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Úvodník 
 

Milí čitatelia,  

máme za sebou Veľkonočné šibačky a polievačky. Dúfam, že sa 
s vedrami s vodou nešetrilo, aby ste boli čo najzdravší. Niektorí ste 
vylihovali doma, niektorí na chate, niektorí v hoteli. My sme navštívili 
hotel Jantár v Dudinciach. Šibačka by nemala tiež nikde chýbať, ale ak 
chýba materiál, pomôže improvizácia. Takýto korbáč z inhalačných 

hadičiek vyrobila Iveta Zbranková. Ako ste prežili veľkonočné sviatky vy?  

 

Na konci marca som mala pocit, že si zima s jarou podali ruky. Vyšlo 
slnko a od volebných urien som sa spolu s mikrofónom v kabelke mohla 
vybrať za kultúrou. Kam? „Votrela“ som sa na druhú autorskú hru 
Divadla Zrakáč. Na jednej strane som „musela“, aby bola Dúhovka 
bohatá, na druhej strane som chcela, pretože som polovicu Divadla 

poznala.  

Hovorili o tom, ako sa (ne)správať k nevidiacim a slabozrakým. Hra ma 
zaujala. Niekoľko krát za sebou som si povedala, toto poznám, toto sa mi 



  

4 
 

už stalo, toto museli skopírovať z môjho imaginárneho denníka. Dokonca 
som mala pokušenie zažalovať tvorcov a vysúdiť ťažké prachy za 
porušenie autorských práv. Na druhej strane viacerí mi hovoria podobné 
príbehy. To ma priviedlo k myšlienke, že tí „vidiaci“ majú nejakú spoločnú 
príručku s názvom „Ako sa správať k nevidiacim“. Ak si to ale prečíta 
nevidiaci alebo slabozraký, bude sa mu v hlave premietať vystúpenie 
stand up komika a dozvie sa všetko, len nie to, ako sa správať 
k nevidiacim.  

Toto kolektívne šialenstvo  vyvolalo u nejedného nevidiaceho, ktorý 
sedel vedľa mňa, záchvaty hyperventilácie. Miestami bolo prítomné aj 
gúľanie očami a u niektorých sa objavili podivuhodné gestá, ktoré 
pripomínali tanec sv. Víta. Samozrejme, tieto reakcie boli len na situácie, 
ktoré Divadlo predviedlo v scénach, ale keďže sa nasledovné príznaky 
prejavili u toľkých nevidiacich, môžem konštatovať, že herci sú naozaj 
skúsení, keď dokázali v toľkých ľuďoch prebudiť žlčové kanáliky.  

Bohužiaľ, ako škodoradostný človek som si najviac pamätala, ako sa 
herečka Zuzka skoro zahrdúsila. Kašeľ ju na pár sekúnd paralyzoval a aj 
keď sa neskôr pokúsila niečo povedať, nešlo to. Páčilo sa mi ako herec 
zachraňujúci situáciu prehlásil: „Nejaká ste zachrípnutá“. Ono sa mu to 
určite vrátilo. Veď tú istú Zuzku potľapkal po zadku nielen pred publikom, 
ale aj pred svojou priateľkou. Tá sa síce tvárila, že jej to nevadí, keď je to 

súčasť scény, ale ktože vie, ako herec nakoniec skončil.  

Chcete sa dozvedieť viac o tajnom hercovi alebo o tom, ako prebiehala 
hra Ste medzi nami? Čítajte Dúhu a Dúhovku. Okrem toho v tomto čísle 
nájdete aj pravidelné rubriky ako Spravodajstvo, Novinky a typy 
a Kampane a zbierky.  

Toto číslo prináša nielen nové informácie, ale aj nové tváre. Ako 
začínajúci „vodca“ časopisu dúfam, že to spolu vydržíme čo najdlhšie.  

 

Za celú redakciu želám príjemné čítanie.   

Ivana Potočárová  
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Spravodajstvo 

Svetový týždeň glaukómu upozornil na dôležitosť 

prevencie 

Po celom svete sme si od 10. do 16. marca 2019 pripomínali 

rôznymi aktivitami Svetový týždeň glaukómu. Ochorenie môže viesť 

až k strate zraku. Do informovania verejnosti sa pravidelne zapája aj 

ÚNSS. Pracovníčky krajských stredísk v informačných stánkoch 

rozprávali nielen o tomto ochorení, ale aj o našich službách, 

o pomoci nevidiacim a slabozrakým a o kompenzačných 

pomôckach pre ľudí so zrakovým postihnutím. 

V nákupných centrách, nemocniciach i na školách 

KS ÚNSS Košice sa pripojilo k aktivitám 1. súkromnej nemocnice Košice 
– Šaca. Odborníci vyšetrili vnútroočný tlak 136 záujemcom, z toho bolo 

77 žien a 59 mužov. 

„Vždy sa radi zapojíme do preventívnych aktivít. Vieme, aké dôležité je 
informovať ľudí nielen o nebezpečnosti tohto ochorenia, ale aj o tom, čo 
sa dá robiť, ak nastanú problémy so zrakom. Je dôležité, aby vedeli, že 
v tom nie sú sami. Sme tu pre nich my z krajských stredísk a vieme im 
pomôcť v mnohých oblastiach života,“ skonštatovala vedúca KS Zuzana 
Mihályová.  

Banskobystričania mali možnosť dať si v Europa SC urobiť 
komplexnejšie merania. Odmerali im hladinu cukru v krvi, krvný aj očný 
tlak. Ďalšou akciou, kde sa mohli návštevníci stretnúť aj s pracovníčkami 
krajského strediska, bol tradičný Beh v tme. „Návštevníkom podujatia 
sme požičali klapky na oči alebo simulačné okuliare, aby si vyskúšali, 
aké je žiť s ochorením zraku alebo ako nevidiaci. Mnohí zistili, že to nie 
je jednoduché a my veríme, že teraz inak vnímajú ľudí so zrakovým 
postihnutím i poslanie ÚNSS,“ povedala vedúca KS v Banskej Bystrici 

Dagmar Filadelfiová.   
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MUDr. Mária Praženicová, zástupkyňa prednostu II. Očnej kliniky SZU 
v FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, pri preventívnom meraní. 

FOTO - KS KOŠICE A JÁN MIŠKOVIČ MIŠIAK 

 

Bratislavské krajské stredisko sa zúčastnilo na preventívnej akcii 
v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. O živote ľudí so zrakovým postihnutím 
a o pomôckach, ktoré používajú, záujemcov informovala inštruktorka 

sociálnej rehabilitácie Eva Metonová.  

V Žiline merali vďaka MUDr. Martine Molitorovej vnútroočný tlak v OC 
Mirage. Nechýbal ani informačný stánok tunajšieho krajského strediska. 
Ďalšou edukačnou zastávkou bol pre preventívny tím seminár na 
Strednej zdravotníckej škole. Martina Molitorová žiakom porozprávala 
o glaukóme a o dôležitosti prevencie tohto ochorenia. Nasledovalo 
meranie vnútroočného tlaku.  

„Študentom sme predstavili činnosť krajského strediska ÚNSS. Hovorili 
sme o sociálnom dopade zrakového postihnutia na život človeka, 
predstavili sme budúcim zdravotníkom kompenzačné a optické pomôcky, 
odpovedali na ich otázky. Myslím si, že najsilnejší dojem v nich zanechal 
náš klient Milan Antal, ktorý im porozprával o živote ľudí so zrakovým 
postihnutím. Určite ich „dostal“ svojim optimizmom a nákazlivým 

humorom,“ uzavrela Erika Kanátová, vedúca KS ÚNSS v Žiline. 
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Košičanku zaujala elektronická lupa.  

FOTO - KS KOŠICE A JÁN MIŠKOVIČ MIŠIAK 

O glaukóme na facebooku  

Verejnosť sme informovali aj prostredníctvom našej FB stránky. 
Fanúšikom sme prinášali informácie zamerané na prevenciu glaukómu, 

štatistiky či zaujímavosti o tomto ochorení.  

Vedeli ste že?  

• Podľa výskumu uverejnenom na webovej stránke glaukoma.org je 
povedomie verejnosti o glaukómovom ochorení veľmi nízke. Až 30 

% opýtaných o ňom nikdy nepočulo.  

• Dvadsať percent respondentov tušilo, že glaukóm súvisí s očným 
tlakom. Viac ako polovica ľudí o ochorení už počula, ale konkrétne 
si už nevedeli spomenúť. Aj preto je dôležité zúčastňovať sa 
osvetových podujatí.  
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• Ak máte glaukóm a lekár vám odporučil očné kvapky, dodržiavajte 
ich správnu aplikáciu. Ak používate viac ako jedny kvapky, 
počkajte aspoň 5 minút pred použitím ďalších.   

• Nielen svoje zdravie, ale aj oči chránite tým, že nefajčíte. 

 

Eliška Fričovská 

 

Na INSPO konferencii predviedli nové technológie 

pre osoby so zdravotným postihnutím 

 

Konferencia priniesla nové poznatky o informačných technológiách 

pre osoby so zdravotným postihnutím. Prednášajúci sa zamerali na 

témy bezpečnosti, prístupnosti a umelej inteligencie. Vystavovatelia 

predviedli nové pomôcky a modely.  

