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Milí priatelia... 
 
teplé  letné  dni 

vystriedali dlhú studenú 
zimu.  V  tomto  čase 
všetko  okolo  nás  rastie 
a  žije.  Teplo  dáva  prí-
rode  novú  tvár.  Príroda 
cez  zimu  bola  zakrytá 
snehom  a  vegetácia 
(=  obdobie  rastu)  bola 
takisto zastavená. Dnes 
vidíme  pekne  rozkvit-
nutú a zelenú prírodu. 

 
Prázdniny  a  čas  dovoleniek  dáva  nášmu 

životu novú tvár radosti. Tvár oddychu, nového 
spoznávania  a  vychutnávania  života.  Nielen 
práca a škola sa stále opakuje, ale aj čas voľna 
a  oddychu  v  kruhu  svojich  priateľov.  Vidieť 
nové miesta a ľudí, mať čas pre tak potrebný 
relax a kľud. V tomto čase oddychu môžeme 
objaviť aj novú krásu svojho života.

 
O slávnom africkom cestovateľovi a misi-

onárovi  Davidovi  Livingstonovi  sa  hovorí, 
že  kdekoľvek  sa na  svojich cestách Afrikou 
zastavil,  vždy  niečo  hľadal  v  taške.  Keď  to 
našiel,  vzal  opatrne medzi  prsty,  sklonil  sa 
k zemi, urobil do zeme jamku a zasadil. „Čo 
to bolo?“ Semienka  fialiek. Fialka bola  jeho 
obľúbený  kvet.  Mal  rád  jej  vôňu.  Dávid  si 
prial, aby sa aj druhý tešili z jej vône a krásy. 
Preto  ochotne  so  sebou  nosieval  väčšie 
množstvo  týchto  semienok.  Kedykoľvek  sa 
naskytla príležitosť rád  ich vložil do zeme v 
nádeji, že vyklíčia a potešia aj ostatných ľudí. 
Využil  každú  príležitosť,  aby  šíril  radostnú 
vôňu a krásu. 

 
Prajem  vám,  nech  sú  tieto  prázdniny 

semienkom novej premeny pre váš život. 

Váš Robert

Úvodník Báseň
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Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
V mesiacoch júl a august sv. omše nebudú.

V Nitre bude 12. augusta púť Matky Božej na Kalvárii, stretneme sa
na sv. omši o 19.00 hod. na tradičnom mieste.

september 2006 
B. Bystrica: Sv. omša bude na Starých horách dňa 24. 9. 2006 o 14.00 hod.

Pozývame vás na púť na Staré hory v nedeľu 24. 9. 2006.
Stretneme sa pri kostole o 10.30 hod. Sv. omša bude o 14.00 hod.

Po sv. omši, v prípade pekného počasia bude opekačka.

Trenčín: Kostol Notre Dame – 17. 9. 2006 o 16.00 hod.
Kremnica: Kostol sv. Františka Asisského – 6. 9. 2006 o 16.00 hod.
Špeciálna sv. omša pri príležitosti otvorenia nového školského roka

s programom, ktorý začne o 15.30 hod.
Lučenec: v ZŠI pre SP na ul. K. Supa 48 - 20. 9. 2006 o 17.00 hod. 

Š ťa s t i e
Neviem ti povedať,

čo to šťastie je.
Je to dobrá minca

zdvihnutá zo zeme?

Či prvé slovo
tvojho syna či dcéry,

či zdravie, či pokoj na zemi?

Je šťastie, že žijeme.
Pán nám ho dožičil,

byť šťastný v každej chvíli.

Odchod človeka
vždy zabolí, žijeme v nádeji,

že sa stretneme
a o šťastí

hovoriť budeme.

Magdaléna Pilárová
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Stretnutie po rokoch .... alebo stretnutie 
pri opekaní barančeka

V našom živote zažijeme rôzne stretnutia. Stret-
nutia s rodinou, priateľmi, známymi, kolegami v práci. 
Niektoré sú nečakané, iné zas pripravované. Dňa 6. 5. 
2006 zorganizovalo KCNS stretnutie pre bývalých štu-
dentov školy pre sluchovo postihnutých v Kremnici. 
Toto stretnutie bolo spojené aj s opekaním baran-
čeka. Na stretnutie prišli nepočujúci ale aj počujúci z 
rôznych kútov Slovenska. Zišli sa tam mladí i starší, 
veľkí i malí, štíhli i …. Na stretnutie prišiel aj náš kňaz 
František Bartoš, ktorého sme veľmi radi videli. A čo 
povedali o stretnutí tí, čo tam boli? 

KCNS zorganizovalo grilovanie barančeka v sociálno-vzdelávacom centre OÁZA v Lúčkach pri 
Kremnici. V prekrásnom prírodnom prostredí bolo grilovanie barančeka ideálnym (= najlepším) mies-
tom. Mňa poverili, aby som pripravil barančeka. A tak som sa do toho pustil. Najskôr je treba jahňa 
prevariť v kotli. To kvôli  tomu, aby mäso nezostalo v strede surové. Po prevarení ho treba vybrať 
a celé potrieť soľou a korením. Takto pripravené ho nastoknete na drevený kôl, zabalíte do čistej 
plachty a na 24 hodín necháte odstáť v chladnom vzdušnom priestore. Na druhý deň ho vybalíte 
a na rôzne miesta jahňaťa zapichnete do mäsa kúsky slaniny a cesnaku. Potom sme ho grilovali na 
drevenom uhlí 3 a pol hodiny. Každý si pochutnal na jahňacine. A nielen na jahňacine, ale aj na kva-
litnom víne z Veľkého Krtíša. Všetci hostia si hostinu chválili. Bol 
to nezabudnuteľný zážitok pre všetkých.

Predpoludním v sobotu sme sa išli prejsť po Kremnici a nav-
štívili  sme  aj  internát  pre  SP  deti.  Tam  som  vyrastal  a  toto 
bolo prvý krát, čo som po rokoch navštívil tento ústav. Samo-
zrejme, že sa mi všetky spomienky hneď vybavili. Veľa 
sa tam toho zmenilo. Je tomu skoro 45 rokov, keď som 
tam bol naposledy.  Vtedy boli  stromy ešte malé.  Tu  sa mi 
hneď vybavuje  jedna spomienka. Keď som bol malý prihlásil 
som sa na modelársky krúžok, ktorý viedol pán vychovávateľ 
Jozef Belanský. Dal mi  za úlohu poskladať  veľké modelárske 
lietadlo. Podarilo  sa mi  to urobiť  za 2 dni. A  samozrejme,  že 
sme ho potom vyskúšali a zalietali si na ňom. Keďže stromy boli vtedy maličké,  tak sa to dalo. 
Dopadlo to tak, že krásne pristálo bez poškodenia na streche internátnej školy (nad jedálňou). Bol 
to krásny a nezabudnuteľný zážitok. Všetci – žiaci aj učitelia – obdivovali ako sa to podarilo. Teraz 
však vidím veľké stromy. Ako keby niečo nebolo v poriadku. 

Štefan Sztrancsík
Nám tam bolo fajn. Aj ľudia... aj baranček boli super ... nádherná príroda a okolie... Sme radi, že 

sme tam išli. Je to iné, keď sa učíme posunky na kurzoch. A je iné, keď zažijeme sluchovo postih-
nutých na živo. Až vtedy si človek uvedomí, aké to majú ťažké a musí ich obdivovať. Chýbali nám 
tam však ostatní, čo chodili s nami na kurz.

Ľubka a Evka
Bola to zaujímavá akcia. Mne vyhovoval termín a tak som zo zvedavosti prišiel kvôli baranovi. 

