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Milí čitatelia,

dostáva sa vám do rúk 
nové číslo nášho časopisu 
plné letných prázdnino-
vých zážitkov. Mnohé 
z udalostí znamenali veľa 
a oslovili nás svojou jedinečnosťou. 
Zanechali v nás veľmi veľa pozitívnych 
zážitkov a spomienok, napriek tomu, 
že sú už ďaleko za nami, ostávajú stále 
v našej pamäti.

Každý má určite rád leto, pretože je to 
čas oddychu a stretania sa s priateľmi, je 
to niečo iné ako zažívame počas roka, 
niečo výnimočné. Tie krásne spomienky, 
ktoré si nesieme v sebe do nasledujú-
cich dní, dávajú pestrosť našim každo-
denným životom. No nesmieme zabud-
núť na to, že aj v ostatných dňoch roka 
sa pre nás schováva veľa zaujímavých 
prekvapení. Stačí otvoriť svoje oči a vy-
užívať možnosti, ktoré sa nám ponú-
kajú.

Práve v týchto dňoch k nám prichá-
dza jeseň so svojou krásnou farebnos-
ťou. Nezabúdajme, že aj teraz sú pre nás 
nachystané nové zážitky a čakajú nás 
naši priatelia, či už tí, ktorých poznáme 
veľmi dlho, alebo tí, s ktorými sme sa 
zoznámili práve toto leto. 

Jednou z nových vecí, ktoré nám 
táto jeseň priniesla je aj to, že sa vám 
v tomto úvode prihováram prvýkrát 
aj ja a to hneď ako nová zodpovedná 
redaktorka časopisu. Tak vás chcem 
aj takouto formou poprosiť, aby ste si 
občas v modlitbách spomenuli na sku-
pinku ľudí, ktorí tvoria tieto stránky. Je 
to pre nás veľmi dôležitá a obrovská 
pomoc v našej práci. Ďakujem!

Miriam
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Roku 443 pred. n. l. grécky sochár feidias 
dokončil v Olympii nádhernú sochu Dia, hlav-
ného boha Grékov. Socha bola umiestnená 
v chráme postavenom špeciálne pre ňu a už 
čoskoro po vzniku ju pokladali za jeden z divov 
sveta. Pre Grékov bola symbolom dokonalosti. 
Každý rok prichádzali tisícky ľudí do svätyne v 

O l y m p i i 
zložiť hold 
D i o v i . 
S o c h a 
z a b e r a l a 
celú šírku 
c h r á m o -
vej lode. 
D o b o v ý 
spisovateľ 
n a p í s a l , 
že bola 
vysoká 12 
m e t r o v , 
a keby 
sa mohla 
postaviť , 

hlavou by zrútila strechu. Diova socha sedela na 
nádhernom tróne z cédrového dreva, vyklada-
nom slonovinou, zlatom a drahými kameňmi. 
Socha stála v chráme po stáročia, ale svätyňa 
bola v rímskych časoch zanedbaná. Roku 394 n. 
l. sochu pravdepodobne odviezli do Konštantí-
nopolu (Istanbul), kde ju, zdá sa, nakoniec zničil 
oheň.

Kráľ Mausolos II. vládol v Kárii, časti dnešného 
Turecka, v 4. storočí pred n. l. Bol to ctižiados-
tivý panovník a napádal mnohé susedné mestá 
a štáty.

Za peniaze z koristi vybudoval nové hlavné 
mesto Halikarnassos. Ku koncu svojho života 
sa kráľ Mausolos rozhodol postaviť si hrobku 

ako symbol moci. Chcel, aby to bola najkrajšia 
hrobka, akú kto kedy videl, preto nešetril výdav-
kami. Dokončená hrobka bola tak veľkolepá, 
že ju pomenoval po Mausolovi - mauzóleum. 
Mauzóleum pretrvalo stáročia, ale nakoniec 
sa rozpadlo na ruiny. Roku 1581 kamene z ruín 
rozobrali a použili ich na výstavbu pevnosti.

Diova socha v Olympii

ZAUJÍMAVOSTI

Mauzóleum v Halikarnasse 
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Spolu tvoria zázraky - centrum  
pre ]udí so sluchovým postihnutím
Počas 18. a 19. septembra �008 som bola v rakúskom meste Linz. Obyčajné mesto 
ako mnohé na svete. Lenže v tomto meste som videla, ako sa v ľudských životoch 
tvoria zázraky. Z myšlienky jedného človeka sa zrodilo v realite sveta dielo, ktoré 
by som jednoducho pomenovala ,,..nebo pre ticho..“ alebo útočište pre ľudí so 
sluchovým postihnutím.

V Bratislave sa pomaličky rozbieha projekt 
,,Ambulancia prvého kontaktu“ pod záštitou 
KCNS (Kresťanské centrum nepočujúcich na 
Slovensku) a rehole Milosrdných bratov. Tu by 
som mala pomáhať aj ja. Je to projekt, ktorý 
pomáha ľudom so sluchovým postihnutím ísť 
k lekárovi spolu s tlmočníkom, ľahšie sa orien-
tovať v lekárni, či iných odborných ambulanci-
ách najmä v nemocnici. Celá myšlienka by mala 
nadobudnúť svoju realizáciu asi o mesiac. 

V Rakúsku fungujú tieto ,,ambulancie“ už 
zopár rokov. Zdravotníctvo a celkovo úroveň 
poskytovania zdravotnej starostlivosti je tam 
na vyššej úrovni.

V meste Linz, kde som sa mala možnosť 
ísť pozrieť s kamarátkami Miriam a Valikou a 
pánom Robertom Colotkom, je nemocnica 
Milosrdných bratov a popri nej funguje cen-
trum, ktoré je určené len na prácu s ľuďmi so 
sluchovým postihnutím. 

Centrum založil pred niekoľkými rokmi dok-
tor fellinger, lekár neurológie a psychiatrie. 
Jeho otec bol nepočujúci a tak sa doktor fellin-
ger rozhodol pomôcť týmto pacientom tým, 
že pre nich zrealizoval takýto projekt.

Toto centrum začalo najskôr fungovať v 
dvoch malých miestnostiach. Tam privítal 
pacientov v ich známom jazyku - posunkovej 

reči - a začal sa o nich 
zaujímať. Postupne sa k 
nemu pridávali ďalší a v 
súčasnoti tvorí centrum 
samostatná budova so 
zamestnancami. 

V budove sa nachádza 
sociálne poradenstvo 
- sociálne pracovníčky, 
všeobecný lekár, logopéd, učiteľky pre mater-
ské školy, zdravotní asistenti a iní odborní 
lekári. Všetci samozrejme ovládajú posunkový 
jazyk pre komunikáciu s ľuďmi so sluchovým 
postihnutím.

V dolnej časti centra sa nachádzajú dielne. 
V nich počas týždňa dobrovoľne pracujú slu-
chovo postihnutí. V týchto tvorivých dielňach - 
vyrábajú ozdoby na vianočný stromček, z filcu 
kvetinky a gumičky do vlasov, keramiku, odlie-
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vajú dlaždice, 
rôzne obrázky, 
krížiky, tvo-
ria náramky, 
náhrdelník y, 
obrúsky na 
prestieranie.... 
To všetko 
dokážu s úpl-
nou ľahkosťou 
a veľkou zruč-
nosťou. Stačí 
iba kúsok voľ-
ného času 
a ochota 
pomôcť.

Poobede sme mali čas stretnúť sa s pracov-
níkmi bližšie. Všeobecný lekár nám rozprával 
o problémoch pri komunikácii, o najčastejších 
chorobách, ktoré mávajú sluchovo postihnutí 
(SP). Tiež nás oboznámil, s čím sa môžeme 
stretnúť pri komunikácii so SP osobami. 

Neskôr sme sa stretli s tlmočníčkou, ktorá 
pracuje na polovičný úväzok pre nemocnicu 
a centrum. Rozprávala ako skončila školu pre 
tlmočníkov v Rakúsku, s akými ťažkosťami sa 
stretáva pri návštevách lekárov, ako vysvetľuje 
užívanie liekov a pod. Jej výpoveď ma osobne 
veľmi zaujala, lebo vravela veci, ktoré ma zaují-
majú a v škole mi ich doteraz nikto nepovedal 
a možno ani nepovie.

Večer sme mali čas na krátke stretnutie s 
logopedičkou, ktorá pracuje na audiológii a 
robí vyšetrenia. Potom sme sa veľmi unavení 
odobrali spať.

Na ďalší deň nás čakala návšteva ďalšieho 
centra v Schenkenfeldene, mestečku vzdiale-
nom asi 50 km od Linzu. Tam funguje podobné 
centrum, ktoré je však zamerané skôr na tera-
piu prácou so SP ľuďmi a s ľuďmi, ktorí majú aj 
iné postihnutie ako sluchové - napr. SP osoba 
s autizmom...

Centrum funguje denne, má klientov inter-
ných (tí, ktorí bývajú v spoločnom bývaní v 
meste) a externých (každé ráno pre nich chodí 
auto domov a po dennom programe ich zase 
vezie späť). 

V centre pracujú rôzni ľudia - v keramickej 
dielni pracuje keramikárka spolu so zdravot-
nou sestrou, ktoré s SP ľuďmi vytvárajú rôzne 
výrobky z hliny, kreslia na vázy, modelujú. 
Všetky výrobky sú kvalitné a neskôr sa predá-
vajú. V dielni vytvárajú hrnčeky, vázy, misky.... 

na svoju prácu sú hrdí a najmä na to, že môžu 
vidieť výsledok, čo je pre nich veľmi motivu-
júce.

V dielni sviečok bol v ten deň jeden nepoču-
júci pán. Pracoval sám - odlieval práve sviečky. 
Tu sa vyrábajú sviečky rôznych tvarov - ruže, 
granátového jablka, ale aj tie obyčajné čajové, 
či iné farebné.... 

Drevárenská dielňa vytvára krásne košíky. 
Pletú ich z kvalitného dreva a tak sú krásne 
a dobré, že dokonca majú odber aj viacerými 
rakúskymi firmami.

Dielňa textilu tvorí koberce, šály, staršie 
panie tam pletú pletené ponožky, šáliky, tkajú 
koberce, vytvárajú koše na prádlo, malé lop-
tičky z textilu... 

Úžasný bol pohľad do kuchyne, kde spolu s 
dvoma zamestnancami pracujú aj dve osoby s 
hluchoslepotou a ďalšie so SP. Bolo nádherné 
ich len pozorovať. To ako dávali do stroja 
uhorky na zomletie, aby bol k obedu šalát, ako 
krájali paradajky, ako čistili hríbiky... Nakoniec 
bolo z toho na obed rizoto so zeleninou.... jed-
noducho perfektné.