Organizátori otvorili v Prahe už 19. ročník konferencie o internete 
a informačných technológiách pre ľudí so špecifickými potrebami INSPO. 
Na konferencii, ktorá sa konala 30. marca, sa zúčastnilo 521 účastníkov, 
čo je doterajší rekord. Podujatie bolo rozdelené na výstavnú 
a prednáškovú časť.  

Umelá inteligencia, bezpečnosť či telemedicína 

V dopoludňajšej prednáškovej časti bola hlavnou témou umelá 
inteligencia a jej využitie pri pomoci ľuďom so špecifickými potrebami. 
Hector Minto zo spoločnosti Microsoft demonštroval schopnosti mobilnej 
aplikácie Seeing AI. Návštevníci mali možnosť zoznámiť sa s robotickým 
asistentom Eiffel od spoločnosti Benetronic. Robot ovláda človek so 
svalovou dystrofiou na diaľku pomocou pier a dychu. Nasledovala 
prezentácia služby RoboBraille. Tá umožňuje online prevod dokumentov 

do prístupnej textovej alebo zvukovej formy.  

Jan Bloem zo spoločnosti Freedom Scientific priniesol informácie 
o hardvérových a softvérových prostriedkoch pre vzdelávanie a pracovné 
uplatnenie osôb so zrakovým postihnutím. Na konferencii sa venovali aj 
starostlivosti o zdravie s využitím telemedicíny. Spoločnosť CZ.NIC 
predniesla základné pravidlá o bezpečnosti na internete. Na záver 
dopoludňajšieho programu boli vyhlásené výsledky literárnej súťaže 
„Internet a môj hendikep“ nadácie Vodafone. 
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Prístupnosť nie len na internete  

V popoludňajšom bloku si návštevníci vypočuli niekoľko prezentácií 
týkajúcich sa sprístupňovania informácií ľuďom so zrakovým 
postihnutím. Blok „Prístupnosť nielen webu“ moderoval Radek Pavlíček. 
Venoval sa Technológiám pre sprístupňovanie matematiky pre 
nevidiacich, Kamerovej lupe Compact 6 HD s podporou okuliarov na 

nosenie a Haptickým mapám krajín Európy. 

Ďalšie bloky programu sa venovali aj problematike informačných 
technológií pre nepočujúcich. 

Predstavili nové produkty 

Vo výstavnej časti si mohli návštevníci prezrieť a vyskúšať pomôcky 
v inovovaných modeloch. INSPO vystavila aj novinky ako napríklad 
bluetooth klávesnica komunikujúca s dotykovými mobilnými telefónmi 
alebo vibrujúci náramok upozorňujúci na prekážky.  

Zamestnanci neziskovej organizácie Stopka ukázali aj nové funkcie 
balíka aplikácií CORVUS určeného pre telefóny s operačným systémom 
Android. Medzi vystavovateľmi boli aj dánski tvorcovia online aplikácie 
RoboBraille. Na lokalizovaní Robobraille do slovenčiny spolupracovala aj 
ÚNSS.  

O viacerých novinkách sa budete môcť dočítať podrobnejšie v článkoch 
v časopise Blindrevue.sk, kde sa vám pokúsime priniesť aj recenzie 
noviniek. 

Viac informácií o konferencii sa dozviete na adrese: 
http://www.inspo.cz/clanky/konference-inspo 

Ján Podolinský 

 

Nákupného asistenta nájdete aj v Banskej Bystrici 

  

ÚNSS pokračuje s projektom Nákupný asistent aj v Bille v Banskej 

Bystrici na Novom Kališti. Do projektu sa okrem ÚNSS zapojila aj 

Billa Slovensko a občianske združenie Billa ľuďom. Školenie pre 

zamestnancov bolo rozdelené na teoretickú a praktickú časť. 

Zamestnanci sa dozvedeli viac o zrakovom postihnutí. Nákup 

s klapkami si vyskúšali pracovníci aj zákazníci predajne.  

http://www.inspo.cz/clanky/konference-inspo
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B

 

Zamestnankyňa illy vedie po predajni svoju kolegyňu, ktorá má na očiach 
klapky. 

ÚNSS v spolupráci  s nadáciou Pontis preškolila zamestnancov 
obchodného reťazca Billa na Novom Kališti. Pracovníci tak lepšie 
porozumeli potrebám osôb so zrakovým postihnutím. Zamestnanci 
absolvovali školenie 8. apríla.  

Čo sa dozvedeli? 

Školenie bolo rozdelené na teoretickú a praktickú časť. „V teoretickej 
časti sme zamestnancom ukázali krátke inštruktážne video, kde mali 
možnosť pozrieť si, ako vyzerá nákup nevidiaceho v obchode. Následne 
sme hovorili o tom, kto je osoba so zrakovým postihnutím. Zamestnanci 
si mohli vyskúšať aj simulačné okuliare, ktoré im pomohli lepšie pochopiť 
ako vidia ľudia s rôznymi ochoreniami zraku. Potom sme prešli do 
praktickej časti. Tu si pracovníci Billy vo dvojiciach skúšali 
sprievodcovské techniky a nákup, potom si vyskúšali aj nákup 
s človekom so zrakovým postihnutím,“ vysvetlila metodička pre sociálne 
služby KS ÚNSS v Banskej Bystrici Ivana Frčová.  
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Ako na to  

Úlohou asistenta je osloviť vás, predstaviť sa a opýtať sa, či potrebujete 
pomôcť. Je vyškolený tak, aby zvládol sprevádzanie aj s nákupným 
košíkom. Podľa požiadaviek nájde tovar a popíše jednotlivé produkty 
(druh, značku, dátum spotreby, cenu, gramáž, dávkovanie, spôsob 
prípravy, E-čka, a iné). Výber produktu je na vás. Pomôže vám pri 
vážení potravín aj pri ich ukladaní do košíka. Ak sa nevidiaci či 
slabozraký rozhodne platiť kartou, nákupný asistent mu navedie ruku 
k terminálu, ak hotovosťou, zamestnanec v pokladni pre istotu nahlas 
zopakuje nominálnu hodnotu bankovky, prípadný výdavok odráta priamo 
do ruky. Po zaplatení tovaru nákupný asistent nájde miesto, kde si 

zákazník môže tovar poodkladať a následne ho vyprevadí z predajne. 

Zapojili sa aj zákazníci  

Kupujúci si mohli vyskúšať nakupovanie bez zraku. Navštívili štyri 
stanovištia: Rozpoznávanie predmetov bez zraku, hmatová hra, písanie 
na písacom stroji a priestorová orientácia s palicou. „Pripravili sme rôzne 
aktivity pre verejnosť, ktoré sú robené zábavnou formou. Každý, kto má 
záujem, dostane hraciu kartičku, na ktorej sú štyri disciplíny. Každá 
disciplína predstavuje jedno stanovište. Pokiaľ ich splnia, tak postupujú 
do žrebovania o vecné ceny,“ hovorí Ivana Frčová.  

Zákazníci mali najväčší problém s priestorovou orientáciou v predajni. 
„Som rada, že som si mohla vyskúšať, ako nevidiaci nakupujú. Najťažšia 
bola pre mňa chôdza s bielou palicou, tiež ma zaujalo Braillovo písmo,“ 
konštatuje zákazníčka spoločnosti Billa.  
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Zákazníčka si skúša chôdzu s bielou palicou.  

 

Nákupný asistent na Slovensku 

Nákupný asistent je dostupný vo viacerých mestách: 

• Nové Kalište, Banská Bystrica 

• Cubicon, Bratislava (Mlynská dolina) 

• Nobelovo námestie, Bratislava (Petržalka) 

• Segnerova ulica, Bratislava (Karlová Ves) 

• Železničný riadok, Levoča  

• Obchodné centrum Mlyny, Nitra 

• Plavisko, Ružomberok 

 

Ivana Potočárová 
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Odteraz sa nám bude z Bratislavy lepšie lietať 

Pracovníci bratislavského letiska prešli školením o asistencii pre 

osoby so zdravotným postihnutím. Venovali sa hlavne zrakovým, 

sluchovým, telesným a mentálnym postihnutiam. 

Letisko poverilo školením Národnú radu občanov so zdravotným 
postihnutím v SR (NROZP). Tá pre pracovníkov zrealizovala dvojdňové 

školenie šité na mieru jednotlivým oddeleniam letiska. 

Aké sú vaše práva 

V roku 2006 vstúpilo do platnosti nariadenie ES 1107/2006. Jeho cieľom 
je pomôcť prevádzkovateľom letísk a leteckým prepravcom pripraviť 
svojich zamestnancov na poskytovanie asistenčných služieb osobám so 
zdravotným postihnutím. Po prijatí nariadenia v roku 2006 boli zaškolení 
zamestnanci slovenských letísk. Súčasné školenie bolo zamerané na 
aktualizáciu ich vedomostí. Vašou povinnosťou je oznámiť, že máte 
záujem o asistenčné služby aspoň 48 hodín pred letom. Letisko urobí 
všetko preto, aby ste sa na svoj rezervovaný let dostali. Najspoľahlivejšie 
je uviesť informáciu o tom, že máte záujem o asistenciu pri kúpe letenky.  