Chcel som ho ochutnať. Naozaj  to bolo veľmi chutné. Zároveň som si  tam aspoň oddýchol od 
rušného života, ktorý stále mám. Ešte aj teraz sa pousmejem na príhode, ktorá sa mi stala po ceste 
do Lúčok. Keď som išiel zo Serede stopom, zastavil som jedno auto. Vodič bol veľký chlap a mal 
na hlave kovbojsky klobúk. V aute bola aj žena. Viezli ma do Nitry. Pýtali sa ma kam idem. Ja som 
im odpovedal, že idem do Lúčok na grilovanie baránka. Nakoniec mi dali čerstvý chlieb a vizitku. 
Povedali nech si  tam k baránkovi pochutnáme aj na výbornom čerstvom chlebe. Ten chlap bol 
majiteľom pekárne.

Jaroslav Cehlárik

Šípkový turnaj
Dňa 15. 5. 2006 zorganizovalo KCNS v spolupráci 

s ZON v Trenčíne šípkový turnaj, na ktorý sa už všetci 
vopred dlho tešili. V ten deň sa tam stretlo mnoho ľudí, 
čo nás veľmi potešilo.

Celá  akcia  sa  začala  spoveďou,  po  ktorej  bola  omša, 
ktorú slúžil kňaz Robert Colotka a po omši sa začali hrať 
šípky. Na začiatok sme sa  rozdelili na skupiny, ale keďže 
nás  bolo  veľa,  nie  každému  sa  pošťastilo  súťažiť.  Nie  je 
však  až  tak  dôležité  hrať  a  vyhrať,  ale  zúčastniť  sa.  Na 

začiatok  sme  sa  rozdelili 
na  skupiny  a  súťažiaci  so 
zápalom  (=  veľkou  sna-
hou)  začali  súťažiť.  Každý, 
kto získal najviac bodov, postupoval stále vyššie, až nakoniec sme 
mali 3 víťazov.

3. miesto: Vierka Kobzová, 2. miesto: František Podhorský, 
1. miesto: Milan Dubina. Získali krásne trofejové poháre, ktoré im 
budú pripomínať tento úspešný deň. Zo srdca im blahoželáme!

Neskôr sme sa schuti vyrozprávali. Porozprávali sme si svoje zážitky, 
príbehy … až nastal čas sa rozlúčiť. Nabudúce sa pridajte aj vy!!!

redakcia

Kurz posunkovej reči v Ždiari
SZSP organizoval 5. - 10. 6. 2006 v Ždiari kurz, na 

ktorý prišli záujemcovia zo všetkých kútov Slovenska. 
Úprimne ma potešilo, koľko ľudí má záujem naučiť sa 
posunkovú reč. Či už z vlastného záujmu alebo preto, lebo 
ich práca si vyžaduje túto formu komunikácie. Učíme sa 
celý život … tak to je i v posunkovej reči. Skvelý kolek-
tív, nádherná príroda Belianskych Tatier, čistý vzduch a 
úžasná atmosféra...

Prvý večer bol zoznamovací, a na druhý deň ráno sme už 
išli naostro. Rozdelení sme boli do 3 skupín,  z ktorej každá 

skupina mala svojho 
učiteľa - tlmočníka: Peter Marček, Ivetka Znamenáková, 
Ľubka Šarinová, Agátka Čermáková a prezitentka Marika 
Benková. Každý deň nás „trápili“ 6 hodín, čo bolo vyčer-
pávajúce. Ale mali sme dobrý pocit z nových posunkov. 
Večery boli individuálne. Prechádzka v očarujúcej prírode, 
priateľské rozhovory v príjemnej atmosfére (= prostredí), 
tancovačky,  …  Jeden  večer  dokonca  patril  kanadským 
žartíkom, pri ktorých sme sa schuti nasmiali.

Na konci  kurzu si  každá skupina pripravila program, 
ktorý  predviedla  (=  ukázala)  večer  a  bolo  o  zábavu 
postarané.  Bola  to  básnička,  pesnička  a  „zlatý  klinec“ 
programu – zasadnutie parlamentu ...  iste si viete pred-

staviť aké návrhy mali počujúci aj nepočujúci na zlepšenie životnej úrovne nepočujúcich. To všetko 
odsúhlasila odborníčka na problematiku nepočujúcich p. Benková a uzavrela podpisom do kroniky 
penziónu Strachan, v ktorom sme boli ubytovaní. Veľká a srdečná vďaka patrí celému personálu, 
že sa o nás príkladne staral a nabudúce sa tam určite uvidíme znova! 

J.C. 

Zážitky Zážitky
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Aktuálne Zážitky

Nepočujúci sa chcú začať učiť 
tvoriť projekty

Keď niekto pracuje v organizácii ako je SNEPEDA, 
jednou z možností, aby organizácia mohla podporiť 
dobré veci a skutky, je písať projekty. Projekt je mate-
riál, ktorý nie je jednoduché napísať, preto sa naša 
organizácia SNEPEDA prihlásila na školenie. 

Predseda  R.  Vojtechovský  napísal  projekt,  ktorý  sa 
schválil  a  7  nepočujúcich  členov  spolu  s  tlmočníčkou 
Klaudiou Guštafíkovou sa zúčastnilo tohto kurzu v Banskej 
Bystrici. Na tomto 2-dňovom školení sme sa učili postup 
ako  docieliť,  aby  bol  projekt  úspešný.  Dozvedeli  sme  sa 
užitočné  informácie  o  základoch  tvorby  projektu  a  jeho 
riadení, základných pojmoch, projektovom cykluse „klasic-

kých projektov“ a „projektov EÚ“ a ako hľadať kľúčové inštitúcie, dokumenty a internetové stránky 
pre projekty financované z fondov EÚ. Na druhý deň školenia nám lektorka vysvetlila základy účto-
vania. Všetky informácie boli pre nás poučné a užitočné po teoretickej aj praktickej stránke. Účasť 
na tomto školení nám dala dobré základy pre písanie projektov SNEPED-y.

Školenie sa uskutočnilo vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bra-
tislava. Zakladateľom fondu je spoločnosť Citibank (Slovakia) a.s.

Katarína Jalčová

Medzinárodný deň detí
Každý z nás si rád zaspomína na detstvo. Pamätáte si ešte 

ako ste sa tešili na MDD? Čo pre vás pripravili rodičia alebo 
učitelia, prípadne niekto iný? Na to aké sladkosti a dobroty na 
vás čakajú? Aj tohto roku deti čakali na nejaké to prekvapenie. 
Základná organizácia v Žiline ani tohto roku nesklamala očaká-
vania detí. Pripravila si pre nich zábavno-súťažný deň spojený 
s opekaním a varením gulášu. Poprosili sme Františka, aby 
nám niečo o tomto podujatí napísal do časopisu Gaudium. 

Dňa 3. 6. 2006 sme zorganizovali v poľovníckej chate v Považ-
skom Chlmci  (pri Žiline) guláš pri príležitosti Medzinárodného dňa 
deti a 55. výročia založenia ZON Žilina. Na guláš prišlo okolo 35 ľudí 
a 12 detí. Deti dostali súťažné úlohy, za ktoré potom dostali hračky 
(bubli-fuk, balón, ceruzky, ...). Ani dospelí sa nezabudli dobre zabávať. Hral sa futbal. Najskôr hrali 

ženy medzi sebou a potom nasle-
doval mužský futbal. Veľa sme sa 
pri tom zasmiali, pretože sme hrali 
na šmykľavej tráve. Tak si to viete 
predstaviť. Skôr než sa  trafíte do 
lopty, už ste aj na zemi. Našťastie 
nám nepršalo, aj keď to tak vyze-
ralo. Niektorí z nepočujúcich stretli 
svojich známych po rokoch a tak 
si mali čo porozprávať. Všetci sme 
boli  spokojní  a  samozrejme  aj  s 
gulášovou polievkou,  ktorú  uvaril 
šéfkuchár Ľubo Slovák.

