tretej hodine,
potom bol zaslúÏen˘ hodinov˘ odpoãinok na regeneráciu síl (= obnovenie). Voºn˘ ãas na inter-
náte bol vyplnen˘ pozeraním televízora, hraním biliardu a prechádzkami po okolí Kremnice.

V sobotu na Krahuliach sme sa pozerali na Európsky pohár v psích záprahoch, Ïiaci také-
to preteky videli prv˘krát na vlastné oãi. 

Na záver v˘cviku sme usporiadali preteky na slalomovej trati (= slalom – druh zjazdového
lyÏovania). SúÈaÏilo sa v slalome (ão v najr˘chlej‰om ãase) a nevynechaní bránok. V súÈaÏi
chlapcov zvíÈazil Patrik Lukáã, druh˘ bol Robko Holec a na treÈom mieste skonãil Peter Va‰íãek.
Najlep‰ou slalomárkou bola Mi‰ka Danielová. 

Vyhodnotenie pretekov a celého lyÏiarskeho v˘cviku bolo predvedené v nedeºu po veãeri.
V‰etci boli odmenení sladkosÈami. Cenu za najlep‰ie v˘kony v lyÏovaní získali Daniela a Patrik.

LyÏiarsky v˘cvik sa nám vydaril. Neboli Ïiadne zranenia. Îiaci svojím prístupom a discip-
línou prispeli k úspe‰nosti v˘cviku. V‰etci Ïiaci vyslovili túÏbu a nádej, Ïe v lyÏovaní budú vo
svojom Ïivote urãite pokraãovaÈ.

In‰truktor PaedDr. Milo‰ ·tefek 

Lyžiarsky výcvik v KremniciDrahí priatelia,

v mesiaci apríl sme
zaÏili dve v˘znamné
udalosti v dejinách kres-
Èanstva. 2. apríla zomrel
pápeÏ Ján Pavol II.
Mnohí sa o Àom vyjadru-
jú ako o najväã‰ej oso-
bnosti 20. storoãia. DeÀ
jeho smrti bol symbolic-
k˘. Zomrel veãer na prvú sobotu v mesiaci.
Táto sobota sa naz˘va aj „fatimská“. Svät˘
Otec mal poãas svojho Ïivota Pannu Máriu
vo veºkej úcte. Sobota veãer je tieÏ ãas, kto-
r˘m sa v liturgii zaãína sláviÈ nedeºa. A tak
pápeÏ zomrel zároveÀ na zaãiatku Nedele
BoÏieho milosrdenstva. Slávenie nedele on
sám zaviedol do cirkevného kalendára. 

Druhou veºkou udalosÈou mesiaca je
voºba nového pápeÏa, ktorého ãaká neºahká
cesta pastiera Kristovej cirkvi.

Prvá udalosÈ nás povzbudzuje k vìaã-
nosti Bohu za to, Ïe pápeÏ mal zo srdca rád
v‰etk˘ch ºudí, ktorí mali Ïivotné problémy, a
teda aj nepoãujúcich. Rád sa s nimi stretával,
povzbudzoval ich a modlil sa za nich.

Druhá udalosÈ nás vyz˘va k modlitbe za
nového pápeÏa. Aby svoju nároãnú úlohu
pastiera celej Cirkvi zvládol ão najlep‰ie.

Modlitba je dôleÏitá súãasÈ ná‰ho Ïivota.
Cez Àu dokáÏeme ºah‰ie pochopiÈ udalosti,
ktoré nás v Ïivote sprevádzajú. âi uÏ sú to
udalosti dot˘kajúce sa celého sveta, alebo sa
viaÏu iba na na‰u osobu. 

To vám praje 
Vá‰ Franti‰ek
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ZáÏitkyZáÏitky

V túto zimu sme dostali nápad! âo keby sme
urobili cez jarné prázdniny prekvapenie pre
„na‰e deti“ z Kremnice? Zo „super“ nápadu sa
stala „super“ akcia. V KCNS sa stretla skupinka
poãujúcich dobrovoºníkov (Lacko, Mirka, Ri‰ko,
Tomá‰ko,...) a pripravili program. V‰etko sme
dohodli s vychovávateºmi v Kremnici. A i‰li sme
do na‰ej Oázy v Lúãkach. Na internáte deti niã
netu‰ili. Bolo to skutoãné prekvapenie. V Lúã-
kach na nich ãakalo snehové privítanie – guºo-
vaãka. KaÏd˘ kto mal chuÈ, sa vy‰antil (= vyhral

sa) v snehu. Potom sme sa rozdelili do ‰tyroch skupín. Na ãele (= vodca) kaÏdej skupiny bol
jeden dobrovoºník. Zaãali sme stavaÈ pri chatkách rodinku snehuliakov. Otecka, mamiãku a
dieÈatko... A snehuliaky museli aj niekde b˘vaÈ. A tak sme sa pustili do stavania ozajstn˘ch igiel
(iglu = dom zo snehu) pre rodinu snehuliakov. V na‰ich srdciach bola túÏba aspoÀ na chvíºu
vytvoriÈ atmosféru rodiny. Deti nepoznajú, ão to je cítiÈ teplo a istotu naozajstnej rodiny. RadosÈ
v ich oãiach bola pre nás najkraj‰ím darom. Celí mokrí sme sa po malom obãerstvení ‰Èastlivo
vrátili na internát. Tam na deti uÏ ãakala teplá veãera, sprchovanie a teplá postieºka. E‰te sme
im i‰li popriaÈ dobrú noc a vrátili sme sa domov do Banskej Bystrice. Odchádzali sme z tade s
modlitbou, aby si tieto deti na‰li rodinu. Alebo, aby si nejaká rodina na‰la ich (tieto deti). Aj
vy sa k nám môÏete pripojiÈ svojou modlitbou za deti z Kremnice. Modlitba za
druhého je najväã‰ím darom, ktor˘ môÏeme daÈ jeden druhému.

Lyžiarsky karneval
KresÈanské centrum nepoãujúcich na Slovensku uskutoãnilo „LyÏiarky karneval“ v

termínoch 11. - 13. 3. 2005. Do Lúãok pri‰lo 15 osôb (nepoãujúcich i poãujúcich). LyÏovali sme
v lyÏiarskom stredisku Krahule v Kremnick˘ch vrchoch. Prekvapilo nás, Ïe v Krahuliach bolo veºa
snehu na kaÏdom dome, strome, autách. Chceli sme, aby kaÏd˘ úãastník predviedol svoju
masku. Zistili sme, Ïe je nevhodné prostredie (= poãasie) na ukáÏku masiek. A tak sme si spolu s
úãastníkmi vychutnávali s radosÈou individuálnu
lyÏovaãku. Po skonãení lyÏovaãky sme i‰li do
Sklenen˘ch Teplíc do termálnych kúpeºov. Rela-
xovali sme v jaskynnom parnom kúpeli s mine-
rálnou termálnou vodou nad 37stupÀov asi 20
minút. Po parnom kúpeli nás zabalili do plachty
a zakryli dekou. Na lôÏku sme si príjemne
odd˘chli. Zo Sklenen˘ch Teplíc sme sa vrátili do
Lúãok. Boli sme unavení. V nedeºu ráno sme boli
spoloãne na svätej om‰i v Lúãkach. Po om‰i sme
tvorili v˘tvarné umelecké diela. 

Jarné prázdniny s deťmi
V to Veºkonoãné ráno to vyzeralo v na‰om centre ako skutoãné

ráno po JeÏi‰ovom zm⁄tvychvstaní. Zi‰li sme sa tam zo v‰etk˘ch
strán Slovenska, aby sme sa podelili s radostnou novinou - "JeÏi‰
skutoãne zm⁄tvychvstal - ALLELUJA!"