K a ž d ý 
piatok v 
centre v 
S c h e n k e -
f e l d e n e 
m a j ú 
, , p o b o ž -
nosť“ - je 
to vysvet-
ľ o v a n i e 
nedeľného 
e v a n j e l i a 
p omo cou 
k r e s b y . 
Lekár fel-
liger vždy 
ráno príde, 
raňajkuje 
spolu so zamestnancami centra, kde pri raňaj-
kách sa rozprávajú o tom, ako najlepšie vysvet-
liť práve ten úryvok z evanjelia. Potom vezme 
štetec, postaví sa pred nich a pomocou svojich 
kresieb a posunkov vykladá Písmo. 

Mali sme možnosť ísť sa pozrieť aj do spo-
ločného bývania. Niektorí bývajú priamo v 
centre Schenkefeldenu, kde majú dom a svoje 
vlastné izby. Tam majú možnosť vytvárať spo-
ločenstvo a učiť sa žiť aj mimo centra. U nás je 
to niečo podobné ako chránené bývanie, ale 
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Cieľom všetkých našich činností je napo-
máhať všetkým sluchovo postihnutým, k čo 
najlepšej integrácií v spoločenskom, sociál-
nom a pracovnom prostredí. V súlade so stra-
tegickými cieľmi sociálnej politiky sa snažíme 
čo najefektívnejšie odstraňovať komunikačné 
bariéry, o rozvoj a budovanie nástrojov, ktoré 
znižujú túto bariéru a napomáhajú k začlene-
niu sa nepočujúcich do spoločnosti. 

Sluchovo postihnutí v dôsledku svojho 
postihnutia nie sú vždy schopní si dohodnúť 
stretnutie s odbornými lekármi alebo si dohod-
núť potrebné odborné vyšetrenie na jednotli-
vých nemocničných oddeleniach. V mnohých 
prípadoch vzniká komunikačná bariéra medzi 
pacientom a lekárom, či už pri priamej komuni-
kácií alebo aj keď sú pacienti volaní zdravotnou 
sestrou v čakárni. Informácie, ktoré im lekár 
poskytne nie sú vždy prístupné ich jednodu-

chému mysle-
niu. Preto sú 
častokrát odká-
zaní na pomoc 
ľudí, ktorí sú 
schopní komu-
nikovať na ich 
úrovni. 

V rámci KCNS 
by preto mala 
v priebehu novembra vzniknúť „Ambulancia 
prvého kontaktu“, ktorá by napomáhala komu-
nikácii nepočujúcich so zdravotným personá-
lom.

Viac informácii získate na:
kcns.apk@gmail.com.

Redakcia

Ambulancia prvého kontaktu
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku v spolupráci s  Fakultnou nemoc-
nicou s poliklinikou Milosrdných bratov a Hospitálskou rehoľou sv. Jána z Boha 
plánuje zriadiť „Ambulanciu prvého kontaktu“, ktorá by bola prvá tohto druhu 
na Slovensku.

AKTUÁLNE

u nich to funguje trošku inak, najmä v tom, 
že niektorí bývajú úplne samostatne, sami si 
varia, perú.... a dokonca si už pred nasťahova-
ním do spoločného bývania vyberajú náby-
tok, podlahu, spotrebiče.... Centrum pomáha 
iba pri usmerňovaní a prípadne dohliada nad 
fungovaním. 

V Linzi, ale aj v Schenkefeldene tvoria ľudia 
zázraky. Láskou sa spájajú a dokážu prekoná-
vať hranice akéhokoľvek postihnutia, či ina-
kosti. Nemajú s tým problém a možno, ak aj 

majú, utekajú k Najvyššiemu. Tvoria tam nie-
len nádherne práce a výrobky, ale v prvom 
rade spoločenstvo lásky a hlboké vzťahy. Idú 
do hĺbky duše človeka a dávajú každému mož-
nosť stať sa užitočným. A to je pre každého člo-
veka dôležité.

Moje štúdium na vysokej škole je zamerané 
práve na prácu s ľuďmi so sluchovým postihnu-
tím v smere poradenstva. Tak sa snažím veno-
vať tomuto čo najviac, ale práve v Rakúsku som 
sa naučila, že keď má človek veľké a otvorené 
srdce, ochotu pomáhať aj bez nároku na zisk a 
dať sa taký aký je, svet sluchovo postihnutých 
ľudí a celkovo oni sami vás príjmu. Cítila som 
sa medzi nimi maximálne prijatá a ešte viac 
obdarovaná. 

Uvedomila som si, že som našla povolanie, 
ktoré by som chcela robiť. A nechcem ujsť 
za hranice, kde je všetko už v super systéme. 
Chcela by som priložiť ruku k dielu tu, na Slo-
venku, aj keď viem, že na začiatku to bude 
ťažké.

Ale pre nich to stojí za to! 

Petronela Šatková
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Po9ujeme o9ami,  
rozprávame rukami… 
O prvom Svetovom stretnutí nepočujúcich v Ríme 

Veta, ktorá pre mnohých znie možno 
zvláštne. Pre mnohých nepočujúcich na 
svete je však akýmsi mottom, ktorým sa 
prezentujú ostatnému svetu. Svetu nazýva-
nému normálnym. O tom, že aj nepočujúci 
sú viac ako normálni, ba ich svet je častokrát 
omnoho bohatší ako svet počujúcich, mala 
možnosť presvedčiť sa počas Svetového 
stretnutia nepočujúcich so Svätým Otcom 
v Ríme v dňoch 25. – 26. júna 2008 aj 44-
členná skupina zo Slovenska. 

Stretnutie nepočujúcich so Svätým Otcom 
sa podujala usporiadať Medzinárodná kato-
lícka nadácia pre asistenciu nepočujúcich Inter-
national Catholic Foundation (ICF). Na akciu 
– na svetovej úrovni prvú vôbec – išli slovenskí 
nepočujúci vďaka Kresťanskému centru nepo-
čujúcich na Slovensku (KCNS). Podľa koordiná-
torky slovenských pútnikov Ester Strancsíkovej 
z KCNS „týmto medzinárodným stretnutím v 
Ríme Cirkev prvýkrát obracia svoju pozornosť 
na potrebnú pastoráciu nepočujúcich veriacich 
aj na medzinárodnej úrovni.“  

Slovenskí pútnici na ceste
Zastúpenie putujúcich zo Slovenska bolo 

skutočne rôznorodé. V autobuse sa totiž zišli 
nepočujúci od Košíc cez Banskú Bystricu, Zvo-
len, Nitru, Žilinu, Trnavu až po Bratislavu. A 
nielen to, spolu putovali mladí vysokoškoláci 
i starší dôchodcovia, kňazi i manželské páry, 
nepočujúci i počujúci. Všetkým sa pomerne 
rýchlo podarilo vytvoriť dobré spoločenstvo a 
ona rôznorodosť ostala prítomná už len na prvý 

pohľad. Veď viacerí z účastníkov sa poznali už 
predtým, keďže sa stretávajú na sv. omšiach v 
posunkovej reči na viacerých miestach Sloven-
ska. Tieto pre slovenských nepočujúcich slávia 
predovšetkým dvaja kňazi – františek Bartoš, 
zakladateľ KCNS a v súčasnosti generálny vikár 
Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zbo-
rov SR, a Robert Colotka, duchovný správca a 
súčasný predseda KCNS – ktorí putovali tiež a 
boli duchovnými oporami púte slovenských 
nepočujúcich. 

Ako duchovnú prípravu na Rím zastavili sa 
slovenskí nepočujúci v meste svätého františka 
v Assisi. Ešte aj dnes tu dýcha stredovek a neje-
den pútnik nadobúda pocit, akoby po úzkych 
uličkách starobylého mesta stále kráčala s fran-
tiškom jeho sestra Chudoba. 

Stretnutia počas audiencie 
Centrálnym dňom púte bola streda 25. júna, 

kedy bola na programe účasť na  generálnej 
audiencii so Sv. Otcom Benediktom XVI. Práve 
ňou sa začalo aj Svetové stretnutie nepočujú-
cich. Keďže program audiencie začínal o 10,30, 
no na Námestí sv. Petra mali byť pútnici prí-
tomní už o vyše hodinu skôr, zvyšný čas využili 
na skutočné stretnutie s nepočujúcimi z celého 
sveta. A tých bolo na tomto mieste prítomných 
až 12 stoviek. Hoci sa posunkové jazyky jed-
notlivých národov, podobne ako jazyky hovo-
rené, navzájom od seba líšia, pre nepočujúcich 
nebol absolútne žiadny problém navzájom sa 
dorozumieť. Ba čo viac, ak o počujúcich možno 
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povedať, že keď neovládajú cudzie jazyky nao-
zaj dobre, tak sa často boja zapojiť do komuni-
kácie s druhými, u nepočujúcich aj napriek istej 
rozdielnosti jazykov padajú zábrany a visačky, 
ktoré každému účastníkovi viseli počas stret-
nutia na krku, slúžili viac na to, aby si pripome-
nuli, ktoré krajiny existujú na svete, či tipovali, 
z ktorých krajín prišlo najviac nepočujúcich. 
Čas pred a po audiencii bol priestorom na vzá-
jomné spoznanie sa i na výmenu kontaktov 
medzi organizáciami nepočujúcich z rôznych 
krajín. Mnohé stretnutia ostanú účastníkom v 
pamäti veľmi dlho. Našťastie, program stretnu-
tia audienciou so Sv. Otcom nekončil.  

Nové výzvy pastorácie 
Už v stredu popoludní sa v pútnicko-kon-

gresovom centre neďaleko Ríma s príznačným 
názvom Divino amore (Božia láska) konala kon-
ferencia na tému Povolanie byť učeníkom v 
globálnej komunite nepočujúcich. Na tomto 
fóre – tiež organizovanom prvýkrát v histórii 
– vystúpili viacerí prednášajúci, ktorí sa delili 
o svoje skúsenosti s aktivitami pre a najmä s 
nepočujúcimi. 

V úvodnom príhovore potrebu pastorácie 
nepočujúcich so všetkými jej dôsledkami pri-
pomenul arcibiskup Liverpoolu Patrick Kelly, 
ktorý zároveň stojí na čele ICF ako jej prezident. 
Osobitne dôležitú pozornosť si zaslúži pred-
náška nepočujúceho kňaza Petra McDonougha 
z anglického Manchestru. Svoju prezentáciu s 
názvom Byť učeníkom v dnešnej komunite nepo-
čujúcich začal obrazom tváre Krista, posklada-
nej z obrazov tvárí mnohých ľudí: „Aj my sme 
súčasťou Kristovej tváre. Keby chýbal čo len 
jediný z nás, jeho tvár by bola neúplná. Preto 
sme aj my nepočujúci veľmi dôležití.“ Túto myš-
lienku ďalej rozvil pripomenutím Kristovho 
podobenstva o stratenej ovci, pričom zdôraznil, 
že práve nepočujúci sú tou stratenou ovečkou 
a neraz sa idú životom zatúlaní od stáda Cirkvi: 

„Kristus by neváhal vrátiť sa pre každého. Jemu 
záleží, aby sa nijaká z jeho ovečiek v jeho stáde 
– Cirkvi – necítila taká stratená, aby sa nemal 
kto pre ňu vrátiť.“ Peter McDonough uviedol zo 
svojich skúseností aj modely pastorácie nepo-
čujúcich. Podľa jedného z nich by mal v centre 
každej diecézy pastoračne pôsobiť jeden kňaz, 
okolo ktorého by sa sústreďovali všetci nepo-
čujúci biskupstva, okrem neho by v ďalších 
miestach mala pracovať sieť tlmočníkov, ktorí 
by posunkovali omše tam, kam nemôže kňaz. 