František Podhorský

Návšteva na Slovensku
V minulom čísle ste sa dozvedeli o nepočujúcej študentke na Gallau-

detovej univerzite Rue Winiarczyk. Kto ste sa s ňou stretli, tak ste mali 
pocit, ako keby ste ju poznali už dlhšiu dobu. Rue je veľmi priateľská 
a bez problémov vie nadviazať kontakt. Dokonca som mala z nej dojem 
(= pocit), že sa na Slovensku cíti ako doma. Veľmi ma zaujímalo ako pre-
žila svoj pobyt na Slovensku a aké zážitky si odniesla naspäť do USA.

 
Prečo ste sa rozhodli prísť na Slovensko a ako ste sa o Slovensku dozvedeli?

Chcela som ísť na medzinárodnú stáž (= študijný pobyt) a Slovensko bolo jednou z možností. Hlavne 
sa chcem poďakovať pani Silvii Hovorkovej, ktorá všetko zorganizovala na poslednú chvíľu.

Aký bol účel vašej návštevy?
Chcela som získať skúsenosti a takisto rozvíjať vedomosti v oblasti medzinárodných vzťahov, roz-
voja a štúdií.

Ktoré miesta v našej krajine ste navštívila?
Mnoho. Začala som Bratislavou, potom Lučenec, Kremnica, 
Prešov, Poprad a mnoho iných. V podstate mám veľmi rada 
všetky tieto malé mestá. Je tam. na rozdiel od veľkomiest, 
úplne iná atmosféra (= iný spôsob života).

Čo bolo pre vás zvláštne alebo iné ako vo vašej krajine?
Ja som precestovala strašne veľa, preto mňa už niečo tak 
ľahko neprekvapí. Moja rodina pochádza z krajín východnej 
Európy, takže vaša kultúra pre mňa nebola ničím novým. Aj 
keď  je  zaujímavé  sledovať  všetky  tie  historické  vplyvy  na 
Slovensku.

Všimla som si, že ste sa naučili zopár slovenských znakov, pamätáte si ich ešte?
Áno, pamätám si niektoré ako sú: „Zaujímavé“ alebo „Rozumiem“ a iné...

Našli ste si aj nových priateľov? A ostali ste s nimi v kontakte aj po vašom odchode?
Áno, našla a s niektorými som stále v kontakte.

Zažili ste aj niečo veselé? 
Bola som pár krát v rozpakoch (= nevedieť ako sa správať v rôznych situáciách). Ale asi najhoršie 
to bolo, keď som si v jednom obchode omylom kúpila vec, ktorú som nechcela a prišla som ju 
vrátiť. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo ani po horlivej diskusii, a až potom som sa dozvedela, že žiadať 
vrátenie peňazí u vás nie je také bežné. V Amerike je bežné (= normálne) sa dožadovať vrátenia 
peňazí.

Čo by ste chceli odkázať nepočujúcim na Slovensku?
Slovensko bolo pre mňa ohromnou skúsenosťou. Ľudia, s ktorými 
som mala možnosť pracovať boli úžasní. Čo sa týka nepočujúcich, 
ich vzdelávania alebo kultúry, rada by som im povedala. aby sa 
držali toho v čo veria. Trpezlivosť ruže prináša a keď v niečo 
neprestajne veríme, časom sa to aj splní. 

Ďakujeme  Rue  za  milý  rozhovor  a dúfame,  že  si  odniesla 
príjemné spomienky zo Slovenska. 

Rue strávila aj pár dní učenia ASL v Banskej Bystrici 
v KCNS. Na vyučovacích hodinách sme sa nielen vždy 
z chuti zasmiali, ale aj zabavili a naučili niektoré z americ-
kých posunkov. A teraz už môžeme ísť do „sveta“ ..... a vy-
skúšať si, čo sme sa naučili. 

redakcia



� GAUDIUM GAUDIUM �

Aktuálne Zážitky

Svet ticha sa nás dotýka.
V živote každého človeka sú chvíle, ktoré patria k najkrajším. Chvíle, ktoré sa hlboko 

vrývajú do srdca, a keď je človeku smutno a ťažko, spomienka na ne je pre nás vzpruhou 
a nádejou.

Jednou z takýchto chvíľ bol pre našich žiakov 
ZŠI pre sluchovo postihnutých v Lučenci, ktoré 
navštevujú náboženstvo, aj 10. máj 2006. Práve 
v tento deň, na ktorý sa tak dôkladne pripravo-
vali aj so svojim katechétom p. Jurigom pristúpili 
naši žiaci: Veronika Kuráková, Zolko Pástor, 
Janka Kučerová, Ondrej Horváth, Tomáš 
Borik, Mirko Ilčík, Tomáš Reguly, Lenka 
a Ľuboš Čičmanovci  k  prvému  svätému pri-
jímaniu  v  Rímsko-katolíckom  kostole  Zjavenia 
Panny Márie v Lučenci.

Slávnostná svätá omša začala príchodom našich prvoprijímajúcich v sprievode miništrantov 
(mimochodom tiež žiakov našej školy) a pána farára Roberta Colotku. Z lavíc ich svojimi úsmevmi 
a radostnými pohľadmi privítali dojatí a šťastní rodičia a blízka rodina. Povzbudiť ich svojou prítom-
nosťou prišli mnohí spolužiaci a pedagógovia.

Pán  farár,  ktorý  celú  slávnostnú  svätú  omšu  celebroval  aj  v  posunkovom  jazyku,  sa  zaslúžil 
o nezabudnuteľné okamihy pre nejedného z nás.

Nielen slávnostné oblečenie a krásne vyzdobený kostol, ale hlavne dojímavá kázeň ako aj nád-
herný  hudobný  doprovod  lučeneckého  spevokolu  vytvorili  úžasnú  atmosféru.  Atmosféru  plnú 
lásky a pokoja, v ktorej naši milí žiaci pristúpili k svojmu prvému svä-
tému prijímaniu.

Po slávnostnej svätej omši nasledovali gratulácie, rodinné fotogra-
fovanie a odovzdávanie pamätných listov.

Neskôr sme sa našich prvoprijímajúcich už v uvoľnenejšej atmo-
sfére opýtali na ich prvé dojmy. A tu sú odpovede niektorých z nich :

„V kostole bolo pekne a mala som oblečené pekné biele šaty. Boli 
tam aj moji spolužiaci aj pani vychovávateľka. Mama upiekla dobré 
koláče a farár pekne rozprával,“ povedala Veronika Kuráková

„V kostole som sa pekne správal. Boli tam aj moji rodičia. Farár 
rozprával a posunkoval, aby deti všetkému rozumeli. Potom sme všetci 
išli k farárovi na sväté prijímanie a on nám dal oblátky. Veľmi sa mi tam 
páčilo,“ podelil sa o svoje dojmy (= pocity, zážitky) Zolko Pástor.

Tomáš Reguly  sa  pridáva: „Mne  sa  páčila  celá  organizácia 
v  kostole.  Rozumel  som,  čo  hovorí  farár. 
Potom  sme doma  s  rodinou oslavovali  tento 
krásny deň.“

„Mal  som  oblečený  slávnostný  oblek  a  v 
kostole  sa  mi  páčilo.  Dostal  som  kvety  a  pa-
mätný list“ povedal Tomáš Borik.

Mirko Ilčík to  zhrnul  takto:  „Bol  to  náš 
veľký deň. Všetci,  ktorí  chodíme na nábožen-
stvo sme mali 1. sväté prijímanie. Boli sme svia-
točne oblečení  a  pripravili  sme  sa  aj na našu 
prvú spoveď. Plní krásnych dojmov sme odchá-
dzali domov.“

Turistika na Rysy
Na začiatku  turistickej sezóny KCNS zorganizovalo dňa 

17. 6. 2006 výlet na Rysy. Partia 19 odvážnych turistov 
sa odhodlala (= odvážila) vystúpiť do výšky 2 499 m. 
Mali sme šťastie, počasie nám prialo (= bolo pekné počasie). 
Snehu tam tiež bolo dosť. Aj chuti (= chcelo sa nám tam ísť) 
a síl sme mali dostatok. 