Učitelia a ich žiaci 

NROZP sa zamerala na sluchové, zrakové, telesné a mentálne 
postihnutia. Lektorov tvorili zástupcovia organizácií združujúcich ľudí 
s jednotlivými druhmi postihnutia. Zamestnanci sa zoznámili aj 
s vodiacimi signálnymi  a asistenčnými psami. Pracovníci letiska si mohli 
v praxi vyskúšať asistenciu a pýtať sa na otázky, ktoré ich v súvislosti 
s ich prácou zaujímali. Školenie absolvovali pracovníci detekčnej 
kontroly, tí, ktorí vystavujú palubné lístky, zamestnanci reklamačného 

oddelenia, aj pracovníci, ktorí cestujúcim pomáhajú pri bránach. 

Ako prispela Únia? 

„Ľuďom z letiska sme najskôr vysvetlili základy, povedali sme im, ako kto 
vidí a aké z toho vyplývajú obmedzenia. V ďalšej časti sme si povedali 
o tom, ako správne asistovať nevidiacim alebo slabozrakým tak, aby bola 
prítomnosť asistenta čo najúčelnejšia a zároveň najpríjemnejšia. 
V poslednej časti školenia si pracovníci letiska vyskúšali niektoré činnosti 
s klapkami alebo simulačnými okuliarmi na očiach. Ďalší im pri tom 
poskytli asistenciu,“ vysvetlila lektorka Tímea Hóková. 

(red.) 
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Účastníci si vyskúšali s klapkami na očiach aj zopár jednoduchých 
aktivít. 

 

Budúci asistent  si na vlastnej koži skúša chôdzu s vodiacim psom. 
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Medzinárodný turnaj v Qarde vyhral Slovák  

 

Qardo je neodmysliteľnou súčasťou aktivít ZO ÚNSS v Nitre. 

Tohtoročný Veľkonočný turnaj navštívili nielen Nitrančania, ale aj 

Slováci z iných miest a tiež  hráči z Prahy, na čele s autorom hry. 

Tomu sa nepodarilo poraziť slovenských nadšencov Qarda.  

Na tohtoročnom Veľkonočnom turnaji, ktorý sa konal 13. apríla, sa 
zúčastnilo 18 hráčov. Šiesti hráči pochádzali z Prahy, jedna hráčka bola 
z Hrnčiaroviec nad Parnou pri Trnave, ďalší hráč pricestoval z Levíc 
a väčšina zúčastnených prišla z okolia Nitry.  

„Raz do roka robíme veľký turnaj, kedy pozveme aj účastníkov zo 
zahraničia. Chceli sme Qardo hrať v decembri, to sa nám nepodarilo, tak 
sme hľadali nový termín. Preto sme založili novú tradíciu Veľkonočný 
turnaj v Qarde, ktorý chceme organizovať každý rok vždy v sobotu pred 
veľkonočnými sviatkami,“ vysvetľuje predseda ZO ÚNSS v Nitre Josef 

Zbranek. 

 

Takto vyzeralo finále. Autor hry Václav Fanta, hráči Ľudmila Šišáková, 
Marta Smatanová, Štefan Ivančík, Emil Taliga, richtár Josef  Zbranek 

a Milka Dvořáková. 
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Ako turnaj prebiehal 

Špecifikom Veľkonočného turnaja bolo, že sa hralo na troch stoloch. 
Každý stôl mal šiestich hráčov a jedného richtára. Po spočítaní bodov po 
piatich kolách dvaja hráči z každého stola postúpili do finále. Všetci 
účastníci dostali diplom a balíček. Jeho súčasťou bolo aj veľkonočné 
vajíčko so symbolmi Qarda. Do finále postúpili: Emil Taliga, Dobromila 
Dvořáková, Ľudmila Šišáková, Marta Smatanová, Štefan Ivančík 
a Václav Fanta. 

Kto vyhral? 

Na prvom mieste sa umiestnil Štefan Ivančík, ktorý sa pravidelne 
zúčastňuje na Qarde v Nitre, V Zlíne aj v Prahe. „Neočakával som, že 
zvíťazím, ale išla mi karta. Bol to boj. Podarilo sa mi posledné kolo, kde 

mi body priniesli víťazstvo.“ 

Druhé miesto putovalo do Prahy, autorovi hry Qardo Václavovi Fantovi. 
„Bolo to šťastie, táto hra je práve o šťastí, taktizovať sa veľmi nedá.“ 

Tretie miesto obsadila Marta Smatanová, ktorá je v hre nováčikom. 
„Pôvodne som sa nechcela ani zapojiť, nakoniec som to vyskúšala. Pre 
mňa je veľmi ťažké hrať s klapkami na očiach. Asi mi dlhšie trvalo to 
vyhmatávanie obrázkov, ale nakoniec sa podarilo vyhrať.“ 

Vyspovedali sme aj richtárov 

Richtári zapisujú body, posúvajú hru a dohliadajú na jej správny priebeh. 
„Richtárčilo sa mi dobre, pravidelne chodím na turnaje, buď ako richtár 
alebo ako účastník, takže som na to zvyknutá. Hrám pravidelne aj 
s deťmi a vnúčatami, veľmi ich to baví. Pri mojom stole boli vylosovaní 
hráči, ktorí majú už veľké skúsenosti s Qardom, takže aj hra prebiehala 
rýchlo a bez problémov,“ konštatuje Ludmila Absolónová.  

Čo je Qardo a ako vzniklo?  

„Qardo je hmatová hra pre nevidiacich. Na kartičkách sú vyrezané tvary. 
Obrázkov je osem. Štyri obrázky sú matematické – kruh, štvorec, elipsa 
a trojuholník. Štyri sú svetské – domček, srdce, hviezdička a mesiac. 
Zbierajú sa dvojice a kto má viac dvojíc vyhráva. Čím viac dvojíc jedného 
znaku hráč má, tým má aj viac bodov,“ vysvetľuje autor hry Qardo 

Václav Fanta.  

„Qardo vzniklo preto, lebo existovalo pexeso, kde sa tiež zbierajú 
dvojice. Moje deti to radi hrávali, keď boli malé. Keď som stratil zrak, tak 
mi napadlo, že aj nevidiaci by mohli mať také pexeso. Do Nitry chodíme 
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radi. Myslím si, že v Nitre je veľa nadšencov Qarda. Teší ma, že sa to tu 
uchytilo,“ pokračuje Václav Fanta. 

Kartová hra Qardo je medzi členmi nitrianskej základnej organizácie 
ÚNSS veľmi obľúbená. Stretávajú sa pri nej raz mesačne. Ak by ste si 
chceli hru vyskúšať, môžete si ju kúpiť aj v predajni pomôcok Tyflocomp. 

Ivana Potočárová 

 

Štefan Ivančík, výherca turnaja, si odnáša cenu za prvé miesto. 
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Kampane a zbierky 

Biela pastelka 2018 pokorila rekord  

 

Hoci intenzívne pracujeme na 18. ročníku Bielej pastelky, je 

namieste, aby sme vám oznámili výsledky roku 2018. Finálna 

čiastka vyzbieraná za celý rok 2018 sa vyšplhala na 181 155,87 €. 

Čo to znamená, ak si to rozmeníme na drobné? 

 

Návštevníci mali možnosť dať si zmerať vnútroočný tlak či stav sietnice.  

FOTO - EVA AMZLER 

 

Tohtoročný výnos hlavného zbierkového dňa dosiahol sumu 152 876,10 
€, čo je historicky najvyššia vyzbieraná čiastka počas hlavného 
zbierkového dňa. Celková vyzbieraná suma za rok 2018 je 181 155,07 €, 
z čoho čistý výnos predstavuje 158 682,17 €. Dostali sme vyše 3 500 

darovacích SMS v hodnote 7 080 €.  

V hlavný zbierkový deň, 21. 9. 2018, sa do ulíc vydalo 3 500 
dobrovoľníkov, zapojených bolo vyše 850 škôl, všetky krajské strediská, 

48 základných organizácií a 3 krajské rady. 
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Biela pastelka v krajoch 

Banskobystrický kraj: 14 929,26 €  

Bratislavský kraj: 24 794,45 € 

Košický kraj: 16 688,93 € 

Nitriansky kraj: 18 986,72 € 

Prešovský kraj: 24 845,11 € 

Trenčiansky kraj: 9 291,13 € 

Trnavský kraj: 11 723,71 € 

Žilinský kraj 13 243,77 € 

Výnos priamej spolupráce dosiahol výšku 23 944,73 €. 

 

Dobrovoľníci v družnej debate s jedným z moderátorov – Dodom 

Kuriľákom. FOTO - EVA AMZLER 
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Bez dobrovoľníkov to  nejde 

Z roka na rok sa snažíme, aby sme pastelkou písali čoraz viac 
pozitívnych príbehov. Preto vás chceme poprosiť, aby ste našli v sebe 
silu, chuť a odvahu zapojiť sa do spoločného boja. Pridáte sa? Pokoríme 

tento rok 200 tisíc eur?  

Každá pomoc sa počíta 

„Uvedomujem si, že bez dobrovoľníkov by pastelka nebola tým, čím je. 
Viem, že máte veľa svojich starostí. Váš voľný čas pohlcuje činnosť vo 
vašich domovských základných organizáciách, a predsa rozumiete tomu, 
že musíme ťahať za jeden koniec, občas zatnúť zuby a šíriť posolstvo 
zbierky medzi ľudí. Verím, že ste si cez zimu oddýchli, načerpali sily, aby 
sme spoločne začali písať osemnásty ročník Bielej pastelky. Som veľmi 
rada, že aj vďaka vám vyrástla na „dospelú“ a úspešnú zbierku. Teší ma, 
že máme členov, ktorí vedia dávať a pracovať tímovo,“ zhodnotila úlohu 
dobrovoľníckej práce našich členov riaditeľka ÚNSS Tatiana Winterová.  