V ďalších prednáškach sa podelili o svoje 
skúsenosti s pastoráciou nepočujúcich účast-
níci z Nemecka, Írska, Mexika, Južnej Afriky, 
Hong-Kongu a ďalších krajín. 

   
Mnoho jazykov – jedna viera

Prvé Svetové stretnutie nepočujúcich pokra-
čovalo vo štvrtok 26. júna dopoludnia v Bazilike 
sv. Petra svätou omšou, tlmočenou do posun-
kových jazykov. Hlavný celebrant arcibiskup 
Kelly v omši pripomenul prítomným nepočujú-
cim príklad svätých apoštolov Petra a Pavla, z 
ktorých slávnosti bol vzatý aj omšový formulár. 
V začínajúcom sa Roku sv. Pavla tak mohli na 
mieste, kde títo mučeníci vydali svoje svedec-
tvo viery, nepočujúci z 35 krajín sveta, vrátane 
Slovenska, zažiť silu jednoty Cirkvi v duchu 
hesla stretnutia: „Mnoho jazykov – jedna viera.“ 

Omšu celebroval arcibiskup Kelly spolu s 
kňazmi prítomnými na stretnutí. Medzi nimi 
boli jednak kňazi, ktorí sú počujúci a pastorá-
cii nepočujúcich sa venujú z poverenia die-
céznych alebo rehoľných predstavených, ale 
aj nepočujúci kňazi, špeciálne vyčlenení a od 
počiatku formácie pripravovaní pre pastoráciu 
komunít nepočujúcich. V globálnom meradle 
v súčasnosti pôsobí vo svete spolu 41 nepoču-
júcich kňazov. Ich nepopierateľnou výhodou 
pre špeciálnu pastoráciu je, že svet nepočujú-
cich nepoznajú len zvonku, ale najmä zvnútra 
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a ich vnímanie sa môže vnímaniu nepočujú-
cich priblížiť omnoho viac, ako je to v prípade 
počujúcich kňazov. Okrem týchto kňazov sa 
stretnutia zúčastnilo aj niekoľko nepočujúcich 
seminaristov a dokonca aj anglický kňaz Cyril 
Axelrod, ktorý nielen nepočuje, ale aj nevidí. 
Hoci sa nezaobíde bez asistenta Barryho, bolo 
skutočne veľkým obohatením pozorovať vnú-
tornú hĺbku tohto muža. 

Týždeň plný zážitkov i výziev mohli sloven-
skí nepočujúci prežiť v dňoch 21. – 27. júna 
2008 na púti v Ríme. Z Talianska si odnášajú 
nielen dovolenkové spomienky na more a sta-
robylé pamiatky, ale predovšetkým dojmy z 
nezabudnuteľných stretnutí so Svätým Otcom 
a nepočujúcimi z celého sveta. Pre tých, ktorí 
pôsobia v pastorácii nepočujúcich to zas bol 
týždeň plný nových skúseností i výziev do 
budúcnosti. 

Ak by bol len jediný nepočujúci vynechaný, ak 
by diecézy neposkytli službu nepočujúcim a oni 
by boli zabudnutí a vynechaní z Cirkvi, ochudob-
nilo by to samotnú Cirkev. Potreba učeníctva nie 
je nič nereálne alebo romantické. Je potvrdením 
a podporou všetkého, o čo sa snažíme. V počiat-
koch bola Cirkev zosilnená krvou mučeníkov, 
dnes je silná a požehnaná vďaka nepočujúcim, 
nevidiacim a postihnutým ľuďom. 

Peter McDonough

Ježiš uzdravil človeka, ktorý nepočul. Omnoho 
dôležitejšie, ako to, že mu vrátil sluch, bolo to, že 
mu vrátil možnosť byť súčasťou komunity ľudí. 
Aj po Kristovom vzkriesení mu jeho rany ostali, 
ostali súčasťou jeho identity. Ba čo viac, boli zna-
kom nového života a uzdravenia. Podobne my 
nepočujúci, aj keď zomrieme, naša identita nepo-
čujúcich ostáva. Navyše nám práve ono nepoču-
tie môže priniesť uzdravenie a nový život. 

Peter McDonough

Medzinárodná katolícka nadácia pre 
asistenciu nepočujúcich (Intenational Catho-
lic foundation for the Service of Deaf Persons; 
ICF) vznikla v novembri 1986 v Anglicku ako 
organizácia dobrovoľníkov, pripravujúcich 
katechetické materiály pre nepočujúce deti. 
Zakladajúcim zhromaždením nadácie sa stala 
v roku 1971 konferencia v írskom Dubline, na 
ktorej sa zúčastnilo vyše 200 delegátov, vrá-
tane biskupov, kňazov, učiteľov, psychológov 
a sociálnych pracovníkov z krajín ako Južná 
Afrika, Austrália, Veľká Británia, Nemecko, Írsko, 
Holandsko a Spojené štáty americké. Jej účast-
níci sa spoločne zhodli na potrebe katolíckeho 
apoštolátu nepočujúcich – ako detí, tak aj 
dospelých. Nadácia organizuje rôzne sympóziá 
a konferencie a vydáva publikácie pre nepoču-
júcich.

Dušan Rončák
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1. celosvetové stretnutie 
NEPOČUJÚCICH so Sv. Otcom v Ríme
Sme manželmi už � rokov, ale ani raz sa nám za celý čas, čo sme spolu, nepoda-
rilo ísť spoločne do Ríma. Preto nás veľmi potešila ponuka KCNS zúčastniť sa na 
tomto stretnutí. 

Váhali sme len chvíľku, keďže máme malú, 
len 4 – ročnú dcérku Moniku. Uvedomovali 
sme si, že ju na tak náročnú cestu nemôžeme 
vziať. Napokon sme to zariadili tak, že Monika 
išla „na prázdniny ako veľká“ k starým rodičom 
– rodičom mamičky - a dostala za úlohu posta-
rať sa o nášho psíka.

Tak sme sa síce so smútkom za ňou, ale s 
radosťou, že je o ňu dobre postarané, vydali na 

cestu. Hneď na začiatku nás čakalo príjemné 
prekvapenie – našou sprievodkyňou bola pani 
Janka Lukáčová, ktorá sprevádzala nepočujú-
cich z KCNS na poznávacom zájazde do Ríma 
pred 10 rokmi – v r.1998. Veľmi príjemná pani, 
ktorá má pre nepočujúcich veľké pochopenie. 

Po náročnom nočnom cestovaní sme v 
dopoludňajších hodinách prišli do nádherného 
mesta, mesta sv. františka a sv. Kláry – Assisi, 
ktoré sa rozprestiera v kraji Umbria. Stredoveké 
mestečko s uličkami zatáčajúcimi sa pod oblú-
kovitými prechodmi a klenbami domov, spo-
jenými strmými i menej strmými kamennými 
schodišťami, okná plné zelene a kvetov, k tomu 
davy pútnikov prúdiacich do kostolov a bazilík 
vytvárajú hlboký zážitok v každom, kto sa do 
tejto atmosféry vie v duchu úplne „ponoriť“. To 
sa stalo aj nám... 

Odniesli sme si hlboké zážitky najmä z náv-

števy baziliky Santa Maria degli Angeli, kde sa 
nachádza vnútri maličký kostolík Porciunkula, 
ktorý opravoval sv. františek so svojimi spo-
ločníkmi. Nachádza sa tu v chodbe aj socha 
sv. františka, na ktorej stále hniezdi živý párik 
bielych holúbkov. Bol to silný zážitok, ako aj 
záhrada ruží bez tŕňov a miesto, kde sv. fran-
tišek zomrel. Po prehliadke sme sa presunuli 
autobusom do hornej časti Assisi a navštívili 
baziliku sv. Kláry, kde sme sa hlbokým doja-
tím dívali na neporušené telo tejto svätice, na 
jej rúcha a predmety, ktoré používala. Zostali 
zachované na pripomenutie jej príkladného 
života v chudobe, čistote a poslušnosti. Cestou 
ďalej sme navštívili kostol Chiesa Nuova, kde 
sa nachádza rodný dom sv. františka a kated-
rálu sv. Rufína. Potom sme pokračovali cez dlhé 
assiské uzučké uličky až k cieľu – Bazilike sv. 
františka, kde sme mali v dolnom kostole súk-
romnú nedeľnú sv.omšu v posunkovej reči, Tú 
nám slúžili naši kňazi vdp. Bartoš a vdp. Colotka 
(naši františek a Robert). Po nej sme navštívili 
v podzemí skromné miesto posledného odpo-
činku sv. františka. Na duchovne silnú atmo-

sféru tohto miesta tiež nikdy nezabudneme... 
Prezreli sme si aj nádherné fresky maliara 
Giotta v hornom kostole znázorňujúce život sv. 
františka.

Po návšteve Assisi sme sa presunuli do nižšej 
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časti Talianska, do prímorského letoviska Tor 
Vaianica, južne od Ríma, kde sme mali zabez-
pečené ubytovanie v tom istom hoteli ako pred 

10 rokmi. Prišli sme v neskorších večerných 
hodinách.  Niektorí z nás sa ešte vrhli po horú-
com dni do morských vĺn, ostatným postačila 
chladná sprcha a spánok na načerpanie síl do 
ďalšieho dňa.

Na druhý deň sme sa niektorí vybrali do blíz-
keho mesta Nettuno, kde je v Basilica Santa 
Maria Goretti uložené neporušené telo sv. 
Márie Goretti, mučenice za čistotu tela a duše. 

Cestou späť sme spravili nákupy v blízkom 
supermarkete a hurá do mora! Bolo horúco, 
vlny príjemne chladili a prímorský vzduch 
dobre pomáhal najmä alergikom, ktorým sa pri 
mori zdravotný stav výrazne polepšil.