Na vrch Rysy sa však podarilo vystúpiť len tým najzdat-
nejším (= najsilnejším). Odtiaľ sme videli jazero Morské Oko, 
ktoré je na poľskej strane Tatier. Jazero má rozlohu 34,93 
ha.  Je dlhé 862 m a  široké 566 m. V  roku 1873 napísal 
o najkrajšom z tatranských jazier Walery Eljasz: ,,Povedal 
by som, že byť v Tatrách a neuvidieť Morské Oko, 
je ako byť v Ríme, 

a neuvidieť pápeža. Je také slávne, že veľa turistov sa 
vyberie do Tatier len preto, aby uvideli Morské Oko.“

Cesta dole bola nebezpečná. Často sme  išli po zadku a 
na hlavu nám padal dážď. Prespali sme na chate v Tatranskej 
Štrbe. Tam sme sa posilnili (= najedli) a zároveň sme oslá-
vili narodeniny nášho kňaza Františka Bartoša a 30-te 
narodeniny Gabriela Tótha. Kňaz František zároveň 
oslávil aj 15 rokov vysvätenia za kňaza. 

Všetci  sme  sa  vrátili  domov v poriadku,  hoci  niektorí  aj 
s odretými nohami, ale s úsmevom a krásnymi spomienkami 
na výlet.   redakcia

Poznávací výlet do Banskej Bystrice
Pani  vychovávateľky  zorganizovali  pre  deti  zo  ZŠI 

pre SP v Lučenci zaujímavý výlet dňa 14. 6. 2006.
Prvou  zastávkou  bola  návšteva  seminárneho  kos-

tola  sv.  Františka  Xaverského  v  Badíne.  Privítal  nás 
tam rektor seminára Mons. ThDr. V. Nepšinský s absol-
ventom (= študent, ktorý ukončil štúdium alebo určité 
vzdelanie) 5. ročníka seminára. Tomáš nás povodil po 
celom  areáli  (=  území)  seminára  a  porozprával  nám 
o jeho histórii. Ukázal nám izbu pápeža J. Pavla II, ktorý 
tam bol ubytovaný počas návštevy na Slovensku. Naj-
krajšia bola kaplnka s oltárnou mozaikou. 

Potom sme  išli  ku Saleziánom  (=  rehoľa,  ktorá  sa 
venuje mladým, založená sv. Jánom Boscom) do mlá-

dežníckeho centra. Tam sme si pozreli kostol Panny Márie a v centre sa deti mohli zahrať ping-
pong, stolný futbal a iné hry. 

Poslednou  zástavkou  bola  Hriňová  –  Raticov  vrch,  kostol 
Panny Márie Fatimskej. Tam bývajú kapucíni  (=  rehoľa založená sv. 
Františkom Assiským). Po sv. 
omši, ktorú celebroval (= slú-
žil) kňaz Robert Colotka si deti 
opekali pri blízkom ohnisku. 

Celý  výlet  bol  veľmi 
pekný,  deti  spoznali  veľa 
nového a zaujímavého. Vra-
cali sa domov plný zážitkov.
  Slávka Janáčová
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Viete oddychovať?
S krásnym slnečným počasím prichádza aj čas na dovolenku a oddych. Väčšina ľudí 

má už naplánované vysnívané miesto, kde by si chceli oddýchnuť. Niektorí uprednost-
ňujú more, vodu, iní zas turistiku alebo iný druh športovej zábavy. 

Je  veľmi  zaujímavé  konštatovanie  odborníkov,  ktorí  sledovali  ako muži  a  ženy  oddychujú. 
Keď mala žena oddychovať, nevedela zrazu čo má robiť a hľadala si ďalšiu prácu. Keď povedali 
mužovi, aby si oddýchol, tak väčšina z nich si pohodlne 
sadlo do kresla a čítali noviny alebo si zdriemli. 

Poznáte  tú vetu:  „Zmena  je ako oddych“? Je  to  sku-
točne pravda. Niekedy len tak pasívne oddychovať a nič 
nerobiť nám nepomôže. Ľudia, ktorí majú sedavú prácu 
alebo  mentálnu  prácu,  by  mali  relaxovať  pri  turistike 
alebo  inej  fyzickej činnosti. A naopak. Ľudia s  fyzickým 
vyťažením by si mali nájsť  relax pri vode alebo čítaním 
knihy alebo inej nie fyzicky namáhavej činnosti (= práci). 
Je  veľmi  dôležité  pre  človeka,  aby  zmenil  druh  práce 
alebo prostredia. 

Opýtali  sme  sa  preto  niektorých 
z vás, čo pre vás znamená oddych a 
kde sa ho chystáte tráviť. 

Dovolenku  trávim  najradšej  s 
kamarátmi a s  rodičmi. Sám by som 
nedokázal ani dovolenkovať,  lebo by 
som  sa  nemal  s  kým  zabaviť.  Voľný 
čas  je pre mňa napr. pri počítači, pri 
televízii, kde si pustím dobrý film. Naj-
lepší  relax pre mňa  je všade, kde sa 
len dá; ako napríklad dovolenka.

František Podhorský, Žilina

Oddych pre mňa znamená relax, pokoj a zabud-
núť  na  starosti.  Najradšej  oddychujem  pri  vode, 
keď je teplo. A v prírode, napríklad v horách, keď je 
chladno. 

Ján Pulič, Stráňavy

Oddych a dovolenka znamená pre mňa, keď sa 
dívam  na  televíziu  alebo  relaxujem  vo  vani.  Inak 
voľný čas vôbec nemám. Keby som ho mala, tak by 
som najradšej oddychovala na chalupe, kde by bola 
hojdačka a čítala by som romány. 

Sylvia Grdiničová, Trenčín

Ja najradšej lietam voľne v prírode. Mojou záľubou je paragliding. Neviem však povedať, či 
je to oddych, pretože je to namáhavé. Taktiež oddychujem doma, keď idem zbierať hríby, alebo 

Opýtali sme sa ... Opýtali sme sa ...
liečivé rastliny na čaj v zime. Ale aj na kúpalisku pri vode. Na dovolenku sa chystám ísť si zalietať 
na Chopok a Donovaly. Tam hore je chladnejšie. 

Jozef Markovič, Žilina

Pre mňa oddych to je, keď prídem z práce a sadnem si na pohodlné kreslo a všetci mi dajú 
pokoj. S mojou ženou a priateľmi trávime dovolenku v prírode alebo pri vode na kúpalisku. Radi 
chodíme na cykloturistiku alebo turistiku, na chatu a rôzne. 

Milan Markovič, Žilina 

Na dovolenku najradšej chodím do Tatier, kde oddychujem na čerstvom 
vzduchu. Okolo mňa je veľa zelene. Táto farba prírody v lese na prechádzke 

pôsobí  na  mňa  veľmi  upokojujúco 
a relaxačne.

Miroslav Kuljovský, Krásno nad 
Kysucou

Pre  mňa  aj  pre  moju  rodinku 
oddych  znamená  relax.  A  ako?  Keď 
sme  všetci  doma  alebo  niekam 
ideme na prechádzku a potom si sad-
neme  na  kávičku.  Nezáleží  či  ideme 
na dovolenku niekde ďaleko k moru, 
ale hlavné je, že sme všetci spolu spo-
kojní. To je pre nás dôležité. 