Zaãínali sme s precviãovaním na‰ich tiel. Rozcviãka na loptách
bola veºmi úspe‰ná. KaÏd˘ kto cviãil to mohol pocítiÈ na svojom tele.
Neskôr sme sa spolu zi‰li na svätej om‰i v kaplnke Diecézneho cen-
tra J. Pavla II. Posilnen˘ JeÏi‰ov˘m Slovom a jeho Telom (pod spôso-
bom chleba a vína) nám dodalo ìal‰ích síl do nasledujúcich dní.
E‰te dnes v sebe cítime posolstvo, Ïe skutoãná láska vÏdy zvíÈazí nad
zlom a smrÈou. Takto povzbudení sme sa ako ozajstná rodina pode-
lili navzájom s rôznymi dobrotami a sladkosÈami. Neskôr nám ·te-
fan BaláÏ, ‰tudent JAMU (Janáãková akadémia muzick˘ch umení) v

Brne veºmi Ïiv˘m spôsobom predviedol (= ukázal) rozprávku o Perníkovej chalúpke (O Jan-
kovi a Marienke). Je veºmi povzbudzujúce, keì vidíte takého mladého (nepoãujúceho) deliÈ sa
so svojimi darmi (= vedomosÈami), ktor˘ sám pripraviÈ pekn˘ program pre svojich „blíÏnych“.
Dúfam, Ïe sa nájde aj viacero dobrovoºníkov, ktor˘ by mali záujem pripraviÈ nieão pekné pre
druh˘ch (nebojte sa podeliÈ s va‰imi darmi, môÏete urobiÈ niekomu veºkú radosÈ!). Po krátkej
diskusii sme pokraãovali s voºn˘m v˘berom programu. Kto si chcel roz‰íriÈ svoje vedomosti o
pár anglick˘ch slov mal moÏnosÈ sa pripojiÈ na kurz angliãtiny (samozrejme posunkovan˘). Na
zaãiatku kurzu bola prítomná len mlad‰ia generácia (= ºudia). Neskôr sa pridali aj tí star‰í, ão
bolo veºmi povzbudzujúce. Tvrdenie: „nikdy nie je neskoro uãiÈ sa nieão nové“ sa znova potvr-
dilo. ëakujeme v‰etk˘m, ktor˘ pri‰li a podelili sa so svojím dobr˘m slovom, srdcom a úsmevom.

E. Sztrancsíková

Bábkové divadlo v Turčianskom Petre
V utorok ráno 12. apríla 2005 sme cestovali vlakom

do Kremnice. Na fare (= farskom úrade) na nás uÏ ãakal
otec Robert Colotka aj s raÀajkami. Spoloãne sme sa
najedli, aby sme cez deÀ vládali a mali silu. Zatiaº vycho-
vávateºky obliekli „na‰ich“ 30 nepoãujúcich detí, zabali-
li im desiatu. Deti nastúpili do autobusu. Ten nás viezol do
Turãianskeho Petra (neìaleko Martina) na bábkové
divadlo „Pinocchio v cirkuse“, ktoré pre nás pripravil
otecko jednej dobrovoºníãky – Kamilky. Ten na zaãiatku
zahral úlohu tatka Gepeta (ãíta sa DÏepeto). Zahral nám
na gitare a predstavil v‰etk˘ch úãinkujúcich. V‰etko sa
odohrávalo v malom drevenom domãeku, pred ktor˘m
stál obrovsk˘ dreven˘ medveì. Kráãali sme dreven˘mi
schodmi, sedeli na dreven˘ch laviciach a vo vnútri nás
ãakali – samozrejme - krásne drevené bábky: Pitipalko, tatko Carlo, prepelica Alica, lí‰ka Ri‰ka,
artistka Malvína, korytnaãka Tortila a ìal‰ie postaviãky. Tatko Gepeto nám predviedol aj pár
kúziel, ktoré nechcel prezradiÈ. Za u‰ami mal˘ch divákov „objavil“ naozajstné mince. Nikto
nechcel veriÈ vlastn˘m oãiam. „Ako to len robí???“ Aby príbehu rozumeli nepoãujúce deti, kaÏdá
bábka mala svojho dvojníka – tlmoãníka. Boli to dobrovoºníci z KCNS a tí tlmoãili divadielko do
posunkovej reãi. Po predstavení nám Kamilkin ocko predviedol, ako sa z dreva robia nádherné
veci – prívesky, hraãky, ozdoby na pamiatku, ale hlavne nádherné bábky. Vo dvore b˘val v dre-
venej búde (= domãek pre psa) ‰tvornoh˘ stráÏca (= pes) tohto kráºovstva (bábkového divadla).
ZáÏitok sme mali aj my dospelí. Celú akciu zorganizovalo KCNS. A my sa uÏ te‰íme na ìal‰í v˘let.

T. Borovjak

Veľkonočný program
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PríbehAktuálne

DIKO – DIVADLO KOCEªOVA vzniklo v septembri roku 2002.
Tento krúÏok pantomímy a pohybového divadla je prv˘m
amatérskym súborom pre sluchovo postihnutú mládeÏ.
Nepoãujúci ‰tudenti Stredného odborného uãili‰Èa (SOU),
odborného uãili‰Èa (OU), uãili‰Èa (U) a domovu mládeÏe
(DM) na Koceºovej ulici v Bratislave sú ãlenmi súboru.

Súbor DIKO sa zrodil (= vytvoril) pod mojím vedením poãas
môjho pôsobenia na ‰kole v Brne (JAMU). Ja sám som nepoãujú-
ci. 

Vedomosti a skúsenosti som získal z predchádzajúceho
pôsobenia ako herec pantomímy u profesora Milana Sládka
v divadle Aréna a ako ‰tudent na divadelnej fakulte – JAMU,
odbor „V˘chovná dramatika pre Nepoãujúcich“. V‰etko, ão som
získal v praxi som preniesol a ìalej rozvíjal v súbore „DIKO“ pre

talentovan˘ch nepoãujúcich ‰tudentov na SOU, OU, U a DM pre sluchovo postihnutú mládeÏ.
Skratka súboru „DIKO“ sa odvodzuje (=vzniklo) z dvoch slov : Divadlo Koceºova. Súbor

DIKO hrá pre deti – nepoãujúce i poãujúce, s postihnutím i bez postihnutia na celom Sloven-
sku. Divadlo ukázalo svoje vystúpenia na rôznych akciách (Fórum pedagogiky, v˘stava HAN-
DICAP v Inchebe, v˘stava BVV v Brne, JUV¯R – súÈaÏ stredn˘ch ‰kôl), festivaloch (ZUâ- Záu-
jomovo-umelecká ãinnosÈ nepoãujúcich detí a mládeÏe, PAN – súÈaÏ pantomímy v L. Mikulá‰i,
Scénická Ïatva, Medzinárodn˘ festival pantomímy v MADRIDE,...), na ‰kolsk˘ch oslavách ãi
v˘roãiach a dokonca malo aj svoje ukáÏky v televízii (TKN, Cesty nádeje) a pod.

Heslom divadelnej fakulty JAMU v Brne je: „Nepoãujúci cez umenie preniknú (= staÈ sa
súãasÈou) do sveta a budú z nich otvorení a sebavedomí
mladí ºudia“. Preto by som aj ja chcel prostredníctvom súboru
v na‰ej ‰kole ponúknuÈ okrem teoretickej a odbornej stránke i ‰tip-
ku (=trochu) umenia, jednoducho povedané: tro‰ku „Ïivej du‰e“.

Cieºom tohto súboru je, aby si talentovaní i menej talentova-
ní nepoãujúci ‰tudenti osvojili a vyuÏili formy umenia – pantomí-
my a pohybového divadla. Na‰i nepoãujúci ‰tudenti – herci - sa
zodpovedne pripravovali na predstavenia. Ocenenie na‰ej
práce je pre nás úÏasn˘m úspechom.
V na‰om súbore je 12 ãlenov: T. Gaál, T. MáÀa, D. Bieliková, M.
Marková, M. Palidrabová, Z. Hrabovská, J. ·olcová, V. DrieÀov-
ská, B. Gavalec, T. Mihaliak a Z. Löbbová a. h.

Repertoár (= zoznam) pantomimick˘ch predstavení: 
SPOMIENKA NA CHARLIEHO (zo Ïivota Ch. Chaplina a jeho vytrval˘ch kolegov a koleg˘À),
DVAJA ZUBATÍ A DÁMA ( ‰tudentské autorské dielo), 
NÁMESAâNÍK, PÁN FAZUªA (imitácia = napodobnenie Mr. Beana), 
ZNAMENIE LAMPY, ZÁZRAâN¯ KUFOR (pantomimická klauniáda = zábava klaunov).
Pripravujeme pantomimickú parodickú (=zosmie‰Àujúcu) komédiu BARÓN PRÁ·IL. 

V najbliÏ‰ej dobe sme prihlásení na X. festival pantomímy „OTEV¤ENO“ v Kolíne nad
R˘nom v dÀoch 15.-17.apríla 2005 s hrami: Námesaãník, Znamenie lampy a Zázraãn˘ kufor.