Na tretí deň zostali niektorí z nás pri mori 
a ostatní sme sa vybrali na poznávací výlet 
Rímom. Presúvali sme sa najrýchlejšou dopra-
vou – metrom. Navštívili sme Scala Santa – 
Sväté schody a baziliku sv. Jána v Lateráne. Ces-
tou sme nazreli aj do baziliky sv. Klementa, kde 
sú ostatky sv. Cyrila a po krátkom odpočinku 
sme sa vybrali ku Koloseu, ktoré sme videli aj 
znútra! Bol to pre nás ďalší veľmi silný zážitok, 
lebo sme sa obaja veľmi túžili niekedy v živote 
dostať do vnútra Kolosea. Bolo tam nádherne, 
krajšie, ako sme si predstavovali.

Pokračovali sme okolo Konštantínovho 
víťazného oblúka, ktorý tiež veľmi obdivujeme, 
cez forum Romanum, popod Oblúk Septima 
Severa, cez Kapitol okolo veľkého bieleho 
Pamätníka Viktora Emanuela až k fontáne di 
Trevi – ďalšie naše obľúbené miesto. Tu sme si 
počas dlhšieho oddychu osviežili naše telo a 
náš vzťah lásky vodou z prameňa večnej lásky 

na pravej strane. Zašli sme do obľúbenej pizze-
rie Pizza di Trevi, v ktorej sme ochutnali naozaj 
vynikajúcu pizzu za celkom prijateľnú cenu. 
(Ja, Mária som v nej bola už tretíkrát a tešilo 
ma, že som do nej mohla už vziať aj Mária, aby 
ochutnal túto pochúťku na tak romantickom 
mieste.) 

Navštívili sme Pantheon a slávne námestie 
– Piazza Navona, kde vystavuje a predáva svoje 
diela veľa umelcov v neopakovateľnej atmo-
sfére kaviarničiek a gelatterií – zmrzlinární. 
Rovnaká atmosféra je v Taliansku vo florencii 
– meste umelcov, ktoré som v minulosti nav-
štívila, preto porovnávam.

Prešli sme po moste Umberto popri Anjel-
skom hrade k Bazilike sv.Petra vo Vatikáne. Túto 
sme si počas osobného voľna len nakrátko 
prezreli, lebo Mário mal nožík, s ktorým ho pri 

prísnej prehliadke pri vstupe do baziliky stráž-
nici vyhodili, tak sme sa vymenili s kamarátkou 
Danielou, ktorá nám (potrebný) nožík postrá-
žila.

Unavení sme sa vrátili do Tor Vaianica, nave-
čerali sa v miestnej reštaurácii zo 4 originál-
nych talianskych chodov, ktoré som ako zna-
lec talianskej kuchyne z  kníh veľmi ocenila a 
vychutnala, s komentárom pre môjho manžela, 
ktorého veľmi zaujímalo, ako sa tie jedlá pripra-
vujú a z čoho. 

V stredu sa konala najdôležitejšia udalosť 
– stretnutie so Sv.Otcom Benediktom XVI. na 
audiencii vo Vatikáne. Túto udalosť a aj náš 
program natáčal štáb Slovenskej televízie.

Sedeli sme vo vyhradenom sektore pre 
nepočujúcich vpredu. Potešilo nás, že papa-
mobil – auto s pápežom išlo okolo nás a mali 
sme možnosť ho tak pozdraviť aj zblízka. 
Ďalší hlboký zážitok. Príhovor bol tlmočený 
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do posunkovej reči na veľkoplošných monito-
roch a k tomu aj našimi tlmočníkmi. Boli tam 
nepočujúci zo Slovenska, Talianska, Nemecka, 
Poľska, Mexika, Ameriky – Texas, Indiana, Pen-
sylvánia... a z mnohých iných krajín. Všetkých 
nás spájala viera v jedného Boha v našom rov-
nakom postihnutí. 

Z tohto stretnutia nám zostalo v srdci aj stret-
nutie s hluchoslepým kňazom. Nikdy v živote 
nezabudneme na jeho tvár plnú pokory a Božej 
lásky, ktorú vo svojom vnútri prežíval a rozdával 
už len svojou prítomnosťou ďalej. Veľmi sme ju 
obaja cítili. Tak veľmi, že sa to nedá ani opísať, 
dá sa to len prežiť. Máme z toho pocit, akoby 
sme prežili priamy dotyk Boha cez pohľad na 
Neho ...

Poobede sme sa kúpali v mori a oddycho-
vali na pláži, vychutnávali horúce talianske 
slniečko. 

Vo štvrtok sme sa zúčastnili na medzinárod-
nej sv.omši priamo v Bazilike sv. Petra. Kon-
celebrovali ju 2 biskupi a veľa kňazov, medzi 
nimi aj naši kňazi františek a Róbert. Zážit-
kom pre nás bolo aj to, že sme museli celú sv. 
omšu sedieť a tak sme ju mohli hlboko prežiť 
s pomocou tlmočníkov, na ktorých sme tak 
mohli nerušene vidieť. Nám do posunkovej reči 
aj s možnosťou odzerania tlmočila Ester Sztran-
csíková. Pomáhala jej aj Anna Šmehilová ml., 
aby videli všetci. Sedeli sme tesne pri hlavnom 
oltári baziliky nad hrobom sv. Petra. Sv. omša 
bola slúžená na oltári v zadnej časti baziliky.

Nás dvoch, ktorí posunkovú reč neovládame 
a odzeráme z pier hovoriaceho, zaujala skupina 

talianskych účastníkov, ktorí mali so sebou nie-
len tlmočníčku do posunkovej reči, ale vedľa 
nej aj artikulárnu tlmočníčku. Videli sme to 
prvýkrát a boli sme milo prekvapení.

Po sv. omši nás čakala prehliadka krypty v 
bazilike sv Petra, kde sú pochovaní sv. Peter a 
niektorí pápeži – navštívili sme aj prísne strá-
žený hrob pápeža Jána Pavla II.

Pri ďalšej prehliadke Ríma sme navštívili ešte 
raz niektoré pamiatky, ktoré sme niektorí z 
prvého výletu už videli a k nim pribudli slávne 
Španielske schody. Večer sme sa presunuli do 
čínskej reštaurácie, kde sme ochutnali čínske 
špeciality a delili sa so svojimi zážitkami. Bolo 
to príjemné posedenie v kruhu priateľov. Veľmi 
sa nám páčilo, že sme sedeli pri stoloch spolu 
mladší i starší účastníci pomiešane, nie každá 
skupina zvlášť. Dobre sme si rozumeli, zasmiali 
sa, podebatovali a napokon sa unavení vydali 
na cestu naspäť.

Domov sme šťastne prišli po nočnej jazde 
na druhý deň popoludní. Dcérka sa nám veľmi 
potešila, aj darčekom, čo sme jej s láskou 
doviezli spolu s pamiatkami na tento pobyt. 
Ešte stále sa s ňou delíme o naše zážitky, ona 
s nami o svoje z „prázdnin“ a teší s nami, aké 
pekné chvíle sme prežili.

Na záver sa chceme za všetkých poďakovať 
všetkým, ktorí sa celý čas obetavo starali o nás 
– organizátorom: Ester Sztrancsíkovej, vdp. Bar-
tošovi, vdp. Colotkovi, p. Janke Lukáčovej z CK 
Lymos Turist, ktorí mali s nami more trpezlivosti 

a robili všetko pre to, aby sme 
boli spokojní a všetko rozumeli. 
Ďalej aj obom Ankám Šmehilo-
vým, ktoré pomáhali pri tlmo-
čení a samozrejme, vďaka patrí 
aj našim šoférom Petrovi a Pav-
lovi, ktorí nás bezpečne všade 
doviezli, a aj všetkým, ktorí nie 
sú tu menovite spomenutí a 
podieľali sa na organizácii.

Chceme pozdraviť všetkých, 
ktorí s nami na stretnutí boli, 
tešíme sa zo stretnutia s pria-
teľmi aj zo zoznámenia s novými 
priateľmi a známymi.

Mária a Mário Kubíčkoví z Piešťan
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Detský letný tábor
Počas letných prázdnin, v dňoch 1�. - 18. �. �008, sa pre deti konal detský letný 
tábor v Lúčkach pri Kremnici. Pripravené do programu bolo všeličo, tak doň 
poďme s pomocou nepočujúcich aj počujúcich vedúcich spoločne nahliadnuť.

Čo cez prázdniny s deťmi? Kam ich dať? 
Poslať ich k starým rodičom? Nechať ich 
doma? Tieto a podobné otázky si kladie 
azda väčšina rodičov školopovinných detí 
už pomerne dlhý čas pred začiatkom prázd-
nin. Tento problém pomohli rozriešiť aspoň 
na jeden týždeň rodičom nepočujúcich detí 
z celého Slovenska organizátori letného 
tábora pre nepočujúce deti. 

Ako každý rok, aj toto leto sa tábor konal 
v polovici júla v Sociálno-vzdelávacom zaria-
dení Kresťanského centra nepočujúcich na 
Slovensku (KCNS) v Lúčkach pri Kremnici. 
Na rozdiel od predošlých rokov mal však 
ten tohtoročný aj niekoľko rozdielov. Jeho 
organizátorom nebolo len KCNS, ale aj päť 
ďalších organizácií nepočujúcich. Tábor bol 
zvláštny aj tým, že z 51 detí o niečo viac ako 
polovicu tvorili deti počujúce. Tento fakt síce 
spôsoboval občas malé nedorozumenia, no 
napokon sa ukázal ako pre všetkých veľmi 
prospešný. Všetky deti sa učili komunikovať 
navzájom a postupom času si všetci dobre 
rozumeli. To sa ukázalo najmä pri aktivitách, 
pri ktorých bola nevyhnutná spolupráca 
všetkých. Či už teda šlo o hľadanie pokladu 
alebo o športovú olympiádu, hry vonku i 
vnútri, vždy bola skvelá zábava. A tú nemo-
hol prekaziť ani vytrvalý dážď, ktorý znemož-

ňoval pomerne dlhý čas hry mimo chaty a 
zabránil aj výletu na kúpalisko, akcii, na ktorú 
sa deti tešili asi najviac. 

Takmer šesť dní, plných vynikajúcej 
zábavy a obnovy starých i vytvárania nových 
priateľstiev, je už iba spomienkou. Avšak 
spomienkou, ktorá sa mení v túžbu zažiť 
čosi podobné opäť. Všetci účastníci tohto-
ročného letného tábora pre nepočujúce deti 
dúfame, že sa budúce leto stretneme opäť.

Dušan Rončák

Tento rok som chodila na kurz posun-
kového jazyka pre začiatočníkov v KCNS 
BA. Dostala som možnosť ísť na tábor pre 

nepočujúce deti ako 
vedúca. Bola to pre 
mňa veľká výzva a 
povedala som si, 
prečo nie. Veľa posun-
kov som neovládala, 
preto som sa bála ako 
to zvládnem. 