Zážitky z ulíc aj z organizácií 

Čo ste za osemnásť rokov existencie Bielej pastelky zažili vy? Napíšte 
nám svoje postrehy, vtipné aj tie menej úsmevné príhody. Tešíme sa na 
akékoľvek skúsenosti, príbehy či inšpirácie. Posielajte nám ich na e-mail: 
fricovska@unss.sk.  

Tešíme sa!  

Eliška Fričovská 

mailto:fricovska@unss.sk
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Štvornohé oči 2018: Stupava sa nezahanbila ani 

tento rok 

Verejná zbierka Štvornohé oči vyzbierala za rok 2018 25 470,27 €. 

Na území Slovenska sme rozmiestnili 82 pokladníc. Najťažšiu 

pokladnicu mali v Stupave, nasledovala Nitra a Záhorská Bystrica.  

Verejnú zbierku organizujeme už od roku 2004. Jej výnos slúži na 
dofinancovanie kompletného programu – chovu, výchovy, výcviku, 
odovzdanie psa klientovi, tyflokynologický servis a prípravu klienta na 
prácu s vodiacim psom formou výučby priestorovej orientácie 
a samostatného pohybu. Pokladnica je v podobe laminátovej makety 
sediaceho psa spolu s dvomi šteniatkami. Psy striehnu na darcov na 
verejne prístupných miestach či v obchodných centrách (mimo 
predajného priestoru) na celom území Slovenska.  

V uplynulom roku sme mali po celom území Slovenska rozmiestnených 
celkovo 82 pokladníc, z toho 64 v prevádzkach obchodného reťazca 
Billa. Zbierka sa v roku 2018 hrdí hrubým výnosom vo výške 25470,27 €.  

Za to, že sa nám neustále darí v povedomí verejnosti udržiavať 
informácie o neoceniteľnej pomoci vodiaceho psa a zvyšovať výnos 
verejnej zbierky patrí v prvom rade vďaka vám – všetkým 27 
zúčastneným realizačným zložkám, zvlášť 38 povereným správcom 
pokladníc. Vážime si vašu celoročnú starostlivosť o  štvornohé oči, 
radosť, s ktorou ich chodievate „venčiť“. 

Trošku zo štatistiky 

Zoznam pokladníc s najvyšším výnosom otvárajú tie v Bille. Pes so 
šteniatkami, ktorý je v správe Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné 
psy (VŠVAP) a sídli v stupavskej prevádzke, sa aj tento rok môže 
popýšiť prvenstvom. Darcovia doň prispeli sumou 843,70 €. Druhé 
miesto patrí strážcom predajne v Nitre, ktorí priniesli do zbierky 756,36 € 
(táto pokladnica je v starostlivosti Krajského strediska ÚNSS v Nitre) 
a tretie s výnosom 616,44 € tým v Záhorskej Bystrici (v starostlivosti 

VŠVAP). 

Nasleduje 609,17 € z pokladnice v Aquaparku Poprad (v správe KS 
Prešov), 588,04 € z Billy v Púchove (v správe KS Trenčín), 578,26 € 
z Billy v Martine (pod ochrannou rukou tamojšej základnej organizácie) 
a 518,91 € z Billy v Dolnom Kubíne (v správe OSSR v Martine).  
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Desiatku uzatvára pes so šteniatkami Krajskej rady ÚNSS Bratislava, 
ktorý je umiestnený v Bille na Bajkalskej ulici v Bratislave (výnos 
518,81 €), pokladnica Krajského strediska ÚNSS Žilina v tamojšom 
Tescu (s čiastkou 483,10 €) a napokon pokladnica Krajského strediska 
ÚNSS Prešov v OC Max v Poprade (s vyzbieranou sumou 469,76 €). 

Kontakty 

V prípade akýchkoľvek štvornohých otázok sa obráťte na hlavného 
koordinátora zbierky Petra Ostružiara (02/69 20 34 21, 
ostruziar@unss.sk) alebo na jej tajomníčku Zuzanu Együdovú 

(02/69 20 34 30, egyudova@unss.sk). 

Dušana Blašková  

 

Pokladnica v tvare psa so šteniatkami čaká na zákazníkov v Bille. Kto by 
odolal takým psím očiam? 

mailto:ostruziar@unss.sk
mailto:egyudova@unss.sk


  

23 
 

Novinky a tipy 

Be my eyes pomáha nevidiacim na celom svete 

Spadli vám na zem kľúče a neviete ich nájsť? Potrebujete rozoznať 

farbu oblečenia? S týmito činnosťami vám pomôže aplikácia Be my 

eyes, ktorá je dostupná pre inteligentné telefóny s operačným 

systémom Android a IOS. Užitočná bezplatná aplikácia 

s príslovečným sloganom „Malé činy láskavosti s globálnym 

dosahom“ spája nevidiacich a slabozrakých ľudí s dobrovoľníkmi, 

ktorí chcú pomáhať. Stávajú sa tak ich očami.  

Prepožičaný zrak 

Momentálne aplikáciu používa viac než 123-tisíc nevidiacich 
a slabozrakých. Dobrovoľníkov je niekoľkonásobne viac. Ich počet 
prekročil 2 milióny, pochádzajú zo 150 krajín a hovoria 180 jazykmi 
vrátane slovenčiny. Skúsenosť tvorcov aplikácie hovorí o tom, že pomoc 
po telefóne poskytujú najmä ľudia počas obedňajšej prestávky. Keďže sa 
dobrovoľníci nachádzajú po celom svete, v akúkoľvek hodinu nájdete na 
druhom konci niekoho, kto má čas práve pre vás. Stačí už len povedať, 
čo potrebujete, nastaviť kameru na požadovaný predmet a nechať sa 
navigovať. Čaro aplikácie Be My Eyes je v tom, že nikdy neviete, komu 
a kam sa dovoláte. Ak si napríklad zvolíte anglický jazyk, môžete sa 

spojiť s Holanďanom, Austrálčanom či Francúzom.  

Ako začať 

Po stiahnutí aplikácie do mobilného telefónu sa vás v prvom kroku spýta, 
či ste „nevidiaci alebo zrakovo postihnutý“ alebo „vidiaci dobrovoľník“. Po 
kliknutí na prvú možnosť nasleduje jednoduchá registrácia, po ktorej vám 
na mail príde odkaz, ktorý je potrebné potvrdiť. Aplikáciu môžete prihlásiť 
aj cez Facebookové konto alebo cez Google účet. Zadáte preferovaný 
jazyk a môžete volať. Prvý dobrovoľník, ktorý zareaguje na výzvu, je 
spojený s užívateľom prostredníctvom videohovoru na spätnú kameru 
jeho smartfónu. Komunikovať je možné aj prostredníctvom zvukového 
prenosu. Dĺžka ani počet hovorov nie sú limitované. V celosvetovom 
meradle je priemerná dĺžka čakania na spojenie s vidiacim 
dobrovoľníkom 30 sekúnd. Samozrejme, ak vám ešte zrak slúži, môžete 
sa prihlásiť ako pomáhajúci dobrovoľník a rozšíriť slovensku komunitu. 
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Takto vás aplikácia privíta, ak označíte, že ste „nevidiaci alebo zrakovo 
postihnutý“. Aplikácia Be my eyes vás prepojí s vidiacim dobrovoľníkom. 
Ten vám prostredníctvom živého video hovoru pomôže s úlohami, ktoré 

vyžadujú zrakovú asistenciu.  

TOP 10 bežných využití aplikácie Be My Eyes 

1. Hľadanie stratených alebo zapadnutých vecí 

2. Opis obrázkov, malieb alebo iných umeleckých diel 

3. Určenie alebo popis farieb 

4. Čítanie štítkov 

5. Riešenie problémov s počítačom 

6. Nákup v obchode 

7. Zistenie doby trvanlivosti na potravinách 

8. Oboznámenie sa s novým prostredím alebo navigácia na novom 
mieste 

9. Rozoznanie rôznych predmetov 

10. Zistenie príchodov a odchodov prostriedkov verejnej dopravy 

 

Tatiana Kubišová 
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Ukážka aplikácie 

 

Markíza spustila filtrovanie programov 

s audiokomentárom 

 

Televízie na Slovensku zo zákona poskytujú mnohé svoje programy 

aj s audiokomentárom. Nie vždy je jednoduché zistiť, ktoré relácie 

či filmy ho majú a ktoré nie. Televízie však postupne na 

internetových stránkach umožňujú zobraziť si len tie časti 

programu, v ktorých nájdeme audiokomentár. 

Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, prevádzkujúca televízie Markíza, 
Doma a Dajto, upravila svoju webovú stránku www.markiza.sk v časti TV 
program. Odteraz je umožnené vyhľadanie vysielaných programov 
s audio komentárom. 
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Ako na to? 