Mgr.Jozef Rigo a súbor DIKO

Divadelný súbor DIKO
Môj Ïivot bol ÈaÏk˘ a moja manÏelka Vierka to vôbec nechápala. Od detstva

som vyrastal ako kresÈan. Moji rodiãia ma vychovali tak, aby som ja a aj moji súro-
denci vyrastali ako dobrí ºudia. Ja som nepoãujúci a vôbec som nechápal preão som
mal chodiÈ do kostola. Poãas om‰e som nikdy nerozumel, ão sa hovorí a deje. Ja
som potreboval na pochopenie tlmoãníka, ktor˘ by mi to vysvetlil. Moji rodiãia chce-
li, aby sme vyrastali ako ºudia s dobr˘m svedomím. Ale nám sa to nedarilo a oni
boli z toho nervózni. Bola to pravda. Hovoril som rodiãom: „Veì sa môÏem modliÈ
doma! Nemusím chodiÈ do kostola“. No moji rodiãia nesúhlasili. Keì som zaãal
chodiÈ do ‰koly v Bratislave ako uãeÀ, prestal som chodiÈ do kostola. Zaãal som maÈ
problémy so svojím svedomím. Necítil som sa dobre. Bol som smutn˘, trápil som sa.
Nechápal som preão... Doma sa ma rodiãia raz op˘tali, ãi chodím do kostola v Bra-
tislave. Ja som im odpovedal, Ïe nie. Povedal som tvrdo: „Nechcem!“ No môj stav
v du‰i bol stále zl˘. Bol som naìalej smutn˘ a trápil som sa. Zaãal som cítiÈ, Ïe ma
Boh volá, aby som pri‰iel znova k nemu. Îe budem znovu ‰Èastn˘. Rozhodol som sa,
Ïe pôjdem do kostola. Zrazu som mal dobr˘ pocit. V ‰kole som mal úspech. Darilo
sa mi. Mal som dobrú náladu. 

Keì som sa zoznámil s Vierkou (mojou Ïenou), nastal
problém. Rozhodli sme sa uzatvoriÈ manÏelstvo. Vierka
nebola veriaca. Sobá‰ bol, ale iba na mestskom úrade. Zaãal
som opäÈ cítiÈ, Ïe na‰e manÏelstvo, keì nie je poÏehnané v kos-
tole, nie je pevné a nebude trvalé. Chcel som, aby sme sa zoso-
bá‰ili znovu. Tentoraz v kostole a spolu s tlmoãníkom. Nepodarilo
so to ihneì. Zaãali sme plánovaÈ dieÈatko. Stále sa nám dlhé roky
nedarilo. Nechápali sme preão. Chodili sme k lekárovi. Lekár
hovoril,Ïe sme v poriadku a dieÈatko by sa nám malo podariÈ.
Lekár nás zaãal aj lieãiÈ. Stále sa nedarilo. Povedal som Vierke:
„Myslím si, Ïe Boh nám dieÈatko nepoÏehná, lebo nie sme
zosobá‰ení v kostole“. ëalej som povedal: „Zaãnime sa
modliÈ a zosobá‰ime sa v kostole. Potom uvidí‰, Ïe sa podarí
a budeme maÈ dieÈa“. Dozvedeli sme sa, Ïe na Slovensku
zaãal pôsobiÈ kÀaz, ktor˘ vie posunkovú reã. Nav‰tívili sme
ho. Povedal nám, Ïe to nie je problém a môÏeme maÈ
svadbu v kostole. Mali sme radosÈ a pripravili sme sa
na sobá‰. O dva mesiace na to sa stala zaujímavá
vec! Moja manÏelka sa zaãala meniÈ. Nevedeli
sme, ão sa deje. Nav‰tívili sme lekára a lekár nám
povedal, Ïe ãakáme dieÈa. Mali sme veºkú radosÈ
a boli sme ‰Èastní. Boh vypoãul na‰u modlitbu a prosby. ëakujeme Bohu za jeho
lásku. Aj za záchranu na‰ej rodiny.

·tefan Majerãák

Boh nám pomohol...

námesaãník

pán Fazuºa
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RozhovorZáÏitky

Druh˘ aprílov˘ víkend (8. -10. apríla 2005) bolo v Sociálno-vzdelávacom stredisku
Oáza v Lúãkach pri Kremnici veºa ºudí, ktor˘ch spájala jedna vec. P˘tate sa aká?

Poãas t˘chto dní sa tam konalo
víkendové sústredenie kurzistov
v rámci kurzu posunkového jazyka
KCNS v Banskej Bystrici. Lektori BcA.
Peter VrÈo a BcA. Denisa âingérová
nám pripravili a viedli bohat˘ prog-
ram, poãas ktorého sme sa nielen
odreagovali od v‰edného kaÏdoden-
ného Ïivota. Ale nauãili sme sa aj veºa
o Ïivote a kultúre sluchovo postihnu-
t˘ch ºudí. Organizaãne zabezpeãili
príjemné sústredenie pracovníãky
KCNS – Erika a Ester .

Prostredníctvom rôznych hier a tvo-
riv˘ch aktivít sme rozvíjali na‰u schop-
nosÈ neverbálnej (= bezslovnej) komu-

nikácie, nauãili sme sa veºa nov˘ch posunkov. Zlep‰ili sme si zruãnosti v komunikácii s nepoãujúci-
mi. Na malú chvíºku sme si dokonca vyskú‰ali aj herecké povolanie v rôznych scénkach. Okrem
svojej mimiky (= v˘raz tváre), gestikulácie (= komunikácia rukami) sme museli vyuÏiÈ aj nadobud-
nuté (= získané) zruãnosti posunkového jazyka na vierohodné stvárnenie rôznych situácií. 

SúãasÈou programu boli aj odborné prezentácie (= ukáÏky) o sluchovom postihnutí, o Ïivote
sluchovo postihnut˘ch, ich vzdelávaní a o komunikácii medzi nepoãujúcimi a poãujúcimi. Na
chvíºu sa zastaviÈ a zamyslieÈ sa nad sebou nám umoÏnila svätá om‰a v posunkovom jazyku,
ktorú slúÏil otec Róbert v blízkom kostolíku.

Problémy súvisiace so zaãlenením sluchovo postihnutého ãloveka do poãujúcej spoloãnosti nám
priblíÏili a pomohli lep‰ie pochopiÈ filmy Nesly‰íci od autorky I. Pavloviãovej a filmy Hrabû de
Solar a Bohom zabudnuté deti. V nedeºu bol program ukonãen˘ relaxaãn˘mi aktivitami, pri kto-
r˘ch sme si odd˘chli a naãerpali veºa nov˘ch síl do ìal‰ieho t˘ÏdÀa. 

Víkend na Lúãkach sa v‰etk˘m zúãastnen˘m veºmi páãil. Dôkazom toho boli moÏno tro‰ku una-
vené ale usmiate tváre. Po troch dÀoch pln˘ch hier, posunkov, upevÀovania vzÈahov ale aj nov˘ch
zaujímav˘ch informácií z prostredia nepoãujúcich, sme sa stretli na pondelkovom kurze posunko-
vého jazyka. 

AlÏbeta âechová
Kurzistom sme poloÏili (= dali) zopár otázok:
1.) Preão si sa prihlásila na Víkendové sústredenie kurzistov?
(nedosl˘chavá úãastníãka) - chcela som sa stretnúÈ s nepoãujúcimi, ktorí ukazujú posunkovú reã.
To ma veºmi zaujalo. Ale pri‰la som sa tro‰ka nauãiÈ aj posunkovú reã.
(poãujúca úãastníãka) - aby som získala viac informácií o sluchovo postihnut˘ch ºuìoch, viac sa
o nich dozvedela, lep‰ie ich spoznala a tak zlep‰ila komunikáciu s nimi.
2.) âo Èa najviac zaujalo na Víkendovom sústredení kurzistov?
(nedosl˘chavá úãastníãka) - najviac ma zaujali ºudia, ktorí sú nepoãujúci tak ako ja. Jednodu-
cho v‰etko!
(1. poãujúca úãastníãka) - stra‰ne sa mi páãi, Ïe sme sa uãili pesniãky v posunkovom jazyku, Ïe
sme boli na svätej om‰i v posunkovom jazyku. Som veºmi rada, Ïe som tu stretla ºudí, ktorú sú
nepoãujúci, resp. nedosl˘chaví. Mohla som aspoÀ tro‰ku spoznaÈ ich Ïivotné príbehy, sny, ich
názory a zm˘‰ºanie.
(2. poãujúca úãastníãka) - zaujalo ma, ako sa dá naplno ÏiÈ, aj s urãit˘m postihnutím. A to je veºmi
dôleÏité - „ísÈ stále dopredu“.

Víkendové sústredenie kurzistov v Lúčkach Rozhovor s bývalou šéfredaktorkou českého časopisu 
pre nepočujúcich UNIE

B˘valá ‰éfredaktorka ãasopisu UNIE sa volá Lucie
Kastnerová. Pochádza z Brna, kde sa narodila. Na-
v‰tevovala Pedagogickú fakultu na Masarykovej uni-
verzite v Brne, odbor âesk˘ jazyk a literatúra – ‰pe-
ciálna pedagogika. K odboru ãe‰tina pri‰la trochu
náhodne. Blízki (= známi) jej doporuãoval, aby nastú-
pila na vysokú ‰kolu. Ten odbor sa otváral. Lucia uÏ
odmaliãka vedela, Ïe chce uãiÈ in˘ch. âo sa jej aj spl-
nilo. Viac sa o nej doãítate v rozhovore...