Keď som prišla na 
miesto, kde bol tábor, 
bola som milo prekva-
pená. Vedúci ma prijali 
medzi seba a pomá-
hali mi učiť sa posun-
kovať. Na tábore boli 
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aj počujúce deti. Bola to veľmi dobrá skú-
senosť. Učili sme sa navzájom komunikovať 
a pomáhať si. Bolo krásne pozerať sa na to 
ako sa starší starajú o mladších. Aj keď nie 
každé dieťa ovládalo posunky, pri kama-
rátsve ich to neodradilo. Pri vysvetľovaní 

programu nám pomáhali tlmočníčky, bez 
ktorých by sme to nezvládli. Okrem bežného 
táborového programu sme boli aj na výlete v 
múzeu bábok. Nielen deti, ale aj my, vedúci, 
sme mali veľký zážitok. Nakoniec sme mali aj 
pyžamovú párty, na ktorej nám nepočujúci 
ukázali svoj úžasný talent na hranie panto-
mímy. 

A čo dodať? Okrem veľmi dobrej skú-
senosti, som prišla k záveru, že ak ľudia 
chcú, nájdu spôsob ako komunikovať. Len 
posunky nestačia.

Verím, že sa budeme môcť aj naďalej stre-
távať počujúci s nepočujúcimi, pretože sa 
máme od seba navzájom čo učiť. 

Veľká vďaka všetkým, s ktorými som pre-
žila tento krásny tábor.

Lenka Furmánková

Folklórny súbor MADOVEC 
na Medzinárodnom festivale detských folklórnych súborov Bratislava �008

V dňoch 29. 5. –1. 6. 2008 sa členovia fS 
Madovec aktívne zúčastnili na 11. ročníku 
Medzinárodného festivalu detských folklór-
nych súborov Bratislava 2008. Ako jediný 
súbor združujúci nepočujúce deti a mládež 
tak reprezentovali nie len Základnú školu 
pre sluchovo postihnutých Gejzu Slaninku – 
internátnu, ale aj všetkých sluchovo postih-
nutých občanov na Slovensku.

Na festivale sa okrem detských súborov 
z Bratislavy a okolia predstavili aj súbory z 
Čiech, Poľska a Chorvátska. V piatok 30. mája 

sa konal sprievod Starým mestom. Počas 
sprievodu prijal zástupcov zo všetkých 
súborov aj primátor Bratislavy pán Andrej 
Ďurkovský.

Po sprievode sa konali vystúpenia na 
Hviezdoslavovom námestí. Veľa ludí sa zasta-
vovalo pri pódiu a tlieskalo. Aj deti z folklór-
neho súboru Madovec sa páčili. Zatancovali 
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Študenti sú rozdelení do výborov, simu-
lujú zasadnutia Európskeho parlamentu a 
diskutujú o takých témach, o ktorých hovo-
ria aj poslanci v skutočnom Európskom par-
lamente v Bruseli. Podobnosť s Európskym 
parlamentom zachádza pri tomto mode-
lovom zasadaní dokonca až tak ďaleko, že 
študenti sa stávajú na zasadaní delegátmi 
vopred určenej členskej krajiny EÚ. Mode-
lový Európsky parlament (MEP) organizuje 
na podnet Ministerstva školstva SR Meto-
dicko – pedagogické centrum v Banskej 
Bystrici, náš regionálny koordinátor MEP je 
Štefan folkman.

Tento rok sa regionálneho zasadania MEP, 
ktoré sa konalo už po štvrtý raz, zúčastnili 
študenti z 25 škôl banskobystrického kraja. 
Už po druhýkrát sme boli medzi nimi aj my, 
Andrej Chudo a Michaela Vnučková z inter-
nátneho Gymnázia pre sluchovo postihnutú 
mládež v Kremnici. Zastupovali sme krajinu, 
ktorá je nám všetkým zhodou okolností, 
veľmi blízka – Českú republiku. Bol to veľmi 
podnetný zážitok – rokovania výborov, spi-
sovanie rezolúcií, obhajoba jednotlivých 
rezolúcií na spoločnom zasadaní pred pre-

zidentmi jednotlivých výborov. Mali sme 
možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavých 
vecí, rozvinúť a zlepšiť si svoje komunikačné 
zručnosti a stretnúť veľa nových, veľmi prí-
jemných ľudí.

Veľká vďaka patrí všetkým zamestnan-
com ZSŠD vo Zvolene, ale predovšetkým 
a v prvom rade našej pani profesorke Mgr. 
Darine Turčanovej, ktorá bola na našej škole 
koordinátorkou tohto projektu. Ďakujeme.

Michaela Vnučková 

Študenti na chví]u europoslancami
V dňoch 1�. - 1�. júna �008 sa v Domove mládeže Združenej strednej školy dre-
várskej vo Zvolene uskutočnilo regionálne zasadnutie Modelového Európskeho 
parlamentu (MEP). O čo vlastne v tomto projekte ide?

„Palicový tanec“ a detské ľudové hry „Na 
Čižíčka“.

V sobotu 31. mája sa vystúpenia na Hviez-
doslavovom námestí opakovali. Tentokrát 
deti z folklórneho súboru Madovec zatan-
covali „Palicový tanec“ a Alenka Dobiašová 
posunkovala ľudové piesne „Z Detvianskeho 
kostolíčka“. Znova mali úspech.

Večer sa v bývalom PKO konal spoločen-
ský večer a diskotéka pre všetky zúčastnené 
deti. Všetci spolu sa učili rôzne ľudové, ale aj 
moderné tance a tanečné hry. Na spoločen-
skom večeri sme dostali diplom za účasť a 
kvietok. Všetci sa dobre zabávali.

Na festivale sa nám páčilo. Už sa tešíme, 
že sa o rok stretneme s našimi kamarátmi z 

iných súborov. Určite prídeme. Dovidenia na 
12. ročníku Medzinárodného festivalu det-
ských folklórnych súborov Bratislava 2009.

FS Madovec
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Cykloturistika v Slovenskom Raji
Možno niektorí ešte spomínate ako KCNS zorganizovalo v dňoch �8. 8 – 1. 9. �008 
cykloturistickú akciu v Slovenskom Raji v obci Hrabušice – Píla, kde sme boli uby-
tovaní na priváte u milej panej.

Je otázkou ako 
sme sa všetci dostali 
do ubytovne v 
dedine Píla pri Hra-
bušiciach. Môžem 
povedať, že každý  
mal svoj zážitok ako 
sa dostal do „cieľa“. 
Zišli sme sa 10 nad-
šení turisti. Netr-
pezliví, plní ener-

gie. Vo štvrtok už došli prví piati ľudia (medzi 
nimi som bol aj ja), tri baby a na čele Robert 
C. (šofér J). Očaril nás pekne upravený dvor s 
dreveným altánkom a troma malými mačiat-
kami, ktoré najviac lákali dievčatá. O polnoci 
sme nedočkavo čakali na ďalších účastníkov. 
nakoniec dorazili dvaja chlapci plní zážit-
kov z blúdenia po dedine Píla. Na druhý deň 
ráno (piatok) sme sa po spoločných raňajkách 
dohodli, že túra bude len „rozcvička“. Pridali 
sa k nám ešte štyri počujúce dievčatá a tým 
sme vytvorili skvelú partiu. Počasie bolo prí-
jemné, čo nám doprialo aj dobrú túru. Začali 
sme po jednosmerke z Píly cez údolie Piecky a 
Veľký vodopád, na ktorom sme lozili rebríkmi 
a šliapali až na vŕšok Rumanová (927 m). Späť 
sme išli cestou cez nenáročnú Malú Poľanu 
až do Píly, počas nej sme sa zastavili na čis-
tinke a spoločne sme slávili sv. omšu zo spo-
mienky  mučeníckej smrti Jána Krstiteľa. Bolo 
to čarovné. Večer sme si posedeli v altánku pri 
príjemnom rozhovore. Na druhý deň v sobotu 

vykuklo slniečko, čomu sme sa potešili, lebo to 
sľubovalo ďalší slnečný deň. Partia sa rozdelila 
na dve skupiny. Prvá skupina išla na cykloturis-
tiku, o tom sa podelí účastník 

Michal Daňo: Ráno po raňajkách sme si piati 
chalani natiahli cyklistické nohavice, prilbu na 
hlavu a vybrali sa na bicykloch z obce Hrabušice. 
Zorientovali sme sa a vytvorili plán našej akcie. 
Nakoniec sme zvolili cieľ Kláštorisko. Teda sme 
bicyklovali vyznačenou trasou cez les. Tá vie-

dla cez Nad Podleskom, Pod Kláštoriskom, po 
strmom aj klesajúcom svahu po štrkovej ceste 
do Kláštoriska. Párkrát sme na chvíľu zastavili, 
nadýchali čerstvého lesného vzduchu, aby sme 
nabrali silu a došli do cieľa. Keď sme dorazili do 
Kláštoriska, pozreli sme miesto, kde sa nachá-
dzajú rekonštruované ruiny kartuziánskeho kláš-
tora z prelomov 13. a 14. storočia. Hovorí sa mu 
tiež srdce Slovenského raja. Práve na Kláštorisku 
našlo trojročné útočisko obyvateľstvo Spiša pred 
zničujúcimi nájazdmi Tatárov rokoch 1241-1242. 
Prvé zmienky z novodobej histórie strediska sa 
datujú po roku 1920, kedy tu bol vybudovaný 
turistický útulok.

Neskôr sme pokračovali na najvyšší kopec Kláš-
toriska ( 839 m), odmenou nám bol pekný výhľad 
na okolitú krajinu a zaslúžený zjazd, ktorý sme si 
vychutnali naplno. Celá trasa bola dlhá vyše 30 
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km. Cyklotúra nám dala zabrať, ale zvládli sme 
to s úsmevom na tvári vďaka slnečnému počasiu 
a krásnej prírode Slovenského raja.

My, druhá skupina, sme išli autom do Pod-
leska a odtiaľ peši dolinou Suchá Belá cez 
Misové vodopády, Rumanová, Vtáčí hrb (920 
m) a naspäť smerom nadol do Podlesku. Po 
túre sme si dali za odmenu relax v neďalekých 
kúpeľoch Vrbov. Síce sa slniečko neusmialo a 
hlavne bolo chladno, no teplota vody 26 -37 °C 
nás zahriala. Nezabudli sme ani oznámiť SMS-
kou „cykloskupinke“, kde sme, a bez rozmýšľa-
nia za nami prišli. 

Prichádzal predposledný deň (nedeľa), ráno 

nám prialo slnečné počasie a vedeli sme, že 
nás čaká posledná túra, náročnejšia, dlhšia, ale 
plná zážitkov z Podlesku cez Prielom Hornádu 
na vrch Kláštorisko. Hornád tu vytvoril kaňono-
vité údolie, brehy ktorého spadajú z bočných 
hrebeňov a vrchov miestami s vyše 300-met-
rovým výškovým rozdielom. Bol to veľký záži-
tok z pohľadu nadol a prekvapený som zistil, 
že aj ženy mali toľko odvahy prejsť. 