Ján Klačan, Trenčín 

My sa chystáme s manželom a dcér-
kou na dovolenku do Štúrova na týždeň. 
Potom  pôjdeme  navštíviť  rodinu  do 
Viedne  a  Budapešti.  Ja  si  oddýchnem 
aj  pri  varení  a  keď  chodím  pre  dcérku 
do  materskej  škôlky.  Ona  veľmi  pekne 

spieva a hrá divadielko. 
Ingrid Šopincová, Žilina

Oddych  a  dovolenka  to  je  odreagovať  sa 
z  pracovných  povinností,  prípadne  zabudnúť 
na  nejaké  problémy,  starosti.  Hlavne  naša 
duša  a  telo  si  potrebuje odpočinúť,  ale  to  už 

záleží od  toho, čomu sa  ľudia venujú a akú prácu robia. Ja 
osobne najradšej relaxujem pri pešo a cyklo – potulkách prí-
rodou na čerstvom vzduchu. Poznávaním rôznych miest a pri 

vode (prírodnej).
Andy Spusta, Trenčín

Pre zdravý rozvoj človeka je veľmi dôležité vedieť správne relaxo-
vať. Prajeme vám, aby tento čas dovoleniek a prázdnin bol časom napínavých dobrodruž-
ných ciest a nezabudnuteľných zážitkov v kruhu svojich najdrahších. 

redakcia
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Zaujímavosť Zaujímavosť

Čo sú to AA a Al-Anon stretnutia?
„Mama odišla a otec zostal sám. Myslela som si, že je sebecká a 

nemá srdce, že ja som bola tá jediná, ktorá sa o otca trápila. Bol nepo-
chybne veľmi chorý, a tak som odpovedala na jeho prosbu o pomoc a 
opateru. Každý deň som z práce odchádzala skôr, lebo ma premáhal 
pocit, že sa o neho musím postarať. Rozhodla som sa, že ho vezmem 
k sebe do bytu, lebo tam mu ľahšie zabránim v pití. Postarala som sa 
o to, aby v dome nebol alkohol, nachovala som ho dobrým jedlom a 
hrdo som mame oznámila, že otec vytriezvie a vyzdravie, lebo ja som 
ochotná venovať mu láskavú pozornosť.

Keď som zistila, že otec znovu pije, zúrila som. Ako mi to mohol 
urobiť? Veď som mu obetovala svoj spoločenský život? To  isté som 
počula od jednej ženy na Al-Anone,“ povedala Marge. A z jej hlasu bol cítiť smútok, sklamanie a 
hnev. 

Takýchto a podobných príbehov by sme mohli nájsť mnoho. Alkoholizmus je choroba, ktorá nie 
len poznačí osobu, ktorá pije, ale často krát poznačí aj celú rodinu alkoholika. Človeka, ktorý žije 
s alkoholikom, to poznačí emocionálne (= citovo), fyzicky (= telesne) aj duchovne. Keď pocho-
píme, že alkoholizmus je choroba a uvedomíme si, že nad ňou nemáme moc, tak ako 
nemáme moc ani nad inými ľuďmi, potom sme so svojím životom pripravení robiť niečo 
užitočné a plnohodnotné.

Pred 10 rokmi prišli na Slovensko Joyce a Joe Ann, ktoré začali rozbiehať AA stretnutia, ktoré 
sú určené pre  alkoholikov. Al-Anon  stretnutia  sú určené pre  rodinných príslušníkov  a  priateľov 
alkoholika. Viac o sebe a o týchto stretnutiach vám porozprávajú oni samy.

Odkiaľ pochádzate?
Pred  tým  ako  sme  prišli  na  Slovensko  sme  obidve  žili  v 
Michigane v USA. Joe Ann je pôvodom z Oklahomy a  ja 
(Joyce) som z Michigenu. 
Aké bolo vaše zamestnanie v Amerike?
Stihli sme vystriedať rôzne zamestnania, ale tesne pred prí-
chodom na Slovensko sme pracovali v kresťanskej škole. 
Ja  ako  riaditeľka  a  Joe  Ann  mala  na  starosti  hudobnú 
výchovu.
Ako ste sa dozvedeli o Slovensku? 
Farár v našom kostole mal sestru, ktorá bola na Slovensku 
ako misionárka. Keď sme sa zoznámili, bývala s celou  jej 
rodinou v Košiciach. 

A čo vás k nám priviedlo? 
V lete v roku 1993 som bola jednou s účastníčok misijného výletu na Slovensko, ktorý bol zorga-
nizovaný našou farnosťou. O rok neskôr, Joe Ann prišla na Slovensko aj so svojím speváckym zbo-
rom a v priebehu dvoch týždňov absolvovala 20 vystúpení v šiestich slovenských mestách. Potom 
v roku 1996 sme obe cítili v srdci, že Boh chce, aby sme prišli na Slovensko a pracovali tu. 
Čo presne znamenajú stretnutia AA a Al-Anon ? 
AA to je skupina anonymných alkoholikov, ktorí sa stretávajú a snažia sa pomôcť jeden druhému, 
či už vzájomnou podporou, povzbudením alebo podobnými skúsenosťami... Al-Anon, je podobná 
skupina,  ale  pre  rodiny  a  priateľov  alkoholikov.  Tieto  skupiny  sa  spolu  snažia  prekonať  všetky 
dopady, ktoré na ich životy mal alkohol. 
Čo vás viedlo k tomu začať s niečím podobným v našej krajine? 
Joe Ann  je  vyliečená alkoholička  a  ja  som bola  členkou Al-Anon  klubu.  Preto  sme  sa  rozhodli 
pomôcť ľuďom aj na Slovensku. Stretli ste sa vo vašich kluboch aj s nepočujúcimi.

A ako ste s nimi komunikovali? 
V Michigane sme zopár nepočujúcich alkoholikov stretli a zorganizovali sme s nimi A-A stretnutia. 
Joe Ann bola tlmočníčka, ktorá s nimi pomocou posunkovej reči komunikovala. Na Slovensku sme 
sa zatiaľ s nepočujúcimi na našich stretnutiach nestretli. 
Čo je najdôležitejšie pre tých, ktorí sa chcú dostať z alkoholizmu? 
Najdôležitejšie je naučiť sa žiť svoj život bez alkoholu. Toto je niečo, čo sa žiaden alkoholik nedo-
káže naučiť sám a preto potrebuje pomoc jeho blízkych, na to slúžia naše stretnutia. Aby sa niekto 
stal členom A-A klubu musí chcieť prestať piť. 
Ako im teda môžeme pomôcť? 
Ak sám nie ste alkoholik, ale alkoholikom je osoba, ktorá je vám blízka a máte ju radi, najlepšie je 
dozvedieť sa o alkoholizme čo najviac. To vám pomôže zvládnuť alkoholizmus vo vašom živote a 
tým najviac pomôžete vami blízkej osobe. Al-Anon skupiny sú určené na to, aby ste alkoholizmus 
a alkoholikov pochopili bez ujmy (= poškodenia) na vašom zdraví. 
Chceli by ste niečo odkázať aj ostatným nepočujúcim? 
Alkoholizmus  -  to nie  je nedostatok pevnej vôle (= to neznamená, že niekto sa rozhodne nepiť, 
ale nevydrží to). Je to psychická, fyzická, duševná a sociálna choroba. Žiaden alkoholik nedokáže 
kontrolovať mieru svojho pitia. Hoci sa nedá vyliečiť, dá sa zvládnuť abstinenciou (= zdržiavanie 
sa alkoholu) a tým sa navrátiť k plnohodnotnému životu. Ak ste nepočujúci a máte problémy s 
alkoholom, alebo niekoho takého poznáte, je dôležité vedieť, že pre vás existuje nádej a pomoc. 
Radi vám podáme pomocnú ruku. 

Ďakujeme Joyce a Joe-Ann za rozhovor a aj za všetko, čo robia pre ľudí poznačených alkoho-
lom. Joyce a Joe-Ann prišli aj osobne medzi nás 30. 4. 2006 v Banskej Bystrici a porozprávali 
nám o sebe a o svojej práci. Joe-Ann taktiež zaspievala a „zaposunkovala“ pesničku. Bolo to veľmi 
pekné a obohacujúce stretnutie. 