Dozvedela som sa, Ïe si ukonãila kariéru ‰éfredak-
torky. Je to pravda? Preão?

Áno. UÏ nie som ‰éfredaktorka. Mala som stra‰ne málo
voºného ãasu, nestíhala som v‰etko. Tak som si povedala, Ïe
sa musím zastaviÈ a pozrieÈ sa na to, ão robím. Zmenila som
svoje hodnoty. Chcem si uÏiÈ kaÏdú minútu Ïivota, ktor˘ je
tak krásny. Neponáhºam sa. 

Neºutuje‰, Ïe si ukonãila prácu v UNII? Po odchode z práce ‰éfredaktorky si bola smutná?
Ch˘ba mi táto práca. Bola veºmi zaujímavá a tvorivá. Priniesla mi moÏnosÈ kreativity (= tvo-

rivosti) a rozhºadu. Ale neºutujem. PretoÏe teraz mám viac ãasu na svoje koníãky (= záºuby). 
Kto Èa vybral na funkciu ‰éfredaktorky UNIE?

Prácu ‰éfredaktorky mi ponúkol P. Pánek, ktor˘ ‰éfoval predo mnou. Najprv som v UNII pra-
covala od roku 2002 ako redaktorka, po roku ako ‰éfredaktorka.
Ak˘ pocit si mala v takej úlohe ‰éfredaktorky? V ktorom meste si pracovala?

Zo zaãiatku som bola nad‰ená, plná ideálov. Postupne som nad‰enie strácala. AÏ tá chuÈ
nebola vôbec. Pracovala som v Brne. V‰etko som písala, zostavovala (= dávala dohromady)
a zariaìovala cez email. Ústredie UNIE je v Prahe. ëakujem Bohu, Ïe sa vyna‰iel internet!
Ktoré chvíle si preÏívala v práci UNIE ako najÈaÏ‰ie?

NajÈaÏ‰ie bolo podriadiÈ sa názorom svojho nadriadeného (= ‰éfa). Mala som iné predsta-
vy. Bola ÈaÏká spolupráca. Bolo ÈaÏko hºadaÈ kompromis (= dohoda).
Aké má‰ teraz záºuby?

Predov‰etk˘m je to ãítanie. Tro‰ku ma mrzí, Ïe teraz v mojom veku mám menej ãasu na ãíta-
nie. V detstve som ho mala samozrejme viac. Mnoho rokov uÏ hrám pantomímu. Som ãlenkou
pantomímy súboru „PSI“. Venujem sa rekreaãn˘m ‰portom: lyÏovanie, plávanie. V poslednej
dobe som si obºúbila adrenalínov˘ ‰port – snowboarding, ktor˘ je teraz veºmi populárny.
Baví Èa hraÈ pantomímu? 

Pantomíma ma veºmi baví. Do súboru ma zaviedla moja nevlastná babiãka, ktorá sa dozve-
dela, Ïe existuje v Brne krúÏok pantomímy. Tak som sa tam prihlásila. Od tej doby chodím na
pantomímu. Raz za t˘ÏdeÀ som chodila do krúÏku s názvom DIKRON Brno. Od 11. rokov nav‰-
tevujem súbor PSI (Pantomíma S.I.)
A teraz kde pracuje‰? Ako si sa dostala k práci pre sluchovo postihnutú mládeÏ?

Teraz uãím ãesk˘ jazyk a literatúru a obãiansku náuku na Strednej priemyselnej ‰kole odevnej
pre sluchovo postihnutú mládeÏ v Brne. Ponuku na túto prácu som dostala od riaditeºa tejto ‰koly.
âo Èa najviac lákalo (= bavilo) v ‰kole?

Najviac som túÏila pracovaÈ medzi mlad˘mi ºuìmi a uãiÈ ãe‰tinu. PretoÏe viem, Ïe sluchovo
postihnutí majú ãasto problémy s ãe‰tinou. 
ëakujem Lucii za rozhovor. DrÏím jej palce, aby sa jej úspe‰ne darilo v Ïivote.
Lucie: ëakujem, aj ja. Prajem v‰etk˘m ãitateºom Gaudia len to najkrásnej‰ie.
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Predstavujeme Vám... Predstavujeme Vám...

v roku 2004 posunková zásoba pre opatrovateº-
ky. V tomto roku pripravíme posunkovú zásobu zo
sociálnej oblasti. Podobne ako v zahraniãí, aj my
sa snaÏíme tieto materiály produkovaÈ (= vyrábaÈ)
v úzkej spolupráci s nepoãujúcimi. S nimi sa radí-
me o posunkoch. A oni samotní aj na videokaze-
tách úãinkujú. Nazdávame sa, Ïe tak˘to trend je
správny. Je potrebná spolupráca organizácií
a úzka zaangaÏovanosÈ (= zapojenie) nepoãujú-
cich osôb aj na jednotliv˘ch aktivitách. 

3.) Aké aktivity plánujete v budúcnosti v organizácii ATLPRENES?
Tento kalendárny rok máme plánovan˘ aj v˘daj ìal‰ieho metodického materiálu a súãasne

chceme realizovaÈ dve ‰kolenia z oblasti komunikácie sluchovo postihnut˘ch. Budeme v nich
nadväzovaÈ (= pokraãovaÈ) na minuloroãné stretnutia. Mimo toho v súãasnosti oãakávame záu-
jem zo strany obcí. Chceme pre obce v rozliãn˘ch oblastiach Slovenska pripraviÈ ‰kolenia pre
opatrovateºky, ktoré sa budú zaoberaÈ starostlivosÈou o sluchovo postihnuté osoby. 

DôleÏit˘m predpokladom pre realizáciu rozliãn˘ch aktivít sú finanãné prostriedky (= financie).
Ale aj moÏnosÈ jednotliv˘ch osôb zúãastniÈ sa na t˘chto aktivitách. V dne‰nej veºmi r˘chlej dobe
nie je moÏné, aby zamestnané osoby pri‰li na takéto aktivity poãas pracovného t˘ÏdÀa. Väã‰inu
aktivít realizujeme cez víkend. Táto skutoãnosÈ a celoslovenské pôsobenie do urãitej miery ovply-
vÀuje na‰u ãinnosÈ. Musíme myslieÈ na tieto skutoãnosti pri na‰om plánovaní. 

Napriek tomu, Ïe realizujeme viacero aktivít, na‰ím cieºom je primárne (= na prvom mies-
te)zvy‰ovaÈ kvalitu tlmoãníkov posunkovej reãi. V tejto oblasti máme e‰te stále ão robiÈ. Pre-
toÏe zatiaº na Slovensku neexistuje (= nie je) profesionálna príprava tlmoãníkov, ktorá by sa
realizovala prostredníctvom nejakej vzdelávacej in‰titúcie. Uvedomujeme si, Ïe toto je veºmi
potrebné. Diskutujeme o tom, hºadáme moÏnosti a zbierame skúsenosti aj zo zahraniãia. 

Na‰a organizácia má za sebou niekoºko
rokov existencie. Nieão sa nám podarilo,
nieão nie. V niektor˘ch oblastiach sme sa
nazdávali, Ïe to pôjde r˘chlej‰ie. V niekto-
r˘ch oblastiach sa nám darilo. Jedn˘m z naj-
väã‰ích problémov, ktor˘ v súãasnosti vidí-
me, je nedostatok mlad˘ch ºudí, ktorí by sa
chceli v budúcnosti angaÏovaÈ (= zapojiÈ)
v tejto oblasti. Máme veºmi málo informácií
o mlad˘ch poãujúcich ºuìoch, deÈoch nepo-
ãujúcich rodiãov, ktorí by sa chceli zapojiÈ do
tejto práce. 

V súãasnosti existuje viacero organizácií sluchovo postihnut˘ch, alebo organizácií, ktoré sa
venujú problematike sluchovo postihnut˘ch. Myslím, Ïe je dôleÏité, Ïe kaÏd˘ z nás vidí a rie‰i
problémy z iného uhla pohºadu. KaÏd˘ rie‰i (alebo sa snaÏí rie‰iÈ) mal˘ diel z celej mozaiky
problémov. A aj t˘mto prispievame (= pomáhame) k plnohodnotnej‰iemu Ïivotu na‰ich slu-
chovo postihnut˘ch spoluobãanov. Ja sa nazdávam (= myslím), Ïe toto je správna cesta, po
ktorej je potrebné postupovaÈ.