Našťastie sa nám nič nestalo a bez problé-
mov sme sa dostali do cieľa. Na Kláštorisku 
nás očarila krásna lúka a v strede stála chata. 
Nechýbal ani výhľad  na Vysoké Tatry. Po 
oddýchnutí sa nám podarilo pohnúť a lenivo 
sme kráčali späť cez cyklotrate, ktoré viedli do 
Podlesku. Večer sme mali svätú omšu na dvore 
v altánku, po ktorej sme si urobili opekačku a 
zabávali sme sa do polnoci. Pondelok nebol 
síce najkrajší deň, ale museli sme sa rozlúčiť 
so spoločnou partiou a dievčatá so svojimi 
mačiatkami. Ostanú nám už len spomienky a 
tešíme sa na ďalšie akcie.

Na záver by som chcel za všetkých poďa-
kovať za skvele zorganizovanú akciu KCNS 
Nech nezabudnú na ďalšie podujatie, ktoré 
nás spája. 

Radoslav Petrík

Potulky Západnými Tatrami - ROHÁČE
V dňoch 1�.-1�. augusta �008 som sa zúčastnil vysokohorskej turistiky, na ktorú 
som bol pozvaný spolu so štyrmi počujúcimi turistami, medzi ktorými bola aj 
jedna žena. 

Túto veľmi zaujímavú a atraktívnu akciu 
organizoval telovýchovný inštruktor na SOU 

pre sluchovo 
p o s t i h n u t ú 
mládež v Brati-
slave, skúsený 
turista Tomáš 
Tóth. 

Stretli sme 
sa na Štrbskom 
plese, kde sme 
počkali na 
autobus do 
Podbanského. 
Prvú noc sme 
sa ubytovali v 

apartmáne, na druhý deň, štvrtok 14.8., sme si 
privstali, aby sme vyrazili o 6.00 hod. cez Kame-
nistú dolinu na „PYŠNÉ SEDLO (1791 m.n.m), 
ďalej na „BYSTRÉ SEDLO (1946), pokračovalo 
sa Račkovou dolinou až na miesto ubytovania. 
Druhú noc sme sa ubytovali v hoteli. Obtiaž-
nosť túry bola namáhavá a náročná s výškovým 
rozdielom 996m. 

Po tejto túre sme v piatok ráno o 8.00 hod. 
zdolávali Žiarsku dolinu na Žiarsku chatu. Tre-
tiu noc sme sa ubytovali v nocľahárni. V sobotu 
nás čakala ďalšia namáhavá túra, tak sme opäť 
vydali o 6.00 hod. na SMUTNÉ SEDLO (1962,5). 
Odmenou nám bol úchvatný výhľad na OSTRÝ 
ROHÁČ (2087,5m.n.m) a na okolité štíty. Zišli 
sme dolu Smutnou dolinou ku bývalej Ťatliako-
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Vlakový zážitok vo Zvolene
Rád by som sa s Vami podelil o zážitok z Grand Prix vo Zvolene dňa 1�. 9. �008.

Na začiatku bola myšlienka. Myšlienka 
spraviť niečo výnimočné, čo by pomohlo 
prezentovať železničnú históriu pod Pus-
tým hradom. 

Súťažné disciplíny ako šprint na sto met-
rov, anglická pošta, pivo na spojnici robili celý 
program atraktívnym.  Súťažnú časť dopĺňali 
sprievodné podujatia ako výstava reštaurač-
ných vozňov z Rumunska, prezidentský salónny 
vozeň a iné. V tento deň bolo 160. výročie prí-
chodu prvého parného vlaku na Slovensko. V 
sobotu skoro ráno začali priestory železničního 
depa ožívať cvakaním fotoaparátov okolo his-
torických lokomotív. Netradičné bolo vystúpe-
nie mažoretiek. Podujatie sprevádzala skupina 
Ploštín Punk zo Zvolena. Programom sa niesli 
aj preteky - osem lokomotiv, čo by pretekom 
zabezpečilo zápis do Guinesovej knihy rekor-

dov, no ang-
lické druž-
stvo muselo 
n a p o k o n 
svoju účasť 
o d v o l a ť 
kvôli prob-
lémom s 
dopravou na 
Slovensko. 
N a p o k o n 
na štartovú 
líniu nastú-
pilo sedem 
s ú ť a ž n ý c h 
posádok zo 
Slovensk a, 
Českej Republiky, Poľska, a Luxemburska. 

Ďalšou atrakciou Grand Prix – Nostalgia v 
oblakoch pary, bola účasť tzv. „Pápežského 
vlaku“ z Poľska, ktorý bol postavený na počesť 
Jána Pavla II. Posvätil ho súčasný pápež Bene-
dikt XVI. Súprava vzbudzovala patričnú pozor-
nosť počas celej akcie. Pri tejto príležitosti sa 
odprezentovalo aj KCNS svojím propagačným 
stojanom, pri príležitosti 5. výročia  návštevy 
Jána Pavla II v Banskej Bystrici, čím si pripome-
nuli tento nezabudnutaľný zážitok.

Peter Drugda

vej chate, kde sme sa občer-
stvili a pokračovali sme až 
na autobusovú zastávku 
Zverovka, aby sme počkali 
na autobus do Zuberca. 
Poslednú noc sme spali 
na priváte a v nedeľu ráno 
sme odchádzali domov cez 
Ružomberok. Bol to neza-
budnuteľný zážitok plných 
dojmov. pretože celý prie-
beh túry bol náročný a 
namáhavý, turista nikdy 
nevie čo ho čaká, každú 
chvíľu bolo premenlivé 
počasie - dážď, vietor, slnko, 
hmla. 

A na záver: Ktoré túry 
boli podľa mňa zaujímavé? 
Ťažko povedať, lebo všetky 
túry mali svoje čaro. Chcel by 
som v mene všetkých turis-
tov poďakovať Tomášovi 
Tóthovi, ktorý nás viedol po 
celý čas a dobre zabezpečil 
program, hlavne ubytova-
nie, čo nebolo pre neho jed-
noduché. Nocľah na štyroch 
rôznych miestach nie je jed-
noduché vybaviť na jednu 
noc, pretože chatári posky-
tujú minimálne na dve noci. 
Za to mu srdečná vďaka. 

Dušan Skokánek

ZÁŽITKY
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Sociálno–rehabilita9ný pobyt  
na Donovaloch

„Jedna hviezda na nebi, Zornička, nám 
privádza nový deň… a s ním plno nádejí, 
potrieb a očakávaní... Tu sme spoznali, 
že jestvuje aj iná – dvojhviezdička ZOR-
NIČKA**, ktorá nám naplnila naše nádeje 
týchto dní, uspokojila naše potreby a pre-
výšila naše očakávania… vďaka milým a 
ochotným, ústretovým a láskavým zamest-
nancom. Boli ste ozaj super! Ďakujeme vám, 
že sme sa mohli cítiť ako doma!“ - Takto sme 
sa všetci spoločne v posledný deň poďako-
vali personálu, ktorý nám spríjemnil soci-
álno-rekondičný pobyt na Donovaloch od 3. 
do 5.10. 2008. 

Je naozaj nezvyčajné, že počujúci, ktorí sa o 
nás starali, vedeli byť takí tolerantní a pozorní. 
Nebolo cítiť nervozitu, mrzutosť, biznis-prístup, 
ale naopak veľkú ľudskosť. A tak sme sa ľahko a 
rýchlo udomácnili.

V piatok večer sme sa všetci spoločne stretli 
– ako správna rodina – pri spoločnom stole. A 
bolo cítiť veľkú radosť mnohých, ktorí sa tešili, 
že sa opäť vidia a môžu sa podeliť navzájom o 
radosti, starosti i nové nádeje, ktoré každému 
život prináša. Nevadilo nám ani, že stále pršalo, 
lebo láska a záujem priateľov vždy zohrieva a 
potešuje srdce.

Uvoľnení a oddýchnutí sme začali ďalší nový 
deň s Pánom. Prosili sme ho pri svätej omši o 
požehnanie nás všetkých a pre naše rodinné 
stretnutie KCNS. Nedali sme sa znechutiť 
neustávajúcim dažďom, a počas dňa sme vyu-
žili možnosti, ktoré sa nám ponúkali: spoločné 
hry (ping-pong, stolný futbal, šípky), a dokonca 
aj relax v saune a vírivke. Všetci sa tešili - malí 
aj veľkí!

V odpoludňajších hodinách sme medzi nami 
privítali otca františka Bartoša, ktorý nám pri-
šiel porozprávať o novej službe a možnosti pre 
nepočujúcich – o Ambulancii prvého kontaktu 
pre nepočujúcich. Mnoho členov sa podelilo s 
nami o nepríjemné zážitky a zdravotné kompli-
kácie, ktoré vznikli pre komunikačnú bariéru s 
lekárom, zdravotníckym personálom a pracov-
níkmi v lekárňach. Preto sa všetci potešili a s 
uznaním ocenili úsilie pomôcť nepočujúcim v 
tak dôležitej oblasti, ako je ochrana zdravia. V 
Bratislave v Nemocnici u Milosrdných bratov sú 
tejto myšlienke naklonení, a chcú takto pomá-
hať nepočujúcim. Komunikačná služba medzi 
nepočujúcimi a zdravotníckym personálom 
bude zabezpečovaná cez dobrovoľníkov, ktorí 
ovládajú posunkovú reč a zároveň sú schopní 
sprostredkovať odbornú radu lekára, či usmer-
nenie lekárnika. 

Táto služba medzi lekárom a pacientom 
bude uskutočňovaná jednak v prvom kontakte 
v ambulancii, ale aj počas liečebného pobytu 
v nemocnici, ktorý nepočujúcim Nemocnica u 
milosrdných bratov ponúka tiež. Samozrejme k 
tomu patrí aj služba objednania na vyšetrenie, 
či zákrok a pod., ktoré si nepočujúci nemôže 
dohodnúť sám. Takže: kto bude mať záujem 
nezostať v nemocnici „sám“, ale bude potre-
bovať pri sebe tých, ktorí mu rozumejú, môže 
žiadať o vyšetrenie, ošetrenie, či hospitalizáciu 
v tejto nemocnici. A „mimoriadnym bonusom“ 
od pána riaditeľa Nemocnice u milosrdných 
bratov, ktorý je aj právnikom, bola ponuka 
pomôcť nepočujúcim aj v právnych záleži-
tostiach. No nie je to úžasné?! Vďaka Bohu za 
každý prejav jeho lásky a starostlivosti cez 
láskyplných ľudí! 

ZÁŽITKY
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Po večeri sme zatúžili opäť sa spoločne stret-
núť: pri posedení a rozhovoroch, pri spoločných 
hrách (bowling), ba aj pri tanci (na diskotéke). 
Prežívali sme takú radosť, že ani tá obloha sa už 
nevydržala na nás mračiť!... Prestalo pršať...