Po zobrazení webovej stránky markiza.sk prejdeme tabulátorom alebo 
pomocou dialógu čítača obrazovky na zobrazenie komponentov webovej 
stránky na odkaz TV program a potvrdíme ho. Zobrazí sa štandardné 
zobrazenie vysielaných programových titulov s možnosťou zmeny 
zobrazenia podľa dátumu, časti dňa a audio komentára. Na stránke sa 
orientujeme po nadpisoch stláčaním písmena h. Nájdeme nadpis Dnes 
večer, ktorým začína zobrazenie televízneho programu. Postupom 
smerom nadol si môžeme prezrieť tituly, ktoré budú, na jednotlivých 
televíznych staniciach, vysielané vo večerných hodinách daného dňa. Ak 
máme záujem o prehľad titulov v iný deň, v inú časť dňa alebo máme 
záujem iba o tituly s audio komentárom, tak sa presunieme na časť 
webovej stránky, kde je možné tieto výberové podmienky nastaviť. 

Stlačením písmena c sa presunieme na prvé výberové pole s možnosťou 
výberu dátumu. Za ním nasleduje výberové pole s možnosťou výberu 
časti dňa. Ako tretia filtračná možnosť je dostupné zaškrtávacie pole na 
zobrazenie titulov s audio komentárom. Tituly s audio komentárom sa 
zobrazia v vysielacom čase, ktorý je určený predchádzajúcimi 
možnosťami. Teda pre daný deň a danú časť dňa. Ak máme záujem iba 
o tituly s audio komentárom v aktuálnom dni, stlačením písmena x sa 
presunieme priamo na zaškrtávacie pole AD audio komentár 
a medzerníkom ho označíme. Po označení poľa AD audio komentár 
dôjde k zobrazeniu titulov s audio komentárom bez nutnosti ešte niečo 
potvrdzovať. 

Prehľad titulov s audio komentárom nájdeme stláčaním tabulátora. 
V zobrazení je ako prví odkaz uvedená televízna stanica, zobrazuje sa 
logo v grafickej podobe, za ním nasleduje zoznam titulov s audio 
komentárom vysielaných touto televíznou stanicou. Po potvrdení odkazu 
s názvom titulu sa zobrazia podrobnejšie informácie o vysielanom titule. 

Podobne na stránke RTVS 

Pripomeňme, že podobným spôsobom je možné program 
s audiokomentárom vyhľadať aj na webovej stránke RTVS.sk pre 
televízie Jednotka a Dvojka. V časti televízny program máte možnosť 
zobraziť iba tituly obsahujúce audio komentár či skryté titulky, alebo iné 
parametre, napríklad vekovú vhodnosť. Voľby sú dostupné pomocou 
začiarkavacieho políčka pre každý atribút. Po označení políčka sa jeho 
vplyv ihneď prejaví na zobrazených tituloch. 
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Aj vďaka nám 

ÚNSS intenzívne komunikuje s prevádzkovateľmi televíznych staníc. 
Podarilo sa nám dosiahnuť, že verejnoprávna televízia a jedna komerčná 
už umožňujú jednoducho vyhľadať programy vysielané 

s audiokomentárom. Aj naďalej budeme v tejto iniciatíve pokračovať. 

Ján Podolinský 

 

Novinky z Tyflocompu 

 

Ak sa obzeráte po novom smartfóne s jednoduchým ovládaním 

alebo hľadáte hovoriace hodinky s českým jazykom či vylepšenú 

verziu braillovského riadku, potom vám nasledujúce novinky od 

spoločnosti Tyflocomp môžu pomôcť k správnej voľbe.  

Mobilný telefón Corvus RG160 

Jednoduchý smartfón s operačným systémom Android 4.4 poskytuje 
intuitívne ovládanie pomocou dobre hmatateľnej 3x4 klávesnice 
s prídavnými tlačidlami v spojení s obľúbeným prostredím setu aplikácií 
Corvus. 

Ponúka viac ako 30 zabudovaných aplikácií s možnosťou dodatočnej 
inštalácie cez Google PLAY. Corvus je vhodný aj pre slabozrakých. 
Môžete si ľahko nastaviť kontrast obrazovky, ľubovoľnú veľkosť písma či 

ikon. 

Zariadenie je odolné voči prachu, vode v hĺbke 1,5m po dobu 30 min., či 
pádu z výšky 1,5 m). 

Funkcie smartfónu Corvus RG160 

Ak sa stratíte, môžete poslať svoju polohu rodine alebo známemu. Tiež 
využijete aj funkciu stmavenia obrazovky, ktorá šetrí batériu a ochráni 

vaše súkromie. 

V každodennom živote vám mobil ponúka aplikáciu vyhľadávač 
predmetov. Na ľubovoľný predmet umiestnite malý BeeNode prívesok 
(potrebné je ho zvlášť dokúpiť), ktorý „prezvoníte“ z vášho inteligentného 
telefónu a podľa zvuku nájdete stratený predmet. Systém funguje aj 

opačne, takže pomocou prívesku nájdete aj telefón. 
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Aplikácia označovač predmetov vám umožní popísať si napríklad nádoby 
so zaváraninami. Doma si vytlačíte nálepky s QR kódom. Plechovku so 
zaváraninou označíte a Corvus naučíte, aká potravina sa v obale 

nachádza. Po nasnímaní nálepky vám prečíta názov produktu. 

Prostredníctvom piatich digitálnych knižníc pre nevidiacich môžete 
sťahovať knihy a časopisy v textovom, či audio formáte priamo do vášho 
mobilu. Stiahnuté dokumenty si hneď aj vypočujete v prepracovanom 
prehrávači. 

Súčasťou je najvyššia licencia Corvusu (Corvus Effective) viazaná na 
IMEI telefónu, no telefón je s predinštalovaným aplikačným setom 
Corvus možné zakúpiť aj bez aktivácie v prípade, že jeho licenciu už 
vlastníte. 

Technické špecifikácie:  

Mobilné siete: 3G WCDMA HSPA 

CPU: Mediatek® MT6572M, 1.2GHz 

Pamäť: RAM: 512MB 

Pamäť telefónu: 4GB, Podpora pre mikro SD karty (do 32 GB) 

Displej: 2.4 palca farebný TFT, rozlíšenie 240px * 320px 

SIM karty: dual SIM – mikro SIM karta 

Kamera: 2.0MPx 

Batéria: 1800mAh 

Hmotnosť: 137g 

Rozmery: 129 x 60 x 17 

Pripojenia: Wifi, Bluetooth 

Doplnkové funkcie: GPS, FM rádio, USB 

BlindShell Classic 

Plne ozvučený 4G (LTE) mobilný telefón s fyzickou klávesnicou. Tlačidlá 
sú od seba vzdialené tak, aby medzi nimi bola hmatateľná medzera. 
V telefóne môžete naraz používať dve Sim karty. Pripojenie na internet 
sa používa pre vstavané aplikácie ako je diktovanie textu, hlasové 
ovládanie, zistenie počasia, zistenie medzimestského spoja cez aplikáciu 
Cestovný poriadok a iné. Pomocou Bluetooth je možné pripojiť Bluetooth 



  

29 
 

handsfree. Cez GPS môžete zistiť aktuálnu polohu a poslať ju SMS 
správou napríklad svojej rodine.  

Funkcie smartfónu BlindShell Classic 

Telefón, história volaní, správy, diktafón, budík, kalendár, časovač, 
poznámky, kalkulačka, SOS tlačidlo, e-mail, označovanie objektov, FM 
rádio, internetové rádio, prehrávač hudby, čítačka kníh, servisná ponuka, 
predpoveď počasia, GPS lokalizácia, rozpoznávanie farieb, cestovné 
poriadky, slovník, fotoaparát.  

Zariadenie môžete ovládať pomocou hlasu. Možné je volanie 
a posielanie správ kontaktom, otvorenie akejkoľvek aplikácie v telefóne, 
získanie informácie o počasí, získanie informácie o aktuálnej polohe 
a adrese. V prípade, že sa vám nechce písať text správy, emailu alebo 
poznámky cez klávesnicu, môžete použiť funkciu diktovanie textu.  

Technické špecifikácie:  

Mobilné siete: GSM, WCDMA, LTE-FDD 

CPU: Dual core 1.2GHz 

Pamäť: RAM: 512MB 

Pamäť telefónu: 4GB, Podpora pre mikro SD karty 

Displej: 2.8 palca farebný TFT, rozlíšenie 240px * 320px 

SIM karty: dual SIM – 2x mikro SIM karta 

Kamera: 2.0MPx 

Batéria: 1800mAh 

Hmotnosť: Telefón bez batérie: 76g , Batéria: 35g 

Rozmery: 133mm x 58mm x 19mm 

SAR: Hlava: 1,399V/Kg (10g), Telo: 1,611 W/Kg (10g) 

Pripojenia: Wifi, Bluetooth 

Doplnkové funkcie: GPS, FM rádio, LED svetlo, SOS tlačidlo 

Piata generácia braillovského riadku FOCUS 40 Blue  

Kryt braillovského riadku pozostáva z hliníka a ocele, pridané sú gumové 
nárazníky absorbujúce nárazy a braillovské bunky sú lepšie chránené. 
V spolupráci s programom JAWS ponúka vynikajúcu orientáciu pri práci, 
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prekladaní a učení sa Braillovho písma. K dispozícii je 40 buniek 
zobrazujúcich jednotlivé znaky ktoré sú veľmi dobre hmatateľné. 
Prepojenie s počítačom je možné cez Bluetooth 3.0 a mikro USB C. 
Riadok  sa dá pripojiť až k piatim bluetooth zariadeniam a prepínať 
medzi nimi. Na jedno nabitie dokáže riadok fungovať až 20 hodín. 
Podpora operačných systémov na ktorých pracuje program JAWS alebo 
mobilné telefóny s OS Android a IOS. Obsahuje vstavaný zápisník, 
kalendár a hodiny.  