Asociácia tlmočníkov posunkovej reči
nepočujúcich Slovenska ATLPRENES

Organizácia: Asociácia tlmoãníkov posunkovej reãi nepoãujúcich Slovenska (ATLPRENES) je
obãianske zdruÏenie tlmoãníkov posunkovej reãi nepoãujúcich, ktorého hlavn˘m poslaním je
zdruÏovaÈ profesionálnych aj dobrovoºn˘ch tlmoãníkov posunkovej reãi pre nepoãujúcich, sta-
raÈ sa o ich profesijn˘ rast a poskytovaÈ im informácie z oblasti ich pôsobenia (= ãinnosti).
ëal‰ou veºmi dôleÏitou úlohou je vydávanie neperiodick˘ch (= nie pravideln˘ch) materiálov
a konzultaãná, sprostredkovateºská a informaãná sluÏba v oblasti pôsobnosti organizácie. 

Adresa: ATLPRENES
·ancova 50
811 05 Bratislava 

Predsedníãka ATLPRENES: PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

Rozhovor s PaedDr. Darinou Tarcsiovou, PhD.:

1.) Preão ste chceli zaloÏiÈ organizáciu ATLPRENES?
Uvedomovali sme si veºmi dobre, Ïe poskytovanie dostupn˘ch (= moÏn˘ch) a kvalitn˘ch

tlmoãníckych sluÏieb je dôleÏitou podmienkou plného zapojenia nepoãujúcich do rozliãn˘ch
oblastí Ïivota. Na druhej strane sme si uvedomovali, Ïe v na‰ich podmienkach je táto práca e‰te
stále nedocenená po stránke finanãnej ale aj morálnej. Venujú sa jej väã‰inou osoby, ktoré majú
skúsenosti so sluchov˘m postihnutím vo svojom blízkom, alebo vzdialenej‰om príbuzenstve.
U nás, ale aj v zahraniãí je táto situácia podobná. Preto sa nazdávame (= si myslíme), Ïe zo stra-
ny nepoãujúcich, ale aj zo strany ‰tátnych orgánov (= úradov) a verejn˘ch in‰titúcií bude postup-
ne tendencia (= snaha) túto ãinnosÈ viac profesionalizovaÈ a poskytovaÈ na vy‰‰ej úrovni. 

Tento proces bude prirodzene trvaÈ niekoºko rokov. V neposlednom rade je ovplyvnen˘ aj
finanãn˘mi prostriedkami a legislatívnym rámcom (= zákonmi). Je veºmi pravdepodobné, Ïe
kaÏd˘ rezort (= oblasÈ), bude maÈ svoje legislatívne (= právne) normy. V nich bude potrebné
uviesÈ aj problematiku osôb so zdravotn˘m, resp. sluchov˘m postihnutím. Napr. ministerstvo
spravodlivosti – súdni tlmoãníci, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – osobní asistenti,
ministerstvo ‰kolstva – napr. vysoko‰kolsk˘ zákon.... Na okraji (= bokom) nemôÏe ostaÈ ani
rezort kultúry a urãite ani náboÏenské organizácie, pretoÏe nepoãujúci sa chcú cirkevne zoso-
bá‰iÈ. Chcú vedieÈ, ão sa deje pri tak˘ch v˘znamn˘ch udalostiach (ako napríklad bolo predne-
dávnom pohreb pápeÏa J. Pavla II.). V‰etci sme ho sledovali na niekoºk˘ch televíznych progra-
moch, ale ani na jednom nebol plnohodnotne dostupn˘ (= vysielan˘) pre nepoãujúcich. 
2.) âo je pre Vás dôleÏit˘m cieºom vo va‰ej organizácii ATLPRENES?

DôleÏité ciele na‰ej organizácie som uÏ spomenula. Myslím si, Ïe je e‰te potrebné spome-
núÈ, Ïe sme sa rozhodli ‰íriÈ posunkov˘ jazyk aj medzi poãujúcou ale aj nepoãujúcou societou
(= spoloãenskou skupinou). Chceme poukazovaÈ na jeho krásu a zároveÀ aj na potrebu jeho
zaznamenávania (= zapisovania). Z tohto dôvodu robíme aj videokazety a DVD s posunkovou
zásobou. V roku 2003 to bola posunková zásoba pre poãujúcich rodiãov nepoãujúcimi deÈmi,
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Zo ÏivotaZo Ïivota

Îivot rodiny by sme mohli prirovnaÈ k záhra-
de s kvetmi. V záhrade kaÏd˘ kvet je in˘ a má
svoje miesto. A tak je to aj v rodine. Dnes vás
chceme pozvaÈ do „záhrady“ rodiny Sztranc-
síkovej zo Îiliny. ·tefan a Emília Sztrancsí-
kovci sú nepoãujúci. Emília je z Makova
(Kysuce) a ·tefan z Novej Bane. Obidvaja ‰tu-
dovali v Kremnici. 

Ako ste sa spolu zoznámili ?
Emília: Aj keì sme chodili do tej istej ‰koly, bliÏ‰ie sme sa spoznali na Sparta-

kiáde v Prahe. 
·tefan: Svadbu sme mali v katolíckom kostole. Ja som evanjelik a manÏelka je

katolíãka. Na‰e dve deti sme tam tieÏ dali pokrstiÈ. 
Ako sa volajú va‰e deti? Sú poãujúce alebo nepoãujúce?

Emília: Star‰í syn Albert má uÏ svoju rodinu s dvoma deÈmi. Mlad‰ia dcéra sa
volá Estera. Obidvaja poãujú. 
Ako ste sa stali nepoãujúcimi?

·tefan: Keì som mal asi 5 rokov, hral som sa pri rieke. Zrazu som sa po‰mykol
a zaãal som sa topiÈ. Môj otec, ktor˘ bol neìaleko poãul moje volanie o pomoc.
Zachránil ma. Potom som v‰ak ochorel a mal som vysoké horúãky. Dali mi injekciu
na zníÏenie teploty. UÏ si mysleli, Ïe to nepreÏijem. Îivot mi zachránili, ale stratil
som sluch.

Emília: Ja som raz zaspala pod horúcim slnkom na lúke. Mala som vtedy asi 
4 roky. Keì som veãer pri‰la domov, moja mama hneì videla, Ïe je so mnou zle.
R˘chlo ma zobrala do nemocnice, ktorá bola veºmi ìaleko. Doktor zistil, Ïe mám
zápal mozgov˘ch blán. Dali mi injekciu. Zachránili mi Ïivot, ale od vtedy nepoãujem.
Ak˘ ste mali pocit pri narodení vá‰ho prvého dieÈaÈa? Chceli ste maÈ poãu-

júce alebo nepoãujúce deti?
·tefan: Veºmi som sa te‰il. Chceli sme maÈ hlavne zdravé deti. Nemysleli sme na

to, ãi budú poãujúce alebo nepoãujúce. 
Emília: Mala som veºkú radosÈ z nového Ïivota. Z toho, Ïe sme mali prírastok

v rodine.
Ako ste zistili, Ïe va‰e dieÈa poãuje?

·tefan: Keì mal syn asi 3 mesiace, tak som len tak skúsil zakriãaÈ. On zarea-
goval. Pote‰il som sa, Ïe poãuje.

Emília: Pri jednej lekárskej prehliadke mi doktorka povedala, Ïe dieÈa poãuje
a to ma pote‰ilo.
Z ãoho ste mali najväã‰iu radosÈ pri v˘chove detí?

·tefan: To je ÈaÏké povedaÈ pár slovami. Najviac ma te‰ilo, Ïe sme spolu v rodi-

Rodina Sztrancsíková ne. Keì som videl, Ïe som ich nauãil plávaÈ, bicyklovaÈ sa, lyÏovaÈ. NauãiÈ ich
nieão do Ïivota.
S ak˘mi problémami ste sa stretli pri v˘chove? Ako ste ich rie‰ili?

Emília: Napríklad pri uãení, keì mali robiÈ domáce úlohy. Nevedeli sme im pomôcÈ.
·tefan: Keì boli deti men‰ie, tak boli problémy pri komunikácii. Najãastej‰ie sme ich

rie‰ili cez rodiãov alebo príbuzn˘ch. Keì bolo treba deÈom nieão vysvetliÈ. ëal‰ím prob-
lémom bolo, vedieÈ kedy deti v noci plaãú. Tak sme si kúpili svetelnú signalizáciu. Keì
dieÈa zaplakalo do mikrofónu pripojenému na postieºku , nám sa rozsvietila lampa.
âo bolo najväã‰ím problémom pri komunikácii s va‰imi deÈmi?

Emília: Deti, keì boli malé veºmi r˘chlo rozprávali a neotvárali ústa. Nerozu-
meli sme im.
Ako komunikujete teraz s va‰imi deÈmi? 

·tefan: S deÈmi komunikujeme posunkami a ãítaním z pier.
Ak˘ máte vzÈah s va‰imi deÈmi?

Emília: Mám dobr˘ vzÈah so svojimi deÈmi. Tak ako v kaÏdom normálnom vzÈa-
hu boli niekedy aj problémy.