Ak chceme pomôcť alkoholikom je veľmi dôležité mať veľa 
informácii o tejto chorobe. Jednou zo „zbraní“ (= spôsob ako 
sa alkoholik bráni, proti výčitkám o svojom pití)  je schopnosť 
vyprovokovať hnev a výbuch. Ak sa člen rodiny na alkoholika 
nahnevá a bude nepriateľský voči nemu, alkoholik začne nená-
vidieť  túto osobu. Týmto prenáša na ňu pocit,  ktorý cíti  voči 
sebe. Ak táto nenávisť narazí na ďalšie nepriateľské útoky, alko-
holik si potvrdí dôvod pre svoje pitie. Takto získa výhovorku a 
ospravedlnenie aj do budúcnosti. 

V našom živote sú rôzne problémy. Niektoré sú menšie a vieme ich riešiť, ale niektoré sú veľké. 
Vtedy si treba uvedomiť, že nie sme schopní vyriešiť všetky problémy teraz a hneď. Je veľmi dôle-
žité naučiť sa ako „ŽIŤ ZO DŇA NA DEŇ". 

Len pre dnešok  sa nebudem báť života a smrti, nebudem sa báť  tešiť sa z nádhery a byť 
šťastným. Lincoln povedal, že ľudia sú takí šťastní, akí sa rozhodnú byť. 

Len pre dnešok sa prispôsobím tomu, čo je a nebudem sa pokúšať všetko zmeniť tak, aby mi 
to vyhovovalo. Ak nemôžem mať to, čo sa mi páči, budem sa snažiť, aby sa mi páčilo to, čo mám. 

Len pre dnešok budem príjemný, radostný, vľúdny. Budem chváliť ľudí za to, čo robia, nekriti-
zovať ich za to, čo nedokážu robiť a ak nájdem vinu, odpustím ju a zabudnem. Nebudem sa snažiť 
vylepšovať, ani riadiť nikoho okrem seba. 

Len pre dnešok budem mať plán. Možno ho neuplatním do detailov, ale budem 
ho mať. Zachráni ma pred trápením sa, náhlením a nerozhodnosťou. 

Len pre dnešok  sa budem na život pozerať sviežimi očami a objavovať  jeho 
zázraky. Budem vedieť, že ako ja dávam svetu, svet bude dávať mne. 

Len pre dnešok nedám najavo, ak cítim zranenie. 
Len pre dnešok si nájdem trochu času na uvoľnenie sa a uvedomenie si, aký život 

je a aký môže byť. Čas na premýšľanie o Bohu a získanie lepšieho pohľadu na seba. 
redakcia
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Zo života Zo života

Súrodenci Katka a Mária
Katka

Vek: 25
Obľúbená farba: fialová

Kam si chodila do školy?
Do Základnej školy pre sluchovo postihnutých v Levoči, potom som 
zmaturovala na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Lučenci. Po nej 
som študovala ešte pomaturitné štúdium v odbore Špeciálna peda-
gogika v Levoči. Dnes študujem Psychopédiu v Prešove. 
Je tvoja sestra počujúca alebo nepočujúca?
Sestra je, ako sa hovorí: „Polohalo (= stredne nedoslýchavá)“. 
Sestra študuje alebo pracuje, a kde?
Pracuje v továrni mojich snov, v čokoládovni v Bratislave a dúfam, že 
tam ešte dlho zostane, aby som mala stále zabezpečené „čoko“. A 
popritom už druhý rok študuje nemčinu v Bratislave.
Robili rodičia medzi vami rozdiely?
Nie, naši rodičia sú nepočujúci a vychádzali s nami rovnako. 
Aké má sestra záľuby?
Jednoznačne dlhý spánok. A cudzie jazyky - venovala sa taliančine a teraz nemčine. Ešte sa aj rada 
venuje súkromnému kaderníčkovaniu a knihe.
Kto z vás robil väčšie problémy v detstve?
Tak to určite sestra. Ja nie, ja som bola len režisérka. 
Ako ste spolu v detstve vychádzali?
Ako kedy. Keď bola na mňa zlá, štípala som ju. Keď bola milá, zbožňovala som ju ako veľkú sestru. 
V čom ste odlišné?
V dĺžke spánku a v trpezlivosti. Ona je totiž trpezlivejšia a chápavejšia.
Ako ste komunikovali vzhľadom na postihnutie súrodenca?
Našim jazykovým systémom v posunkovej reči.
Na čo v detstve najradšej spomínate?
Na dlhé pobyty so sestrou vonku pred našim činžiakom ako sme sa hrali na strašidelnú nemoc-
nicu, na miss „Pivnice“, na olympiádu v skákaní... Sú to príjemné spomienky. Ešte na pohodové 
rodinné stretnutia z maminej strany, ktorí sú tiež nepočujúci.
Aký máte vzťah teraz?
Škoda, že už tak neskáčeme do seba ako kedysi. Vždy, keď sa stretneme si dáme veľký hrnček 
kávy a rozprávame sa dlho. Som rada, že ju mám. 
Ako často sa stretávate?
Kedy sa sestre zapáči, raz za mesiac na víkendy alebo na sviatky.
Vieš o jej prvej láske?
Samozrejme a aká  láska to bola. Chlapec od susedov a sestra si cez okno s dlhými špagátikmi 
vymieňali zaľúbené papieriky a smiešne predmety s venovaním, ako napr. malinké autíčko, búdka, 
figúrka, ale pssst.. 
Pomáhate si navzájom?
Keď je sestra doma, pomáha mi veľmi s vysávaním a utieraním prachu. Dúfam, že aj ja jej robím 
radosť.... Ale inak si pomáhame ako vieme.
Prezradíš nejakú veselú príhodu na ňu?
Áno, sestra si raz niekde vonku udrela koleno. Mala ho opuchnuté na slušný kopček, ale tak sa 
z toho smiala a dookola rozprávala, že má „punčové koleno“ až sme sa doma smiali všetci... 

Mária
Vek: 28
Obľúbená farba: biela

Kam si chodila do školy?
Na základnú som chodila medzi počujúcimi v Spišskej Novej Vsi, na strednú medzi nepočujúcimi 
na Koceľovej v Bratislave, odbor kaderníctvo.
Je tvoja sestra počujúca alebo nepočujúca?
Sestra je ťažko nedoslýchavá.
Sestra študuje alebo pracuje, a kde?
Ona študuje v Prešove na Pedagogickej fakulte psychopédiu, momentálne je štvrtáčka.
Robili rodičia medzi vami rozdiely?
Nie, nerobili.
Aké má sestra záľuby?
Rada  vysedáva  pri  počítači,  okrem  toho  športuje,  najnovšie  je  blázon  do  kolieskových  korčúľ. 
Občas ju prichytí nejaká kniha, ktorú si prečíta aj za 1 deň.
Kto z vás robil väčšie problémy v detstve?
Keď si spomeniem na detstvo so sestrou, tak sme vždy súperili ktorá vie viac a ktorá menej. Takže 
vyskytli sa pri tom aj problémy, ale riešiteľné.
Ako ste spolu v detstve vychádzali?
Keď sestra chodila týždenne do Levoče, tak som ju vždy v piatok čakala s veľkou radosťou. Mali 
sme sa radi a doteraz si výborne rozumieme. Občas ma ale vedela potvorsky poštípať.
V čom ste odlišné?
Až také odlišné nie sme. Ona je možno skôr komunikatívnejšia, rada sa pohybuje v spoločnosti a 
ja som taký kľudnejší (= pokojnejší) typ.
Ako ste komunikovali vzhľadom na postihnutie súrodenca?
Hovoríme hovorenou aj posunkovou rečou.
Na čo v detstve najradšej spomínate?
Na všetky pekné zážitky nezabudnem. No najradšej spomínam na tie, keď sme spolu trávili letné 
prázdniny. Každý rok v júli boli u nás Spišské trhy a kolotoče, na ktoré sme sa obe tešili. 
Aký máte vzťah teraz?
Vzťah so sestrou je skvelý, sestra je zároveň aj mojou najlepšou priateľkou.
Ako často sa stretávate?
Momentálne  žijem  v  Bratislave  a  sestra  na  východe,  ale  pravidelne  raz  za  mesiac  cestujem 
domov. 
Vieš o jej prvej láske?
Áno, viem o jej prvej láske. Bola to taká platonická láska už v materskej škôlke.
Pomáhate si navzájom?
Stále sme si zostali blízke a jedna druhej neodmieta pomoc. 
Prezradíš nejakú veselú príhodu na ňu?
Jedno Vám prezradím. Keď sa sestra snažila sústrediť na nejakú prácu, mala vždy zlozvyk vysunúť 
jazyk na  ľavú stranu. Väčšinou pri  tých prácach, ktoré  jej nešli, napr. pri  štrikovaní. To ste mali 
vidieť.