Česky hovoriace náramkové hodinky 

Hodinky umožňujú bez zrakovej kontroly zistiť alebo nastaviť aktuálny 
čas alebo čas budenia. Oznamujú zapnutie a vypnutie budíka. Na 
budenie si môžete vybrať zvuk kukučkových hodín, melódiu alebo 
pípanie. Môžu každú hodinu oznamovať čas. Oznamovanie času sa dá 
na noc vypnúť a hodinky budú čas pripomínať len od 7.00 do 21.00. 
Hodinky sú klasické vo vyhotoveniach, ručičkové, bez ručičkové 
a hmatové. Remienok je kovový alebo kožený, puzdro kovové. Životnosť 
batérie je 1-2 roky podľa intenzity kontroly času a hlásení a tiež 
v závislosti od okolitej teploty.  

Ďalšie informácie spoločnosti Tyflocomp:  

Vyššie uvedené mobilné telefóny, ako aj iné kompenzačné pomôcky si 
môžete prísť pozrieť a vyskúšať do predajní spoločnosti Tyflocomp 
v Bratislave, Levoči a Košiciach, prípadne do krajských stredísk ÚNSS. 
Braillovský riadok je možné vidieť iba na Krajskom stredisku v Košiciach 
a v predajni Tyflocompu v Bratislave.  

Pozor! Oznamujeme, že od 1.4.2019 budú odpojené bratislavské 

pevné linky. Zastihnete nás na mobilných číslach 0948 535 570, 

0948 535 580 a 0948 535 590. 

(red.) 
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Oznamy 

Braillovská olympiáda 

Celoštátnu Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma organizuje ÚNSS od 
roku 1992. V roku 2015 prešla súťaž inováciami a môžete sa tak tešiť na 
ďalšie dve disciplíny. Pod názvom Braillovská olympiáda tak otvárame 
už druhý ročník, ktorý tradične preverí šikovnosť vašich prstov v čítaní 
Braillovho písma a v jeho písaní na mechanickom písacom stroji. Nové 
disciplíny – lekáreň a korektúra textu.  

Uskutočnia sa 4 regionálne kolá, finále chystáme v Bratislave. 
Podrobnejšie informácie získate na stránke www.unss.sk alebo 
u predsedov a sekretárov krajských rád. Prihlasovanie spustíme 

začiatkom mája cez on-line formulár. 

(red.) 

 

Porota sa púšťa do disciplíny písanie Braillovho písma. Súťažiaca 
prepisuje diktovaný text na písacom stroji. Dôležitou súčasťou olympiády 
nie sú len bodky, ale aj stopky. 

www.unss.sk%20
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Dúhovka 
 

 

Špecializovaná príloha časopisu Dúha zameraná na kultúru a umenie 
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky. Zodpovedná redaktorka: Ivana Potočárová. 
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Teatro Colorato uviedlo divadelnú hru Život Louisa 

Brailla 

 

Divadlo Teatro Colorato  priblížilo divákom život Louisa Brailla. 

Herci hrali v tme a z divákov sa na chvíľku stali poslucháči. 

Inscenácia využívala rôzne svetelné efekty. Cieľom bolo poukázať 

na problémy, s ktorými sa nevidiaci kedysi stretávali. 

Ružomberok privítal 10. apríla na pôde Katolíckej univerzity hercov 
z divadla Teatro Colorato. Cieľom predstavenia bolo priblížiť život Louisa 
Brailla. Inscenácia využíva rôzne hudobné a svetelné efekty, tieň a tmu.  

Inšpirácia z rozhlasovej hry aj z Biblie 

„Nápad pripraviť túto hru prišiel, keď sme pripravovali materiál na 
národné stretnutie katolíckej mládeže P18. Boli tam rôzne témy a jednou 
z nich bola pasáž z evanjelia o nevidiacom pri jazere,“ opisuje režisér 
Peter Weinciller. 

Okrem Biblie načerpal režisér inšpiráciu z rozhlasovej hry Na vlastných 
krídlach od Beaty Panákovej. „Niektoré veci sme museli skrátiť, lebo 
divadlo potrebuje skratku. Takže sme niektoré pasáže vyškrtli, niektoré 
sme upravili, niečo sme aj pridali z iných materiálov. Ja som preštudoval 
toho viac, aj keď sa o Braillovi veľa nevie,“ pokračuje Peter Weinciller.  

Louis bol v hre neviditeľný 

Tvár postavy Louisa Brailla diváci nevideli počas celého predstavenia. 
Mohli sa pozerať len na jeho siluetu alebo počúvať jeho hlas. „My sme sa 
to snažili koncipovať tak, že hlavnú postavu divák nevidí. V niektorých 
scénach je len v náznakoch, máme ho v topánkach, máme ho v tieni, 
tým sme sa pohrávali s myšlienkou, že Louis tiež nevidel tváre ľudí. 
Chceli sme to takto predostrieť divákom, aby nevideli jeho tvár, poznáme 

len jeho charakter,“ hovorí herec Peter Pavlík. 

Pri predstavení využívali herci svetelné rekvizity. Niektoré scény boli 
odohrané v tme. Zapotili sa nielen herci, aj diváci tak museli lepšie natrčiť 
uši. „Je to ťažké, niekedy zabudnete rekvizitu, potom to hľadáte, ale 
máme to nacvičené, dá sa na to zvyknúť. Vždy keď hrám postavu Louisa 
tak zatváram oči, aby som to nemal také jednoduché, aby to naozaj 
vyzeralo autenticky.“ Pokračuje Peter Pavlík. 
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Málo hercov, viac postáv 

Jeden herec si zahral viacero charakterov. Zmenu charakteru 
naznačovali drobné rekvizity. „Hrala som viacero postáv. Priateľku 
Terezu, ktorá mi bola najbližšia, lebo je v mojom veku, ďalej som 
stvárnila matku Louisa Brailla alebo sestru Hedvigu. Myslím si, že toto 
striedanie nie je na škodu, pretože si človek môže vyskúšať viacero 

charakterov,“ opisuje herečka Dáša Laurová.  

Tému ocenili herci aj diváci 

„V mojej rodine prichádzam do kontaktu s nepočujúcimi, preto si myslím, 
že ľudia by mali byť akceptovaní aj keď majú nejaké zdravotné 

postihnutie,“ pokračuje Dáša Laurová.  

Dôležitosť témy zameranej na nevidiacich ocenili aj diváci. „Mne sa 
predstavenie veľmi páčilo aj téma, ktorú prinieslo. Myslím si, že o tejto 
téme by sa malo hovoriť, pretože ľudia so zdravotným postihnutím sú 
plnohodnotní členovia spoločnosti. Sama mám zdravotné postihnutie, 
a tak  sa aj ja denne stretávam s neochotou ľudí,“ komentuje diváčka 
Natália Štepanovičová. 

A o čom to bolo? 

Predstavenie opísalo život Louisa Brailla. Od dieťaťa po dosiahnutie 
titulu profesora. V Louisovom detstve herci poukázali na odmietanie 
nevidiacich ostatnými deťmi aj vlastnými súrodencami. V dospelosti 
kritizovali vzťah matky aj verejnosti k nevidiacim. Veľká časť hry bola 
zameraná na Louisových kamarátov, priateľku a históriu vzniku písma 
pre nevidiacich. Hra sa v niektorých scénach odohrávala v tme. Jednou 
z takýchto scén boli aj raňajky, kde sa z divákov stali poslucháči. Medzi 
scénami boli hudobné predely. Zriedkavo sa strunový nástroj priplietol aj 
do scenára, napríklad v scéne, kedy struny napodobili zvuk slona, kačky 
alebo moriaka. Tieňové a svetelné prvky boli na jednej strane inovatívne, 
na druhej strane sťažili celkové vnímanie hry nevidiacim aj slabozrakým. 
Scény neboli príliš dobre prepojené, niektoré repliky by si zaslúžili 
komentár. Režisér ani herci nestrávili medzi nevidiacimi dostatok času 
na to, aby sa vyhli niektorým klišé, ktoré boli ako vytrhnuté z príručky 
„Ako sa nesprávať k nevidiacemu“. Prekvapujúca bola aj neznalosť 
Braillovho písma. Niektoré scény naopak poukázali na problémy, 
s ktorými sa aj dnes nevidiaci stretávajú.  

 

Ivana Potočárová 
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A bolo Svetlo 

 

Zakaždým mierila pochodeň inam. Raz uľahčovala prácu s hlinou, 

inokedy maľovať prstovými, akrylovými či temperovými farbami. Tu 

posvietila na štetce, papier, plátno, nožnice, tu na lepidlá. Vlani sa 

projekt s názvom A bolo Svetlo zaradil do zoznamu tých, pri 

ktorých dvihla grantová komisia palec hore, tak, reku, pozriem, 

koľkože luxov to tam vlastne majú. 