A do nedeľného rána nás vítalo slnko svo-
jím hrejivým úsmevom. Ďakovali sme Bohu pri 
svätej omši za jeho pozornosť – doprial nám 
krásny deň, a teda aj novú radosť. Po obede 
sme sa všetci srdečne rozlúčili s nádejou na 
ďaľšie stretnutie. Každý sa snažil ešte „dohnať“ 
to, čo sa nedalo uskutočniť vďaka úpornému 
dažďu prvých dní. Všetci sme sa rozpŕchli do 
nádhernej prírody: jedni na turistiku, druhí na 
lanovku, niektorí na boby (bobová dráha)... Ale 
veríme, že milé spomienky nám v srdci zostá-
vajú a v ťažších chvíľach nás potešia a zohrejú.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za tole-
ranciu, lebo pri každej akcii sa vyskytne nejaká 
tá neúmyselná chybička, a tak sa stále učíme. 
Budeme radi, ak nám pošlete vaše postrehy a 
podnety.

S vďakou organizátori z KCNS v BB.

Púv na Staré hory
Omšou na Starých Horách doznievali oslavy sviatku Medzinárodného dňa nepo-
čujúcich. Dňa �8. septembra �00� sa stretli nepočujúci z rôznych kútov Sloven-
ska na púti, aby prosili o pomoc a podporu a zároveň sa poďakovali.

Na začiatku stretnutia sa 
pútnici pomodlili pri soche 
Panny Márie na Studničke. Po 
krátkej modlitbe sme sa stretli 
v bazilike Minor kde sa konala 
svätá omša.

Tentokrát sme sa 
museli zaobísť bez 
hudobného sprievodu 
bohoslovcov z Kňaz-
ského seminára Sv. 
františka Xaverského 
v Badíne, pretože aj 
oni mali svoje povin-
nosti. Prisľúbili ale, že 
sa budú zapájať do 
spoločenstva každý 
mesiac na sv. omši. Na 
záver omše nám kňaz 
Robert Colotka pri-
pomenul, že „síce sa 
omša končí, ale naša 
púť nie, lebo pokra-
čuje ďalej do nášho 
k a ž d o d e n n é h o 
života, nášho puto-
vania životom.“

Po omši sme sa 

zišli v príjemnej atmosfére 
pri opekačke a podelili sa o 
svoje zážitky z uplynulého 
leta. Takto povzbudení a s 
príjemným pocitom sme sa 

postupne rozišli do svojich 
domovov s nádejou, že sa 
stretneme na tomto mieste aj 
na budúci rok.

Redakcia

ZÁŽITKY
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Pomôžte spolu s nami
Počas prvých troch adventných víkendov 

2008 sa bude konať Vianočná charitatívna 
zbierka. Bude ju realizovať Kresťanské centrum 
nepočujúcich na Slovensku a to pri príležitosti: 

Medzinárodného 
dňa postihnutých 
(3. 12.) a Medziná-
rodného dňa dob-
rovoľníkov (5. 12.).

V y z b i e -
rané peňažné 
prostriedky pri 
verejnej zbierke 
budú určené na 

u s k u t o č n e n i e 
v o ľ n o - č a s o v ý c h 
aktivít a integrač-
ných táborov pre 
nepočujúce a poču-
júce deti v roku 
2009. finančná 
zbierka sa uskutoční v Hypermarkete Tesco v 
Banskej Bystrici a to počas troch adventních 
víkendov. Verejnú zbierku zorganizovala Slo-
venská humanitná rada v Bratislave a firma 
Tesco Stores, s.r.o. Zbierka je povolená Minis-
terstvom vnútra Slovenskej republiky.

Redakcia

Prezident Klaus podpísal zákon 
o komunika9ných systémoch 
nepo9ujúcich a hluchoslepých osôb

Prezident Václav Klaus dňa 6.10. 2008 
podpísal novelu „zákona o znakovej reči“, 
ktorá nesie nový názov „zákon o komuni-
kačných systémoch nepočujúcich a hlucho-
slepých osôb“. Zákon dáva všetkým nepo-
čujúcim, nedoslýchavým a hluchoslepým 
osobám právo slobodne si zvoliť niektorý z 
komunikačných systémov.

Poslanci schválili i to, 
aby sa v budúcnosti už 
nepoužívalo označenie 
„znaková reč“, ale český 
znakový jazyk. Podľa 
nich bol tento termín už 
zastaralý. Popri českom 
znakovom jazyku je v 
novele vymenovaných 

niekoľko komunikačných systémov založených 
na češtine, a to tak pre nepočujúcich, ako i pre 
hluchoslepé osoby. Jednou z noviniek v tomto 
zákone je prepis hovorenej reči v reálnom čase, 
ktorý uvítajú ľudia preferujúci češtinu.

Pri podpise zákona boli prítomní aj dvaja 
zástupcovia organizácii nepočujúcich a hlu-
choslepých, pani Ota Pačesová a pán Martin 
Novák. Pán prezident sa s obidvomi rozprával 
o tom, ako zákon nepočujúcim a hluchosle-

pým ľuďom pomôže.
„Stretnutie s pánom prezidentom trvalo asi 

pätnásť minút a bolo veľmi príjemné,“ uviedol 
predseda Českej únie nepočujúcich, oblastnej 
organizácie Praha, Martin Novák. „Pán prezi-
dent sa pýtal na ciele zákona a v čom zákon 
prináša novinky. Zákon vznikal podľa pripo-
mienok mnohých organizácii pre nepočujúcich 
a hluchoslepých a bol vypracovaný v širokej 
zhode všetkých zainteresovaných (=zúčastne-
ných) strán. Najväčšiu zásluhu na ňom má pani 
magistra Věra Strnadová a ďalší, ktorí s ňou 
spolupracovali. Cieľom bolo odstrániť pojem 
znaková reč, ktorý bol mätúci, a  znakovú češ-
tinu priradiť k systémom vychádzajúcim z čes-
kého jazyka a dať zvlášť český znakový jazyk. 
Zákon prináša i novinky ako je prepis v hovo-
renej reči do písanej podoby v reálnom čase 
a ďalšie komunikačné systémy pre hluchosle-
pých.  Najdôležitejšie je predovšetkým to, že 
si klient bude môcť vybrať zo širokej škály ten 
komunikační systém, ktorý preferuje.“

Zákon vyjde v najbližšej dobe v Zbierke 
zákonov a tým dňom taktiež vstúpi do plat-
nosti.

Zdroj: internet
http://www.helpnet.cz/aktualne/20747-3

ZO SVETA / OZNAMY
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Deaf days 2008 pripravilo spoločne 5 orga-
nizácií: Asociácia organizácií sluchovo postihnu-
tých v Slovenskej republike, Slovenský zväz nepo-
čujúcich, Slovenský deaflympijský výbor, Zdru-
ženie organizácií detí a mládeže so sluchovým 
postihnutím v Slovenskej republike a Slovenská 
asociácia zväzov nepočujúcich športovcov. 

Organizátori pripravili bohatý program pre 
rôzne vekové kategórie, takže boli vítaní nepo-
čujúce a nedoslýchavé deti a ostatní až po 
dospelých, ďalší ľudia so sluchovým postihnu-
tím, ale aj počujúci, a účastníci zo zahraničia. 

O „Deaf day 2008“ som sa dozvedel z reklam-
ných panelov po Bratislave. Spočiatku som 
nechápal, o čo ide na tej reklame a úprimne 
povedané, skôr vo mne vyvolávala niečo 
odstrašujúce, ako niečo čo by malo pritiahnuť. 

Keďže poznám nepočujúcich som si pove-
dal, že pôjdem ich v tom podporiť. Pozrel som 
si na internete informácie, aby som vedel, aký 
bude program. Bol veľmi hustý. Jednoducho 
nedalo sa stihnúť veľa vecí, lebo sa prekrývali 
(boli v rovnakom čase na rôznych miestach). 
Bolo však dobré, že zámerom nepočujúcich 
bolo prezentovať sa v majoritnej (väčšinovej) 
kultúre – spoločnosti.

Ako som tak išiel mestom, premýšľal som 
ako čo najviac stihnúť. Po mojom príchode na 
Hviezdoslavovo námestie som bol zhrozený. Čo 
to tu stojí? Som sa sám seba pýtal. Uzatvorené 
pódium cez ktoré nebolo nič vidno. Videl iba 

ten, kto si zaplatil a vošiel do vnútra. Program 
bol dobrý. Prezentovali sa skúsený, ale aj menej 
skúsený umelci. Dostali krásnu príležitosť.

Veľká škoda je toho nezmyselného pódia. 
Zažil som veľa akcii v meste. Veľa udalostí, ale 
ani na jednej som nezažil uzatvorené pódium. 
A to mala byť prezentácia. Škoda, že organizá-
tori zahodili super príležitosť ukázať, čo nepo-
čujúci dokážu. Ako som z vnútra videl, veľa 
turistov prešlo okolo a keďže nevedelo, čo sa 
deje odišli preč.

Ja som sa tiež pobral preč. Išiel som na peší 
pochod, lebo som si myslel, že hlavne tam 
treba podporiť organizátorov. Tu som sa stre-
tol s mojimi známymi. Počet nepočujúcich bol 
veľký. Balóniky nad hlavami sa len tak mihali. 
Vzhľadom na môj ďalší program som samotný 
pochod zmeškal. Bol totiž časovo posunutý 
– oneskorený.

Chcel som si v pondelok prečítať o tejto veľkej 
akcii. Pozerám noviny a nikde nič. Pozerám TV 
archív a nič. Veľká škoda. Potom sa však objavili 
informácie. Ale boli skôr negatívne – ohľadom 
finančného podvodu. A potom pred pár dňami 
v Televíznom klube nepočujúcich.

Mám z tohto víkendu nejasný názor na reali-
záciu. Osobne si myslím, že svet si naozaj málo 
všimol tejto udalosti.

Alebo nepočujúcim stačí tak málo?
Felix – turista

(Názor redakcie sa nemusí zhodovať a myšlienkami autora)

Deaf day 2008
9. - 1�. september 

(z pohľadu okolo idúceho turistu)

POSTREHY
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Odpočítavať začali počas Deaf days 2008, 
ktoré tento týždeň zorganizovali pri príležitosti 
Medzinárodného dňa nepočujúcich. Konali sa 
rozličné kongresy, stretnutia, ale aj workshopy, 
konferencie a športové súťaže. Slováci chceli 
deaflympiádu organizovať už v lete roku 2005, 
no vtedy sa im to nepodarilo. Teraz do tej naj-
bližšej, tentoraz letnej, chýbajú dva roky a päť 
mesiacov. Súťaže budú v Štrbe, Vysokých Tat-
rách, Kežmarku, Liptovskom Mikuláši, Poprade 
a Demänovskej doline. Do konca tohto roku 
musia vybaviť všetku 
papierovú agendu 
tak, aby sa na začiatku 
budúceho mohlo začať s 
výstavbou a prestavbou 
všetkých areálov, pove-
dal generálny manažér 
hier Peter Chudý. 