Ďakujeme vám, za veľmi milý rozhovor a za príležitosť nahliadnuť do ďalšieho pekného súrodenec-
kého vzťahu. Prajeme vám ešte veľa krásnych a nezabudnuteľných spoločných zážitkov. 

Tento krát sme vám predstavili Katku a Máriu. No a kto to bude na budúce? To necháme ako pre-
kvapenie. 
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Zaujímavosť Osobnosť

Marlee Matlin
Meno Marlee Matlin vám možno hneď nič nehovorí. Pripome-

nieme vám však film "Bohom zabudnuté deti". Tu zahrala nepoču-
júcu študentku, zamilovanú do svojho učiteľa. Americká herečka, 
ktorá aj napriek svojmu handicapu vedie plnohodnotný život 
herečky, manželky a matky dvoch detí. 

Marlee prišla o sluch v útlom (= malom) detstve. Sluchové postihnu-
tie však pre ňu neznamená žiadnu prekážku; činy za ňu hovoria viac než 
slová. Ako filmová herečka sa presadila hneď s jedným so svojich debuto-
vých (= prvých, začiatočných) filmov Bohom zabudnuté deti, za ktorý 

získala ocenenia Zlatý Glóbus a sošku Oscara. Vo svojich 21 rokoch bola jednou z najmladších 
herečiek, ktorej sa podarilo získať toto ocenenie za najlepší herecký výkon.

Narodila  sa  a  vyrastala  v Morton  Grove,  Illinois. Marlee  začala  svoju  hereckú  kariéru  ako 
sedemročná v úlohe Dorothy vo filme „Wizard of Oz“ (Čarodejnica z Ozu) v jednej detskej diva-
delnej spoločnosti v Chicagu. 

Po niekoľkých rokoch vystupovania na divadelných pódiách v Chicagu a na iných miestach 
bola  objavená  filmovou  spoločnosťou Marka Medoffa.  Vybrali  ju  po medzinárodnom hľadaní 
herečky na obsadenie role nepočujúcej študentky vo filme Bohom zabudnuté deti.

Po  tomto  filme  nasledovalo mnoho ďalších  filmov  ako  napr.  „Walker“  (Kráčujúci  –  1988), 
„Bridge to Silence“ (Most do Ticha – 1989), „The Player“ (Hráč – 1992), „Dead Silence“ (Mŕtve 
ticho – 1996) a mnoho ďalších filmov. V čase filmovania v Nikaragui, Marlee navštívila sluchovo 
postihnuté deti tak isto ako aj v iných krajinách, ktoré navštívila počas filmovania. V Austrálii, 
Anglicku,  Taliansku,  Nemecku,  Rusku,  Chorvátsku,  Mexiku  a 
Kanade. 

V roku 1994 hrala hlavnú úlohu vo filme „Against Her Will: 
The Carrie Buck Story“ (Proti jej vôli: príbeh Carrie Buck). Mar-
lee v tejto úlohe zlomila ďalšiu bariéru. Zahrala v ňom filmovú 
postavu,  ktorá  bola  počujúca.  Marlee  hovorí:  „Ja som sa 
vždy bránila obmedzeniam, či už v osobnom alebo pro-
fesionálnom živote. Táto rola mi dala novú príležitosť 
urobiť niečo, čo som ešte nikdy predtým neurobila. 
Bola to pre mňa výzva a skúsenosť, ktorá ma veľmi 
obohatila.“ 

Počas svojej kariéry sa objavila v mnohých produkciách (= tvorbách, výrobkoch) najväčších 
amerických TV  spoločností  ako  sú ABC, CBS, NBC alebo HBO. Týmto však  jej  filmografia  (= 
súpis všetkých natočených filmov) neskončila. Po niekoľkých filmoch sa teraz objavuje aj v seri-
áloch. Slováci ju mohli vidieť ako „Joey Lucas“ v seriáli „ Západné krídlo“, ktorý pred nedávnom 
vysielala TV Markíza. Za svoje úlohy bola niekoľko krát nominovaná (= menovaná, vybraná) na 
cenu Emmy.

Okrem toho, že má vlastnú produkčnú (= filmovú) spoločnosť, ktorá produkuje filmy pre deti, 
práve dokončila knihu pre deti inšpirovanú vlastným detstvom. Deti sú v jej živote veľmi dôležité. 

Ako autorka pre nich napísala knihu „Deaf Child Crossing“ (Nepoču-
júce dieťa na križovatke  - 2002), ktorá zďaleka nebola  jej posledná, 
a  objavila  sa  aj  v mnohých  detských  programoch.  Ešte  donedávna 
sme  ju mohli vídať v programe „Baby Einstein“  (= Einsteinove deti), 
v ktorom učila malé deti posunkovú reč.

Bola ocenená prezidentom Clintonom, za angažovanie sa v mno-
hých združeniach a charitatívnych organizáciách. Patrila medzi akti-
vistov (= ľudia, ktorí sa snažia niečo dosiahnuť), ktorí v Amerike pre-

Poznámka v žiackej knižke
Do redakcie časopisu Gaudium nám už dávnejšie prišiel tento list. Verím, že sa dobre 

zabavíte a nenechá vás bez úsmevu na tvári. 

Ahoj redakcia!

Volám sa Martin Letaši a som žiakom deviateho ročníka ZŠ pre SP v Lučenci. Chcel by som Vám 
napísať o svojom „malom úspechu“ v súťaži o Najvtipnejšiu poznámku v žiackej knižke. Cho-
dím do redakčného krúžku, kde som šéfredaktorom nášho školského časopisu Elán. Jedného dňa 
nám naša pani učiteľka Evka na  internete ukázala novú webovú stránku www.ziackaknizka.
sk. Tu som sa dobre pobavil a dozvedel o novej súťaži. Prečítal som si pravidlá a pár vtipných 
poznámok od učiteľov a vtedy ma napadlo,  že aj  ja mám  jednu veselú poznámku v žiackej. Tá 
vtedy pobavila mojich rodičov, spolužiakov i samotnú pani učiteľku, ktorá ju napísala. Určite bude 
vtipná, pomyslel som si, tak ju skúsim poslať do súťaže. Bolo to super! Konečne som sa naučil aj 
ja skenovať. 

Toto všetko sa udialo ešte v novembri, takže som nato už aj pozabudol, ale ... Cez zimné prázd-
niny som dostal balík. Veľmi som bol prekvapený, keď som ho otvoril. Bol v ňom list od porotcov 
súťaže a blahoželanie k výhre. Bolo tam napísané:

„Milý kamarát, blahoželáme Ti, Tvoja poznámka v žiackej knižke sa umiestnila medzi TOP 
20 a posielame Ti malú výhru – termosku.“

Bol som nadšený z úspechu a hrdý na svoju poznámku, čo nemôže každý žiak povedať, veď 
poznámky dostávame od  učiteľov  za  nejaké  priestupky. Moja  poznámka  v  žiackej mi  však  pri-
niesla popularitu v škole i na internete. Som na ňu veľmi pyšný! Ak sa chcete pobaviť, kliknite si 
na uvedenú webovú stránku a pohľadajte poznámku s názvom /alebo návodom/ AKO LEPŠIE 
POČUŤ!