 

Výtvarníci sa pýšia svojimi výtvormi. Na výkresoch môžeme nájsť kvety, 

krajinu alebo steblá trávy. FOTO – ĽUBOŠ DUBOVSKÝ 

 

„S myšlienkou pomáhať ľuďom s postihnutím som sa pohrával dlho. 
Nevedel som, aké postihnutie by mali mať, ani kde ich hľadať, len som 
cítil, že najviac rozumiem výtvarnej tvorbe, a to je to, čo by som chcel 

a vedel odovzdávať ďalej.“  

Takto mi začal servírovať svoje spomienky Martin Dzurek, ktorý pod 
Krajskou radou ÚNSS Bratislava vedie výtvarnú skupinu Svetlo. Každú 
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druhú stredu naplní veľkú zasadačku inou vôňou, pretože každá patrí 
inej technike, všetky však rozvoju jemnej motoriky, fantázii a vyjadreniam 
celej škály emócií. Za ponukou skúsiť dobrovoľnícky viesť výtvarné 

dielne práve v ÚNSS netreba hľadať ženu, ale osobnú skúsenosť. 

„V roku 2004 som si sám prešiel ochorením očného nervu a trvalo dosť 
dlho, kým som sa z toho „vystrábil“. Počiatočná obava z možnosti straty 
zraku sa ma hlboko osobne dotkla, nakoľko som si uvedomil, ako veľmi 
sa naň vo svojej práci výtvarníka spolieham. Zaoberal som sa aj 
myšlienkou, či by som vedel s poškodeným zrakom ďalej tvoriť. Tu 
niekde som sa rozhodol, že by to mohli byť práve ľudia so zrakovým 
postihnutím, ktorým by mohla výtvarná tvorba priniesť do života 
obohatenie a radosť.“ 

Kto iný ako výtvarník musí vždy s farbou von?  

 „Naozaj som vôbec nevedel, čo predstavuje práca s nevidiacimi 
a slabozrakými ľuďmi. Ako ich viesť, čo zvládnu, ako im neprivodiť 
rozpaky, nepovedať niečo nevhodné, ale hneď od začiatku vznikla veľmi 
príjemná a uvoľnená atmosféra, ktorú títo ľudia vytvorili a rozpustili tak aj 
moje prvotné obavy.“ 

Odvtedy sa stretávajú každú druhú stredu v mesiaci, a to už 15 rokov. Za 
ten čas sa sformovalo akési pevné jadro, ale skupina je otvorená aj pre 
občasných návštevníkov či ľudí, ktorí si to chcú len vyskúšať. Martin 

Dzurek rozdiel medzi ľuďmi s postihnutím a bez neho vôbec nevníma.  

Výtvarné umenie nevidiacich a slabozrakých  

„Bol som milo prekvapený, keď na prvé stretnutie prišlo asi 8 ľudí vo 
veku od 18 do 80 rokov,“ pokračuje v spomínaní Martin Dzurek. „Zo 
začiatku sme pracovali najmä s hlinou, ktorá sa mi ako materiál zdala 
pre všetkých zvládnuteľná. To, ako budú nevidiaci, či ľudia so zvyškami 
zraku pracovať v plošných technikách a s farbami, som zisťoval až 
postupne.“ 

Za ten čas, čo sa v priestoroch Krajského strediska ÚNSS v Bratislave 
nevidiaci a slabozrakí umelci stretávajú, už vyskúšali mnohé výtvarné 
techniky. Niektoré sa osvedčili viac, iné menej. Každý si našiel to, čo mu 

je blízke. 

„Pri výbere tém sa snažím voliť také, ktoré sú zrozumiteľné a nejakým 
spôsobom zvládnuteľné aj pre úplne nevidiaceho, aj pre človeka so 
zvyškami zraku. Snažím sa im čo najmenej pomáhať a zasahovať do 
tvorby,“ uzatvára Dzurek.  
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Skupina Svetlo vytvára ďalšie diela. Na stole nechýbajú pastelky, 
nožnice či rôzne farebné papiere. FOTO – ĽUBOŠ DUBOVSKÝ 

 

Vo svetle reflektorov 

Prvú výstavu pripravila výtvarná skupina Svetlo už v roku 2004, odvtedy 
vystavujú doma aj v zahraničí. Ohúrili už českých aj poľských milovníkov 
umenia. Veľkým úspechom je, že dlhoročná členka Libuša Kordíková 
reprezentovala Slovensko vo výtvarnej tvorbe na abilympiáde v Tokiu. 
S dielami viacerých ste sa však mohli stretnúť aj vy. Na putovných 
výstavách, na rôznych kongresoch a seminároch, konferencii 
Sprístupňovanie kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám – Kultúrne 
aktivity ľudí so zrakovým postihnutím, ktorú ÚNSS zorganizovala 
v novembri 2016 v Poprade, ale aj na propagačných či reklamných 
predmetoch, ktorými obdarúvame našich partnerov a spolupracovníkov. 
Áno, motívy mnohých našich vianočných pohľadníc sú z ich dielne, aj 

v tzv. „okatých“ tričkách a hrnčekoch zanechali svoj rukopis.  

Najväčšia je vždy pod lampou       

Martin Dzurek je výtvarný umelec, ktorý popri sochách komorného 
charakteru tvorí aj monumentálnu plastiku, rôzne inštalácie 
a performance, je dokonca držiteľom niekoľkých ocenení za realizácie 
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v architektúre a verejnom priestore, V poslednom období sa venuje aj 
interaktívnym inštaláciám a performance, v ktorých sa spája hudba, 
divadlo, fotografia, literatúra a video. Vystavuje na viacerých 
samostatných a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí, zúčastňuje 
sa na slovenských a medzinárodných sympóziách, je členom viacerých 

výtvarných umeleckých spolkov na Slovensku.  

Dušana Blašková 

 

Divadlo Zrakáč predstavilo hru Ste medzi nami 

 

Hra Ste medzi nami priblížila životy ľudí so zrakovým postihnutím. 

Režiséri naplnili scénky humorom aj smutnejšími príbehmi. 

V inscenácií zaznela aj vlastná tvorba skupiny Katarakta.  

Herci so zrakovým postihnutím z Divadla Zrakáč predviedli 6. apríla už 
druhú autorskú hru Ste medzi nami. Hra odhaľuje príbehy ľudí so 
zrakovým postihnutím a rôzne situácie, s ktorými sa denne stretávajú.  

Cieľom Divadla Zrakáč bolo poučiť ľudí o zrakovom postihnutí, predviesť 
správne sprievodcovské techniky, vysvetliť zásady správnej komunikácie 
a priblížiť nepríjemné situácie humorným spôsobom.  

Inšpirovali nás herci aj publikácia ÚNSS 

Režiséri sa inšpirovali publikáciou Sme medzi vami, ktorú vydala Únia 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. „Spolu s kolegom sme usúdili, že 
táto publikácia bola výborná na dramatizáciu, pretože sa nám páčil jej 
jazykový štýl. Nie je náhoda, že aj názov hry je podobný, len sme ho 
otočili,“ vysvetľuje režisér Pavol Viecha. 

Režisérov zrakové postihnutie neodrádzalo. „S hercami sa nám 
pracovalo jednoducho, pretože mali už nejaké skúsenosti, sú celkom 
zohratí. Majú výrazné osobnosti, sú jedineční. Okrem toho sú bezočiví, 
nedochvíľni a stále vodia psov na skúšky (úsmev),“ opisuje režisér Matej 
Feldbauer. 

Svojou kvapkou prispeli aj herci 

„Už sa mi stalo, že mi chcel cudzí človek ponúknuť peniaze alebo mi 
chcel pomôcť, aj keď som pomoc nepotreboval. Napríklad u očnej 
lekárky alebo u kaderníčky ma sprevádzali tak, že boli otočení tvárou ku 
mne a ťahali ma za sebou,“ opisuje svoje skúsenosti Peter Zbranek.  
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Na javisku si mohli herci vyskúšať aj životy iných ľudí. „Hral som SBS-
kára, ktorý nechcel nevidiacu pustiť do podniku. To je práve tá situácia, 
keď som si istý, že niečo také by som zažiť nemohol. Je to možnosť byť 

trochu hrubší, aj keď ja taký nie som,“ komentuje Stanislav Slávo Sokol.  

Nie len radosti, ale aj starosti  

Okrem humorných scén herci ukázali aj svoje trpké skúsenosti, hodnoty 
a niečo zo svojej osobnosti. „Zo začiatku som s tým mala problém. Na 
každej skúške som „revala“ ako malé decko, ale myslím si, že je 
potrebné hovoriť aj o takýchto veciach, pretože je veľa ľudí, ktorí majú 
nejaký problém a čím dlhšie sa to zatajuje, tým je to horšie. Myslím si, že 
verejnosť potrebuje vedieť, že nie všetko je ružové a dokonalé,“ hovorí 

Lucia Medveď Pataková. 

„Bolo mi do plaču, keď som mala posledný monológ a hovorila som 
o tom, aký mám k dcére vzťah, ako mi pomáha. Je to ťažké, ale myslím 
si, že otvoriť sa pred ľuďmi a ukázať možno aj svoje hlbšie pocity nie je 
zlé, aby si aj ľudia uvedomili, ako sa správať k nevidiacim,“ konštatuje 

Silvia Milošovičová, vedúca občianskeho združenia Zrakáč.  