Na Štrbskom Plese by 
mali dokončiť bežecké 
trate, rozšíriť zjazdovku, 
vybudovať areál na cur-
ling a short track, ktoré 
budú v jednej budove a 
dobudovať strelnicu na 
biatlon. Rok pred hrami 
by mala prísť inšpekcia 
skontrolovať stav špor-
tovísk. Ako povedal 
Chudý, chceli by na nich 
v predstihu usporiadať medzinárodné súťaže 
ako ich testovanie. V Liptovskom Mikuláši 
vyrastie nová hala na ľadový hokej, ktorá by sa 
mala volať podľa zosnulého predsedu Svetovej 
športovej organizácie nepočujúcich Jeralda 
Jordana, rekonštrukciou prejdú štadióny v 
Poprade, Kežmarku aj na Štrbskom Plese. 

Na deaflympiáde by sa malo zúčastniť 
sedemsto až osemsto športovcov a približne 
rovnako veľa ľudí z realizačných tímov. Súťažiť 
sa bude vo všetkých športoch, ktoré si nevyža-
dujú zvukové signály. Ide o ľadový hokej, kde 
sa však bude musieť vybudovať svetelná sig-

nalizácia na zapískanie rozhodcu, curling, kla-
sické aj alpské lyžovanie, biatlon a po prvý raz 
aj short track. Športy ako krasokorčuľovanie či 
skoky si však diváci nebudú môcť pozrieť. 

Otvárací ceremoniál by sa mal konať na 
doskočisku mostíkov, v prípade nepriaznivého 
počasia na novom zimnom štadióne v Liptov-
skom Mikuláši. Športovci by mali bývať v jed-
nom zrekonštruovanom areáli na Štrbskom 
Plese, kde by sa mali konať aj iné sprievodné 
podujatia. 

Deaflympijské hry (Deaflympiáda) patria k 
najrýchlejšie sa rozvíjajúcim svetovým špor-
tovým súťažiam. Hry sú založené na 80-ročnej 
tradícii. Organizované sú od roku 1924. Vznikli 
ako druhé hry po klasickej olympiáde, paralym-
piáda pribudla neskôr. Prvé letné hry sa konali 
v Paríži. Zimné hry pribudli v roku 1949. 

Zdroj: internet
http://www.24hod.sk/clanok-60948-Nepocujuci-

zacali-odpocitavat-2,5-roka-do-deaflympiady-
na-Slovensku.html

Nepo9ujúci za9ali odpo9ítavav 2,5 
roka do deaflympiády na Slovensku
1�. septembra �008 popoludní spustili v Bratislave oficiálne odpočítavanie času 
do začiatku 1�. zimných deaflympijských hier. Táto športová udalosť pre nepoču-
júcich športovcov bude vo Vysokých Tatrách od 1�. do ��. februára �011.

ŠPORT
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Zlepšuje mrkva zrak?
Povesť o mrkve 

vznikla počas 
druhej sveto-
vej vojny, keď sa 
britské Kráľovské 
vojenské letectvo 
usilovalo utajiť 
nový protilietad-
lový radarový 
systém, ktorý slú-
žil pri ostreľovaní 
nemeckých bom-
bardérov. Briti sa 
chvastali, že za 
presnosť zásahov britských bojových pilotov 
treba vďačiť veľkému množstvu mrkvy, ktoré 
skonzumovali. Je pravda, že mrkva má vysoký 
obsah betakaroténu, ktorý je pre zrak dôležitý. 
V tele sa betakarotén premieňa na vitamín A, 
ktorého nedostatok môže vyvolať slepotu. 
Lenže na dobrý zrak potrebujeme veľmi malé 
množstvo betakaroténu. Ak netrpíte nedo-
statkom vitamínu A, môžete jesť mrkvy, koľko 
chcete, no zrak sa vám nezlepší. Naopak, nad-
merný príjem vitamínu A môže vyvolať ťažkosti 
ako žltooranžové sfarbenie kože, vypadávanie 
vlasov, chudnutie, únavu a bolesť hlavy.

Prečo šteklenie vyvoláva smiech?
Na lekárskych fakultách sa smiechu nevenuje 

veľa pozornosti. Vieme, že to nikoho neprekva-
puje, veď lekári sú vážni ľudia. S humorom sa 
stretávajú iba pri štúdiu fyziológie smiechu – v 
gelológii. Dokonca existuje forma záchvatu – 
nazýva sa gelastický -, ktorého obete nedokážu 
potlačiť a zastaviť smiech. Smiech je zložitý 
proces, ktorý vyžaduje koordináciu mnohých 
svalov v celom tele. Pri smiechu sa zvyšuje tlak 
krvi, zrýchľuje tep srdca, mení dýchanie, znižuje 
hladina niektorých neurochemických látok a 
môže sa posilňovať imunitný systém. Takže 
celkovo je smiech veľmi zdravý. Vedci sa snažili 
určiť dôvod smiechu a mnohí sa domnievajú, 
že súvisí s nadväzovaním a prehlbovaním ľud-
ských vzťahov, čiže ide o spoločenský signál. 
Výskumy ukázali, že ľudia sú tridsaťnásobne 

n á c h y l n e j š í 
rozosmiať sa 
v spoločnosti 
než osamote. 
Niektoré štú-
die tvrdia, že 
smiech je rov-
nako starý ako 
ľudstvo. Takže 
prečo štekle-
nie vyvoláva 
smiech? V 
tomto prípade 
sa smiech vyvo-
láva reflexne. 
Vedci presne 
necedia, ako to funguje, pretože sami sa 
nedokážu poštekliť. Je to asi preto, že na túto 
reflexnú reakciu je potrebný moment prekva-
penia.

Prečo je zívanie nákazlivé?
O tom, čo vyvoláva zívanie a prečo je nákaz-

livé, jestvuje niekoľko teórií. Pôvodne sa verilo, 
že ľudia zívajú preto, aby nabrali viac kyslíka, ale 
to nie je pravda. Rozšírená je teória vychádza-
júca zo správania. 
V článku o nákazli-
vosti zívania autori 
píšu: “Nákazlivosť 
zívania môže súvi-
sieť s empatickými 
aspektmi psychiky, 
na ktoré negatívne 
vplýva prehĺbenie 
porúch osobnosti 
rovnako ako aj vyko-
návania samoregu-
lačných aktivít.“

Čo prosím? Práve som sa pristihla, že zívam. 
Autori majú na mysli, že ľudia podvedome 
napodobňujú zívajúcich. Ľudia nie sú jediným 
živočíšnym druhom, ktorý zíva. Zívajú aj mnohé 
zvieratá vrátane mačiek, rýb a vtákov. Viete si 
predstaviť ako vyzerá ryba, keď zíva?

Zdroj: internet

Pár zaujímavostí
V minulom čísle sme Vám priniesli zopár zaujímavostí, ktoré pre Vás mohli byť aj 
poučné, aj ste sa pobavili. Tentoraz sme Vám tiež pripravili lahôdku J.

ZAUJÍMAVOSTI
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S r d e 9 n e   b l a h o ž e l á m e !
*  *  *

Sviatosť manželstva

Dňa 16. 8. 2008 si svoje „ÁNO“ povedali a sviatosť man-
želstva uzavreli Mário Furčák a Mária Suchá vo farskom 
kostole Snine.

Dňa 6.9. 2008 si svoje „ÁNO“ povedali a sviatosť man-
želstva uzavreli Štefan Varga a Marcela Čicaková vo far-
skom kostole vo Vinodole

Dňa 20.9. 2008 si 
svoje „ÁNO“ povedali 
a sviatosť manželstva 

uzavreli Jana Ivaničová a František Vilček v kostole 
Povýšenia sv. Kríža. 

Dňa 4.10. 2008 si svoje „ÁNO“ povedali a sviatosť man-
želstva uzavreli Katarína Gavlasová a Peter Marguš v 
Kostol sv. Ondreja v Krasne nad Kysucou.

Všetkým vám srdečne blahoželáme a želáme veľa 
milosti na spoločnej ceste životom, nech sú vaše kroky požehnané vzájomnou láskou, rados-
ťou, porozumením a krásnymi spomienkami.

Kolektív KCNS

Narodenie dieťatka

Na známosť všetkým dáva Tomáško Štrba, že prišiel 
na svet dňa 29. 8. 2008 v Spišskej Novej Vsi o 17.20 
hod s výškou 51 cm a váhou 3450 g. A tiež, že pokrs-
tený bol dňa 5. 10. 2008 v kostole Panny Márie v 
Spišskej Novej Vsi.

Srdečne blahoželáme k novonarodenému anjeli-
kovi hrdým rodičom Ivete a Alexandrovi Štrbovcom. 
Nech je krásny, chytrý, zdravý a bude vždy pýchou 
vašej milej rodiny! 

Kolektív KCNS

Zoznámenie

Nepočujúci muž, 37 ročný, hľadá na zoznámenie nepočujúcu 
ženu, dievča. SMS: 0902 451 320

Som nedoslýchavý, úprimný, veriaci a mám dobré srdce. Chcel 
by som sa zoznámiť s dievčaťom 16-30 rokov. Ak si nedoslýchavá, 
nepočujúca, počujúca, slobodná, či slobodná mamina s deťmi a 
chceš vážny vzťah, lásku, šťastie, vernosť, tak neváhaj a napíš mi 
SMS 0907 408106 alebo 0904 308759. 

Zn.: Len vážne

OZNAMY
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PoBakovanie sponzorom

OZNAMY

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
december 2008 - január 2009

B. Bystrica: Katedrála sv. františka Xaverského – 28.12. 2008 a 25.1. 2009 o 14.00 hod.

Trenčín: Kostol Notre Dame – 21.12. 2008 a 18.1. 2009 o 16.00 hod.

Nitra: Kaplnka sv. františka Saleského – 14.12. 2008 a 11.1. 2009 o 16.00 hod.

Kremnica: Kostol sv. Alžbety – 24.12. 2008 o 14.00 hod

Lučenec: v ZŠ pre SP, ul. K. Supa 48 – 1 x mesačne

Púchov: farský kostol  21.12. 2008 o 13.00 hod.

Žilina: františkánsky kostol sv. Barbory - 20.12. 2008 o 13.00 hod

Prešov: Kostol sv. Mikuláša - 6.12. 2008 o 13.00 hod

Bratislava: františkánsky kostol –  7.12. 2008 a každú nedeľu tlmočené do PJ o 16:30 hod.

                  Kostol sv. Cyrila a Metoda – detská omša – 5.11. 2008, príp. podľa dohody
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Rakúsko - Linz a Schenkenelden

Cykloturistika  v Slovenskom Raji

Letný detský tábor