·tefan: So svojimi deÈmi mám veºmi mil˘ a dobr˘ vzÈah. 
Va‰e deti sú uÏ dospelé a majú svoj Ïivot. Nech˘bajú vám?

Emília: Urãite nám ch˘bajú, ale stretávame sa s nimi pri rôznych príleÏitostiach.
Niekedy si po‰leme aj SMS.
Máte aj dve vnúãatá. Ako si s nimi rozumiete a ako s nimi komunikujete?

·tefan: Sú to veºmi bystré deti a komunikácia nie je bariérou. Pekne otvárajú
ústa a niekedy aj nieão posunkujú.

Emília: Rozumieme si s nimi veºmi dobre. Radi si spolu zahráme spoloãenské hry
ako pexeso alebo „âloveãe nehnevaj sa!“
Aké máte záujmy? A ako vypæÀate svoj voºn˘ ãas?

·tefan: Keì som bol mlad‰í, tak som sa venoval atletike. Bol som aj na maj-
strovstvách Európy v Taliansku. Potom som mal úraz a tak som to ukonãil. Pár rokov
som sa venoval futbalu. Bol som aj funkcionárom ·portového druÏstva zväzu nepo-
ãujúcich, vedúci druÏstva a aj masérom. Niekoºko rokov som bol aj predsedom
klubu SZSP v Îiline. Neskôr som to vzdal.
Teraz som sa znova stal predsedom. Rád
chodím na hokejové a futbalové zápasy,
na v˘lety a robím rôzne veci. Zatiaº sa
vôbec nenudím, lebo je vÏdy nieão na
práci. 

Emília: Rada ‰ijem. Svoj voºn˘ ãas
vypæÀam ‰itím. Rada chodím aj na pre-
chádzky do prírody. Alebo sa stretnem so
svojou rodinou. 

ëakujeme vám za mil˘ rozhovor. Prajeme vám, aby ste aj naìalej boli takou
„záhradou“, ktorá bude roz‰irovaÈ vôÀu rodinného tepla pre druh˘ch.
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Svätý otec Ján Pavol II.
Karol Jozef Wojtyla je mnoh˘m známy ako Ján Pavol ll. Narodil
sa 18. mája 1920 v malom mesteãku Wadowice (asi 50 km od
Krakowa). Do svojich 21. rokov stratil oboch rodiãov aj brata
Edmunda. A zostal sám. Rodiãia ho od maliãka viedli k Bohu. Ako
9- roãn˘ prijal sväté prijímanie. SviatosÈ birmovnú prijal, keì mal
18 rokov. KÀazom sa stal 1. novembra 1946. Za biskupa bol
vysväten˘ 4. júla 1958. UÏ vo svojej mladosti bol veºmi aktívnym
kÀazom. Pri svojom povolaní sa vÏdy odovzdával Panne Márii. 

Svedãilo o tom aj motto (= Ïivotné heslo): „TOTUS TUUS MARIA“, som
„CEL̄  TVOJ MÁRIA“ (= patrím len Tebe Mária). Povedal ho, keì bol zvolen˘ za pápeÏa 16.
októbra 1978. Jeho slová: „Nebojte sa!“ potvrdzovali jeho hlbokú vieru v Boha. On sám vo
svojom Ïivote zaÏil veºa Ïivotn˘ch skú‰ok. Nielen vo svojom detstve, ale aj neskôr ako pápeÏ.
V roku 1981 (13.mája) bol na neho spáchan˘ (= uroben˘) atentát. Nikto nemal nádej, Ïe pre-
Ïije. Ale Boh mal s ním iné plány. Dal mu druhú ‰ancu. Svät˘ Otec si toto veºmi hlboko uve-
domil a e‰te viac sa snaÏil byÈ t˘m, k ãomu bol povolan˘ (= k ãomu ho viedol Boh). Svetlom
pre nás ºudí. Jeho slová nikdy nezostali len slovami. V‰etko, o ãom rozprával, nám ukázal aj
svojím príkladom: keì sa cítil lep‰ie, nav‰tívil vo väzení ãloveka, ktor˘ ho chcel zabiÈ. Dlho sa
s ním rozprával. Odpustil mu a zmieril sa s ním. Nakoniec poÏiadal aj o jeho prepustenie.

Na tomto príklade vidíme, Ïe iba nerozprával o odpustení, zmierení a láske k svojim
nepriateºom. Ale to aj ukázal svojím osobn˘m príkladom. A t˘ch by sme mohli nájsÈ veºmi
veºa. Svät˘ Otec v tichu zná‰al v‰etky svoje zdravotné problémy. Nezavrel sa do svojej izby,
keì ho nieão bolelo. Nezavrel sa do izby ani vtedy, keì bol uÏ star˘ a jeho telo prestalo slúÏiÈ.
Dával sa ºuìom aÏ do konca. Stretával sa s nimi. Bol im nablízku. Tak ako JeÏi‰. V evanjeliu
Svätého Jána je napísané o JeÏi‰ovi „...Miloval ich aÏ do konca“. To isté môÏeme povedaÈ aj
o Svätom Otcovi. Miloval nás aÏ do konca. Opustil nás (= zomrel) v sobotu veãer 2. apríla
2005. Ale jeho duch (du‰a) je stále s nami. 

Urãite aj vy osobne máte rôzne pohºady a my‰lienky na Svätého Otca. Sme radi, Ïe ste
nám povedali nieão z toho, ão cítite, keì poãujete meno J. Pavol II. 

Ak˘ záÏitok ste mali so Svät˘m otcom J. Pavlom II.? 
MôÏete pridaÈ aj struãnú my‰lienku....

(R.Colotka) – J. Pavla II. som vnímal, Ïe Ïil pre ºudí. SnaÏil sa povzbudiÈ ãloveka, aby mal
chuÈ ÏiÈ. Myslím, Ïe by sme si mali braÈ Ïivot Jána Pavla II. ako vzor. PretoÏe nám má ão pove-
daÈ. Cel˘ Ïivot nasledoval JeÏi‰a Krista. Páãi sa mi aj to, ako sa postavil ku ãloveku. Vedel pri-
jaÈ kaÏdého ãloveka (malé dieÈa, starého ãloveka, politika...). Aj keì bol na neho uroben˘
atentát, vedel odpustiÈ ãloveku, ktor˘ ho chcel zabiÈ. Veºmi ma zaujala jeho prosba o odpus-
tenie pre Cirkev, za v‰etko ão urobila zlé.

(J.Schreinerová) - Keì som sa narodila na svet, chcela som to pochopiÈ. Potom neskôr
som zaãala chodiÈ na svätú om‰u pre nepoãujúcich. Boli sme na dovolenke v Taliansku a tam
sme sa stretli so Svät˘m Otcom J. Pavlom II. Mala som zimomriavky (= zimnica, tria‰ka)
a zvlá‰tny pocit. V du‰i sa mi uvoºnilo napätie a zároveÀ som plakala. Vtedy som to v‰etko
pochopila. „No teraz je mi ºúto, Ïe J. Pavol II. zomrel. Ale nech odpoãíva v pokoji. Zbohom!“

(A.·mehilová ml.) - Bol to boÏí ãlovek. Veºmi som ho milovala. Bol pre mne prav˘m
vyznaním viery a osobn˘m svedectvom Krista na zemi.

(manÏelia KuÈkovci) – Je to smutn˘ príbeh! Vo svete aj u nás máme hlbok˘ smútok za
Svät˘m otcom! Spomíname na neho! PretoÏe bol veºmi dobr˘, mil˘ a mocn˘ ãlovek. Svät˘
Otec dokázal tajiÈ (= ukr˘vaÈ) svoju chorobu. Veºmi trpel aj kvôli nepríjemn˘m veciam, ktoré
sa diali(= boli) medzi ºuìmi vo svete, napr. vojna vo svete, trápenie, choroba,...atì. Keì sme

sa dozvedeli o smrti pápeÏa, nevedeli sme udrÏaÈ slzy. Plakali sme a pozerali sme televíziu.
Ukázali zábery o Svätom Otcovi. Vo svete aj u nás je smútok a plaã. Mysleli sme si, Ïe preÏi-
je. NavÏdy budeme spomínaÈ na Svätého Otca!

(S. Janáãková) - Osobne som sa so Svät˘ Otcom nestretla. Keì bol v B. Bystrici, sledova-
la som TV. Pri jeho kázni som mala zvlá‰tny pocit: Akoby Ïehnal práve mne. Aj napriek tomu,
Ïe som jeho slovám nerozumela. Odi‰iel jeden z najväã‰ích a najlep‰ích ºudí súãasnosti. Ale
v na‰ich srdciach stále Ïije. âesÈ jeho pamiatke. 