S pozdravom 
Martin Letaši

A tu je tá poznámka: „Váš syn nenosí na slúchadlách uši. Má ich odložené v lavici a 
potom zle počuje!“

Príslovia a porekadlá
Tentoraz vám prinášame niektoré z ďalších prísloví a porekadiel. 
,,Boh nie je náhlivý, ale pamätlivý“-  Boh  sa  neponáhľa,  má  ,,čas“,  človeka  za  zlé  veci 

netrestá, čaká trpezlivo, kým človek svoju chybu oľutuje a chce zmeniť svoje správanie k lepšiemu. 
Boh je láskavý a milosrdný, pamätá na všetky dobré skutky, slová, pomoc, lásku, na všetko, čo sme 
urobili iným a raz nás za to odmení. 

,,Čo sa doma navarilo, nech sa doma poje“- ak sú doma nejaké problémy, hádky, hnev, 
má sa to vyriešiť doma v rodine. Neohovárať, nehovoriť zlé veci na svojho manžela, brata, sestru, 
mamu, ... pred inými ľuďmi (susedom, priateľom, ...) 

,,Každý je kováčom svojho šťastia“- každý človek si v živote vyberá, čo chce robiť, ako sa 
chce správať. Šťastie si buduje sám, na každom záleží akou cestou bude kráčať. Pre nás kresťanov 
by malo platiť- ,,Ježiš je cesta, pravda, život“- šťastie je žiť v priateľstve s Ježišom. 
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Osobnosť Blahoželania

S r d e č n e  b l a h o ž e l á m e !
... a prajeme v živote veľa lásky, zdravia, spokojnosti, radosti a Božieho požehnania!

K narodeninám:

	 7.7.	-	Jane	Cmarovej	 25.7.	-	Petrovi	Besedovi	
	 9.7.	-	Mariánovi	Berákovi	–	35	rokov	 9.8.	-	Ľuboslavovi	Juríkovi
	17.7.	-	Vincentovi	Vreckovi	

K meninám
	24.	7.	-	Vladimírovi	Tonkovi		 21.	8.	-	Jane	Cmarovej
	 7.	8.	-	Štefánii	Smutnej	 21.	8.	-	Jane	Juríkovej
	15.	8.	-	Marcele	Kakarovej	 21.	8.	-	Jane	Luptákovej
	21.	8.	-	Jane	Schreinerovej	 26.	8.	-	Samuelovi	Kyseľovi
	21.8.	-	Jane	Klačanovej	

Kolektív KCNS blahoželá k jubileu 35 rokov pánovi Mariánovi Berákovi. A dodatočne Gabri-
elovi Tóthovi, ktorý oslávil svoje 30-té narodeniny 13. 6. Prajeme vám pokoj,  lásku a radosť do 
ďalších dní a rokov vášho života. 

Kolektív a členovia KCNS a priatelia

Do redakcie nám prišli tieto blahoželania k narodeninám:

Narodenie dieťatka
Manželom Petrovi a Sylvii Palošovej sa narodil syn Teodor 24. 4. 2006. Bol pokrs-

tený v kostole v Jánovciach dňa 14. 5. 2006. Blahoželáme rodičom. Nech vám tento 
veľký dar od Boha prinesie do vašej rodiny mnoho lásky, radosti a úsmevu. Teodorko 
a Tebe prajeme, aby si bol zdravý a rýchlo rástol.

Priatelia a kolektív KCNS

Zoznámenie
Nedoslýchavé  dievča ma  záujem  sa  zoznámiť  s  chlapcom  vo  veku  25  –  30 

rokov s podobným osudom. Mám 25 rokov a som slobodná. Moje mobilné číslo 
- sms: 0908 951 908.

sadili povinné  titulkovanie  filmov pre nepočujúcich a v súčasnosti  je hovorkyňou amerického 
Červeného kríža.

Energiu a silu čerpá v súkromí; pomáhajú jej predovšetkým deti, manžel a jej priatelia. Pova-
žuje sa za silnú osobnosť, čo  je typická vlastnosť všetkých Matlinovcov. So svojim manželom 
sa usadila v okolí Los Angeles a spolu vychovávajú svoje 4 deti. Ako mamina je šťastná a sama 
hovorí, že na svete nie je nič krajšieho ako byť rodičom.„Aj keď je to ťažké, chcela by som 
byť svojim deťom nielen dobrou mamou, ale aj najlepšou kamarátkou. Môj manžel mi 
síce hovorieva, že to preháňam, ale ja cítim, že im musím bezpodmienečne dať všetku 
svoju lásku. Na svete neexistuje krajší pocit, ako keď si k vám dieťa príde skloniť 
hlávku len tak bez príčiny.“

Jedným s tajomstiev, ktorými Marlee udržuje rodinu pokope je aj jej kuchárske umenie. Ako 
zvykne hovorievať: „Moje sušienky už prerušili nejednu diétu“. A tu vám ponúkame jeden 
z jej najlepších receptov:

Najlepšie sušienky na svete

1 maslo (250 g), môže byť aj margarín, ale maslo je maslo,
1   pohár hnedého cukru,
  pol pohára kryštálového cukru,
2 vajcia,
1 kávová lyžička vanilky,
1 a pol pohára múky (môže byť rôzna)
1   kávová lyžička škorice,
1   kávová lyžička sódy bikarbóny,
  pol kávovej lyžičky soli,
3 poháre ovsených vločiek (nevarených)
1 pohár čokoládových kociek (čokoládu pokrájajte na drobné kocky)

Zohrejte  rúru  na 250°C.  Rozmiešajte  spolu maslo  a  cukor,  postupne  do  hmoty  pridávajte 
múku, sódu, škoricu, soľ, vajcia a dobre premiešajte. Vmiešajte vločky a čokoládové kocky do 
hmoty. 

Na  nevymastený  plech  (najlepšie  na  papier  na  pečenie)  urobte  pomocou  lyžičky  kôpky 
a  pečte  10  –12 minút  do  zlatohneda. Nechajte  vychladnúť,  ale  nedočkavci  ich môžu  jesť  aj 
rovno z plechu. Takto môžete napiecť aj 4 tucty (1 tucet = 12 kusov) koláčikov, závisí od počtu 
detí v rodine. Prajem vám dobrú chuť. 

Ešte vám prezradíme, že Marlee má aj svoju webovú stránku  (www.
marleeonline.com). Ak viete po anglicky môžete sa nielen veľa dozvedieť, 
ale aj s Marlee komunikovať cez odkazovú schránku. Zaujímavá je aj jej 
nová kniha „Nobody's Perfect“ (Nikto nie je dokonalý), ktorá bude v pre-
daji od leta 2006. Je to príbeh nepočujúceho dievčaťa Megan, ktoré sa 
pripravuje na svoju ružovú narodeninovú party. Vtedy však príde do trie-
dy nová žiačka Alexis, ktorá je veľmi uzavretá. Megan sa snaží byť k nej 
milá  a priateľská,  ale napriek  tomu  sa Alexis nespráva  k nej  priateľsky. 
Je to kvôli jej sluchovému postihnutiu? Megan sa dozvie pravdu na hodi-
ne vied, keď sú prinútené spolupracovať na  jednom projekte. Alexis  sa 
k nej správa neprístupne, pretože nechce aby sa druhé deti dozvedeli, že 
jej brat je autista (= človek, ktorí trpí psychickou chorobou – autizmom). 
Má to byť tajomstvo. Megan ho však naučí posunkový jazyk. Chlapec po 

prví krát začne komunikovať s ostatnými. A tak sa ružová narodeninová party skončí veľkým 
úspechom a radosťou. 

internet

K 30 – tym narodeninám 
Gabrielovi Tóthovi z Košíc 
všetko  najlepšie,  hlavne 
zdravie a šťastie do ďalších 
rokov  praje  mama  s  rodi-
nou.

Dávidkovi Klačanovi všetko 
najlepšie ku krásnym druhým 
narodeninám, ktoré oslávil 
20. júna, prajeme hlavne veľa 
zdravia, šťastia a aby si pekne 
rástol. Mamina a otec. 