(B. Kostúrová) - Svät˘ Otec bol pre mÀa v˘nimoãn˘ ãlovek. StelesÀoval (= uskutoãnil) asi
v‰etky dobre veci na svete, ktoré pomáhajú ãloveku. Sme mu za to vìaãní. 

(ª. ·arinová) – Svät˘ Otec na mÀa pôsobil svojou dobrotou a milotou, ktorá z neho vyÏa-
rovala Bol to veºk˘ ãlovek s krásnym prístupom k obyãajn˘m ºudom.

(D. Laffersová) – So Svät˘m Otcom J. Pavlom II. som sa stretla na vlastné oãi. Mala som
zvlá‰tny pocit. Bol to tak˘ veºmi dobr˘, statoãn˘, ãestn˘, spravodliv˘ ãlovek. Povzbudzoval
v‰etk˘ch ºudí. Dával im svoju lásku, silu, prijateºnú toleranciu a ekumenizmus (= jednota kre-
sÈanov). Hlásal pravdu od Pána Boha o JeÏi‰ovi Kristovi... J. Pavol II. mal otvorené srdce.
Dokázal daÈ odpustenie ãloveku, ktor˘ spáchal na neho atentát.

(S. Kyseº) – Stretnutie s J. Pavlom II. je neopakovateºn˘ záÏitok, ktor˘ vo mne vyvolal
pokoj, vyrovnanosÈ a túÏbu po Ïivote s Kristom. SnaÏiÈ sa ÏiÈ podºa BoÏích prikázaní a tak
docieliÈ (= uskutoãniÈ, ÏiÈ) plnohodnotn˘ a pokojn˘ Ïivot. Na stretnutie so Svät˘m Otcom sa
nedá zabudnúÈ, lebo je to siln˘ záÏitok na cel˘ Ïivot.

(B. Matula) – Veºmi som z toho smutn˘, J. Pavol II. je uÏ v nebi. Modlil som sa za neho. Verím
v neho. Mám ho rád. V piatok si pozriem v televízii pohreb zosnulého pápeÏa Jána Pavla II. 

(O. Feã) - V Ïivote som sa stretol so Svät˘m Otcom J. Pavlom II. 4 krát. Vo Vy‰ehrade, ktor˘
Svät˘ Otec nav‰tívil prv˘ raz po páde totality; v Pre‰ove, kedy bola jeho oficiálna náv‰teva na
Slovensku; v ParíÏi pri celosvetovom stretnutí mládeÏe spolu so Svät˘m Otcom a posledné
v Banskej Bystrici. Môj najv˘raznej‰í záÏitok bol pri prvom stretnutí s ním. Vtedy to bolo pre
mÀa obdobie oÏivenia, nádeje a chuti pre lep‰í du‰evn˘ rozvoj a ‰Èastnej‰í duchovn˘ rozvoj 
(= rast). Bol to podnet (= povzbudenie) k zmene mojej osob-
nosti k lep‰iemu. To v‰etko vìaka pápeÏovi a vìaka jeho
mimoriadnej charizme (= osobnosti). Jeho duchovná sila ma
nútila sa zamyslieÈ nad sam˘m sebou, prehodnotiÈ zmysel 
(= v˘znam) môjho Ïivota. Na Svätého Otca J. Pavla II. nikdy
nezabudnem. Vo svojich modlitbách na neho doteraz stále
spomínam. 

(F. Barto‰) - bolo to e‰te na základnej ‰kole, keì som poãú-
val so svojím otcom Rádio Vatikán. Tam som sa dozvedel, Ïe
máme nového pápeÏa – po prv˘ raz v histórii sa ním stal Slo-
van. Vtedy sme sa te‰ili, Ïe bude poznaÈ na‰u situáciu. Lebo ju
zaÏil konkrétne vo svojom Ïivote v susednom Poºsku. Druhá
silná skúsenosÈ s ním bola v roku 1990, keì pri‰iel prv˘krát na
Slovensko a slúÏil svätú om‰u na vajnorskom letisku. Ako mla-
dému diakonovi (= ten, ktor˘ sa pripravuje staÈ sa kÀazom) mi podal ruku a sp˘tal sa ma, odkiaº
som. Neskôr som sa dozvedel zaujímavú vec. Keì bol pápeÏ e‰te biskupom v Krakove, uãil sa
posunkovú reã, aby sa mohol prihovoriÈ nepoãujúcim. Mal som veºmi silnú skúsenosÈ, keì som
sa zúãastnil na pápeÏovom pohrebe vo Vatikáne. AÏ vtedy som si naplno uvedomil, akou veºkou
osobnosÈou bol Ján Pavol II. Vedel objaÈ dieÈa, stretnúÈ sa s chor˘m pri jeho lôÏku, modliÈ sa za
problémy v rodinách, prihovoriÈ sa nepoãujúcemu jeho reãou, zastaÈ sa slobody ãloveka. Vedel
rozhodne poukázaÈ na morálne hodnoty. A aj ÏiadaÈ najsilnej‰ích politikov, aby prestali s voj-
nou, aby pomohli chudobn˘m krajinám, ãi aby im odpustili aspoÀ ãasÈ dlhov. 

Svät˘ Otec, ìakujem ti za tvoj nádhern˘ Ïivotn˘ príklad a tvoje povzbudenie.
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V melónovom cukre 
(tlmočené do posunkového jazyka)

Divadlo Malého Nosticova malo 22. apríla o 19.30 hod. predstavenie
„V melónovom cukre“. Pripravili ho spolu s âeskou komorou tlmoãníkov
posunkového jazyka. Javisko je rozdelené na dve zóny, z nich kaÏdá má
svojho tlmoãníka. Projekt je ãeskou premiérou. Svojrázna novela „V meló-
novom cukre“ sa stala titulom hnutia hippies a in‰pirovala reÏisérku Apo-
lenu Vynohradnykovú k vytvoreniu scénickej básne. Koho by si nepodma-
nil (= nezískal) jáMOR - miesto Brautiganov˘ch fantastick˘ch obrazov, kde
si ºudia postavia svoje b˘vanie zo sladkého melónového cukru?

(z internetu: www.neslysici.cz)

Festival Clin ‘d Oeil 2005
Vitaj na festivale „Clin d_Oeil 2005“. Na stretnutí budú rôzni nepo-

ãujúci umelci z celej Európy. Predvedú svoju umeleckú tvorbu: filmy, diva-
delné predstavenie, obrazy,..... Festival sa uskutoãní 1. - 3. júla 2005 vo
Francúzku, v meste Reims (vzdialené hodinu od ParíÏa). Aj súbor „Tiché
iskry pri Divadle z PásaÏe“ z Banskej Bystrice bude maÈ vystúpenie: slo-
venskú rozprávku „Janko Hra‰ko“ 

(z internetu: www.clindoeil.cinesourds.fr)

Tanečná skupina na Gallaudetovej univerzite
Gallaudet Dance Company (Gallaudet Taneãná Sku-

pina) je skupina s 15 taneãníkmi. V‰etci ãlenovia sú ‰tu-
denti na Gallaudetovej univerzite v Amerike. Tancujú
v rôznych ‰t˘loch. Pri tanci pouÏívajú posunkov˘ jazyk.
O vystúpenia tejto taneãnej skupiny je veºk˘ záujem. ·tu-
denti nie sú schopní uspokojiÈ v‰etk˘ch. Prvou príãinou
je, Ïe ‰tudenti sa musia v prvom rade venovaÈ svojim ‰tu-
dijn˘m povinnostiam. Druhou príãinou je, Ïe na svoje
vystúpenia potrebujú finanãnú pomoc.

(z internetu: www.gallaudet.edu)

Prehliadky vo frankfurtskom múzeu 
v posunkovej reči 

Frankfurtské múzeum ponúka pravidelne na v˘stave poãas víkendov
zaujímavé prehliadky. Prehliadky vedú vybratí (= urãení) sprievodcovia pre
sluchovo postihnut˘ch náv‰tevníkov a náv‰tevníãky. V˘klad (= vysvetlenie)
prehliadky múzea je prekladan˘ tlmoãníkmi do posunkového jazyka. 

(z internetu: www.taubenschlag.de)

Máme nového pápeža
Svet má nového pápeÏa! 19. 4. 2005 krátko pred 18.00 hodinou

vy‰iel z komína Sixtínskej kaplnky biely dym. Podºa tradície je to signál,
Ïe bol zvolen˘ nov˘ pápeÏ a rozozneli sa zvony chrámu sv. Petra.
Nov˘m pápeÏom sa stal 78 roãn˘ nemeck˘ kardinál Jozef Ratzinger.
Pre svoj pontifikát (= pápeÏská sluÏba) si zvolil meno Benedikt XVI. Je
uÏ 265. pápeÏom v histórii Katolíckej cirkvi. K ºuìom sa na Námestí sv.
Petra prihovoril t˘mito slovami: „...V radosti vzkrieseného Pána vykro-
ãme na cestu s dôverou v jeho neustálu moc. Nech nám Pán pomáha.“
Sme veºmi radi, Ïe máme nového pápeÏa. PretoÏe sa blíÏia XX. Sveto-
vé dni mládeÏe v Kolíne nad R˘nom, kde sa uÏ s nov˘m pápeÏom
Benediktom XVI. osobne stretnú aj nepoãujúci veriaci zo Slovenska.

O ľuďoch s postihnutím, ktoré im 
bráni zakričať si o pomoc

J. Zelenková povaÏuje sluchové postihnutie za to najhor‰ie, pretoÏe oddeºuje od ºudí. Z prí-
jemného rozhovoru sme sa dozvedeli, Ïe takto postihnutí ºudia veºa krát nedôverujú "zdra-
v˘m". Sú veºmi emocionálni, kamarátski a solidárni. Sú medzi nimi v‰ak i beÏné ºudské nezho-
dy. Vo svojich Ïivotoch sa nepoãujúci na kaÏdom kroku stretávajú  s bariérami. Keì by chce-
li, nemôÏu si ani zakriãaÈ o pomoc.

(z internetu www.neslysici.cz)

Slepí a nepočujúci dostanú šancu
Do dvoch rokoch budú v‰etky mestské trolejbusy i autobusy v Jihlave opatrené (=zabez-

peãené) informaãn˘mi panelmi pre nevidiacich a nepoãujúcich. Dopravn˘ podnik zatiaº v‰et-
ky Ïiadosti o zavedenie tohto ‰tandardu z ekonomick˘ch dôvodov nevypoãul a jeho postoj
nezmenilo ani plánované zavedenie pravidelnej bezbariérovej dopravy v budúcom roku. „To
sú dve rozdielne záleÏitosti, ale pracujeme na nich. Verím, Ïe sa ich podarí vyrie‰iÈ“, prehlá-
sil primátor Vladimír Hink a dodal: "Panely máme v úmysle zaviesÈ ão najr˘chlej‰ie. Ale je to
zase v‰etko o peniazoch“. PätnásÈ nov˘ch nízkopodlaÏn˘ch autobusov a trolejbusov, ktoré
kúpi Jihlava v apríli 2006, v‰ak e‰te t˘mito panelmi nebudú vybavené.

(z internetu www.neslysici.cz)

Aj nepočujúci zákazník je kráľ
V meste Kassel je kráºom aj nepoãujúci zákazník. 30. 4. 2005 sa koná

od 10.00 -17.00 hod. v Kasslerskom obchodnom dome „akciov˘ deÀ“
s mottom (= heslom): „Zákazník je kráº“. V‰etci zákazníci tu budú prijat˘ na
ãervenom koberci. Aj pre nepoãujúcich sa urobilo nieão zaujímavé. Cel˘ deÀ
je pre nepoãujúcich k dispozícii tlmoãník z tlmoãníckej kancelárie Waldemar
Schwabeland, ktor˘ nepoãujúcim v‰etko pretlmoãí do posunkového jazyka.

(z internetu: www.taubenschlag.de)

Foto: 
Ing. L. KfiesÈanová



S r d e č n e  b l a h o ž e l á m e !

... a prajeme v Ïivote veºa lásky, zdravia, spokojnosti, radosti a BoÏieho poÏehnania!

K narodeninám:

3.3. - Petrovi Marákovi - 30 rokov 12.4. - Vladimírovi Tonkovi 
7.3. - Jane Hulvákovej 12.4. - Ide Sovákovej - 35 rokov

21.3. - Emílii Tuhárskej - 65 rokov 14.4. - Ondrejovi Feãovi - 30 rokov
28.3. - Jaroslavovi Dfievojánekovi 25.4. - Pavlovi Windischovi - 55 rokov 
2.4. - Zuzane ·vaÀovej 26.4. - Jaroslavovi Hudecovi
4.4. - Rastislavovi Budzeºovi - 25 rokov 27.4. - Petrovi Chrenovi 
4.4. - Miroslavovi Zeiselovi 28.4. - Júliusovi MaÈovãíkovi

10.4. - ·tefanovi BaláÏovi 29.4. - Bibiáne Majerníkovej

K meninám:

10.3. - Branislavovi Matulovi 7.4. - Zoltánovi Trombitá‰ovi 
17.3. - ªubici Hudecovej 11.4. - Júliusovi MaÈovãíkovi 
19.3. - Jozefovi ViÈazkovi 16.4. - Dane Laffersovej 
25.3. - Mariánovi Berákovi 17.4. - Rudolfovi Barto‰íkovi
27.3. - Alene Hrivnákovej 25.4. - Marekovi Hunto‰ovi 
29.3. - Miroslavovi Zeiselovi 27.4. - Jaroslavovi Dfievojánekovi 
27.4. - Jaroslavovi Hudecovi 

Kolektív KCNS blahoÏelá k Ïivotn˘m jubileám 30., 55. a 65.
rokov pánovi Petrovi Marákovi, Ondrejovi Feãovi, Pavlovi
Windischovi a pani EmíliiTuhárskej. Prajeme im veºa zdravia,
‰Èastia a spokojnosti.

BlahoÏelanie pre Renátku Majerãákovú k ‰tvrt˘m narodeninám,
ktoré oslávila 10.4. Îeláme ti veºa zdravia, ‰Èastia, lásky a mnoho úsmevov.
Posielame ti veºkú pusinku. Tvoji rodiãia ·tefan, Vierka a sestriãka Dianka.

Do redakcie Gaudium nám pri‰li dva dopisy. V prvom dopise bolo napí-
sané blahoÏelanie pre na‰u dcéru Moniku Fiºovú, ktorá 19.3. oslávila
svoje 34. narodeniny. Rodina Fiºová.

V druhom dopise bolo napísané blahoÏelanie k 25. narodeninám pre
Mária Kubíãka z Pie‰Èan, ktor˘ mal narodeniny v dÀa 13. marca. Mário,
prajeme Ti pevné zdravie, veºa radosti a pohody, stálu BoÏiu starostlivosÈ
a poÏehnanie. S láskou Tvoja manÏelka Mária a na‰a malá 
7-mesaãná dcérka Monika.

Oznamy

18 GAUDIUM

Oznamy

OspravedlÀujeme sa, Ïe sme zabudli e‰te jedno blahoÏelanie
zaradiÈ do ãlánku v ãasopise Gaudium 1/2005. Dodatoãne Srdeã-
ne blahoÏeláme k meninám Perle Pastorekovej, ktorá mala
meniny v dÀa 12.2. Prajeme jej veºa ‰Èastia, zdravia a veºa dní
pln˘ch radosti.

Na r o d e n i e  d i e ťa t k a
ManÏelia Vojtekovci zo Starého Mesta (Uhorské Hradi‰te) nám oznámili,

Ïe dÀa 10. 3. 2005 sa im narodila malá dcérka Helenka. VáÏi 3050g, meria
50cm. Prajeme, aby im malé dievãatko prinieslo veºa lásky, radosti a ‰Èastn˘ch
chvíº, aby bolo zdravé a rástlo ako z vody (= veºmi r˘chlo)!

Z o z n á m e n i e
Som nedosl˘chav˘, úprimn˘, slobodn˘, inteligentn˘ romantik

s dobr˘ srdcom. Veºmi rád by som sa zoznámil s dievãaÈom. Preto hºa-
dám dievãa od 17 – 26 rokov na zoznámenie a písanie si smsiek
alebo listov. Ak si slobodná, úprimná, veselá, romantická, nedosl˘-
chavá, nepoãujúca alebo poãujúca, neváhaj prosím. A ãím skôr mi
napí‰ na toto ãíslo smsku: 0915/835192. ëakujem.

Kalendár omší v posunkovom jazyku

máj, jún 2005

B. Bystrica: Katedrála sv. Franti‰ka Xaverského – 29.5. a 26.6. o 14.00 hod. 
Trenãín: 15.5.o 14.00 hod.!!! v KLUBE a 19.6.o 16.00 Kostol Notre Dame 
Nitra: Kaplnka sv. Franti‰ka Saleského – 8. 5. a 12.6. o 16.00 hod. 
Kremnica: Kostol sv. Franti‰ka Asisského – kaÏdú stredu o 16.30 hod.
Luãenec: 1 x mesaãne
Bratislava: Franti‰kánsky kostol - 1.5. a 5.6. o 16.30 hod ( v pos. reãi )

- ostatné nedele o 16.30 hod. ( tlmoãené ) 
Kostol sv. Cyrila a Metoda - detská om‰a – 1 x mesaãne

B i r m o v k a
Srdeãne Vás poz˘vame na birmovku dÀa 22. mája 2005 o 11.00 hod. do kostola Svä-

tého Franti‰ka v Kremnici.