Vlastná hudba aj texty 

Autorom hudobnej produkcie je skupina Katarakta. Hudobný podklad 
pripravil Peter Zbranek a o texty a spev sa postarala Zuzana 
Hrebičíková. Hudobná ukážka mala baladickú časť s názvom Vtáčia 
perspektíva a rytmickú časť s názvom A tak si lietam. „Mali sme si 
pripraviť okolo 10 viet o tom, ako nás ovplyvnilo zrakové postihnutie. 
Celý text je prierez môjho života. Aj vďaka „zrakovine“ či hudbe, 
respektíve umeniu vôbec, beriem život s nadhľadom, z vtáčej 
perspektívy. Druhá časť A tak si lietam je rytmickejšia. Napísala som ju 
pri fľaši ružového vína. Hovorí o mojom vitálnom prístupe k životu.“ 

komentuje Zuzana Hrebičíková.  

Čo môžete očakávať? 

V prvej časti hry herci predviedli scénky, v ktorých kritizovali nesprávne 
správanie verejnosti k ľuďom so zrakovým postihnutím. Tiež ukázali 
divákom najčastejšie chyby v komunikácii alebo chyby pri 
sprievodcovských technikách. Scénky boli prifarbené jemnou iróniou 
a sarkazmom. Stvárnili rôzne situácie, s ktorými sa v bežnom živote 
stretli. SBS-kár, ktorý nechcel do klubu pustiť nevidiacu alebo priveľmi 
aktívni ľudia, ktorí chceli pomôcť, aj keď ich pomoc nebola potrebná. 
Kompozícia inscenácie je jednoduchá. Scénky na seba nadväzujú aj 
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vďaka rozprávačovi, ktorý jednotlivé časti prepája svojím príhovorom. 
Preto aj hra nepotrebuje komentár. 

Počas celého predstavenia prevláda hovorový jazykový štýl, v niektorých 
častiach sa priblíži aj umeleckému alebo náučnému štýlu. Miestami sa 
objavia aj vulgárne slová. Hovorené časti tak zaujmú aj mladšie ročníky. 
Divadlo Zrakáč dokáže spojiť humor a šok. Humorné časti sa striedajú 
s citlivými pasážami, ktoré dej posunú do druhej polovice. Herci v nej 
ukazujú emotívnejšie príbehy zo svojho života. Stvárňujú tak, že aj ľudia 
so zrakovým postihnutím zažívajú niekedy krásne, inokedy smutnejšie 
časy. Herci využili v hre aj iné svoje schopnosti – hru na fujare či klavíri 
alebo spev. Text piesne od Zuzany Hrebičíkovej je miestami uštipačne 
ironický, ale pravdepodobne pre nezainteresované okolie menej 
zrozumiteľný. Pieseň bola zaspievaná kvalitne, čomu pomohla farba 

hlasu speváčky a klavírny sprievod.  

Na konci Peter Zbranek v sprievode klavírnych tónov priniesol krásnu 

myšlienku. Vyznal svoju lásku k hudbe, ktorou sa živí. 

Pozvánka  

Ak ste práve oľutovali, že ste hru nevideli, môžete ísť na niektorú 
z repríz. Divadlo Zrakáč s hrou vystúpi 29. mája a 18. júna v Modrom 
salóne SND. Lístky si môžete kúpiť aj cez internet na webovej stránke 
SND. 

Divadlo Zrakáč  

Divadlo Zrakáč založil v roku 2010 režisér Jozef Pražmári. Tvorí ho 
skupina nevidiacich, slabozrakých a vidiacich tvorcov. Divadlo doteraz 
predstavilo päť hier, z toho dve boli autorské - Vzťahovačky a Ste medzi 

nami. 

Ivana Potočárová 
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Účinkujúci: Silvia Milošovičová, Stanislav Slávo Sokol, Lucia Medveď 
Patáková, Zuzana Hrebičíková, Martina Lužáková, Peter Zbranek, 

Andrej Svetko. FOTO – PAVOL URBÁNEK 

 

 

Hudobná skupina Katarakta v zložení Zuzana Hrebičíková (spev), Peter 
Zbranek (klavír), Stanislav Slávo Sokol (fujara, cajon), Silvia 
Milošovičová, Lucia Medveď Patáková a Martina Lužáková (vokály, 

choreografia). FOTO – PAVOL URBÁNEK 
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Pozvánka: Stretnutie s Ľubošom Černákom a Míľa 

pre mamu 

ZO ÚNSS Nitra pozýva všetkých milovníkov populárnej hudby na 
stretnutie so zástupcom programového riaditeľa RTVS,  hudobným 
redaktorom, renomovaným DJ-om a hudobným manažérom Ľubošom 
Černákom. Uskutoční sa v sobotu 11. mája 2019 o 10:00 hod. 
v spoločenskej miestnosti SINA Nitra n.o. To sa nachádza v komunitnom 
centre na Nedbalovej 17 v Nitre. Náš hosť nám porozpráva o rozhlasovej 
práci a svete hudby.  

Po obede sa presunieme do mestského parku na Sihoti a zapojíme sa 
do celoštátnej akcie Míľa pre mamu formou pochodu tzv. Slepej 

stonožky. 

Bližšie informácie na tel. čísle 0911 328 921  

Josef Zbranek 
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Slepecké trapasy 

Autorská a čitateľská súťaž o ceny, 2 kolo.  

Do 1. kola tohtoročných trapasov sa zapojilo 18 hlasujúcich. Je to zatiaľ 
rekord tejto súťaže. Musím sa ale priznať, že 7 hlasov bolo získaných na 
klubovej akcii ZO ÚNSS, na čom nie je nič, čo by bolo v rozpore 
s pravidlami. Čo keby ste to skúsili aj u Vás? Zábavný bod programu, 
a ešte s možnosťou výhry pre jedného z hlasujúcich.     

Najviac sympatií s počtom 17 bodov si získala Eka ako zlodejka bielych 
palíc. Len o bod menej mal pád Igora H, presnejšie povedané príspevok 
„Ach tie pády“. 11 bodov mala ďalšia „Zlodejka“ od Renaty Oláhovej. 
Sedem čitateľov a poslucháčov zaujali Šťuchance Milana Motyčáka, ale 
nikto z nich mu nepridelil viac ako jeden bod, takže je z toho len 4. 
miesto, no a to piate miesto s 3 bodmi patrí príspevku „Femme fatale“ od 
autorky –DuB-. No, milá osudová žena, možno keď budeš písať po 
slovensky, budeš úspešnejšia. Ani prekladač mi ten výraz nechcel 
preložiť, podarilo sa to až jednému internetovému slovníku cudzích slov. 
V minulom čísle som neuviedol vylosovaného výhercu. Stal sa ním 

Václav Fanta z Prahy a tým dnešným je Jana Hrnčárová. 

A máme tu 2. kolo 2019. Pripomeniem, že každý hlasujúci môže svoje 3 
body ľubovoľne rozdeliť medzi trapasy. Body posielajte do 31. mája na 
adresu duha@unss.sk (do predmetu uveďte slovo hlasovanie) alebo 
písomne na adresu ÚNSS, Sekulská 1, 842 50 Bratislava. 

Josef Zbranek 

6. Skade ruka, skade noha 

Boli sme na osvetovom workshope na strednej škole. Pred nami 
v laviciach (prekvapivo disciplinovaní) prváci, budúci asistenti učiteľa. 
Jeden z nich sa prihlásil, že už nevidiaceho viedol, že to nie je žiadna 
veda. Reku, tak poď, ukážeme to spolužiakom. Chvíľu sa ošíval, ale 
napokon sa poddal všeobecnému nátlaku. Chopila som sa teda slova: 
„Nevidiaceho oslovte, a ak vašu pomoc prijme, jemne ho drgnite svojím 
lakťom, aby sa vás chytil.“ V triede nastalo rozpačité ticho. Myslím si: 
„Však im nehovorím, aby chudáka slepca odvalili, povedala som jemne.“ 
Po niekoľkých sekundách sa začali ozývať hlasy: „On nemá ruku.“ Ťáj! 
Toto vedieť, nevystavujem milého študenta nepríjemnosti a rovno sa 
postavím na stranu, kde správny úchop môžem demonštrovať so 

všetkým, čo je naň treba.                                                                

-DuB- 

mailto:duha@unss.sk
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7. Ako som sa vyfarbil 

Po umytí hlavy si zvyknem dať vlasovú vitamínovú výživu. Všetci vieme, 
že fľaštičky s kozmetikou sú rozličné. To však nebol prípad obalu 
manželkinho tužidla, ktoré sa s tou výživou celkom zhodovalo. To tužidlo 
bolo aj s farbivom, ktoré na môj vlasový odtieň zapôsobilo tak, že moja 
hlava sa stala modrou a takto som išiel do práce. A nie je zamestnanie 

ako zamestnanie. Modré vlasy na autorite učiteľovi určite nepridajú.   

Vlado  

8. Gentleman  

Nastupujeme do auta s vidiacou šoférkou. Otváram dvere a zrazu 
počujem: „Ó, ty si ale gentleman!“ Boli to dvere šoféra, o čom som ani 
netušil. Ak nemáte slušnosť v krvi, gentlemanom sa môžete stať aspoň 

omylom. 

-HM- 

9. Hladkanie 

Sedím vo vlaku z Bratislavy do Žiliny. Čítam si knihu, driemem až kým 
nenastúpia dve mladé slečny. Usadia sa a zrazu ma jedna z nich začne 
len tak letmo obchytkávať. Samozrejme po nohách. Na Skalitom majú na 
to pekný výraz - ochliť sa. Hovorím si, že tie dnešné baby idú na to 
nejako zhurta. Asi po vzore modernej piesne Ta ne, ta ne. Nechcelo sa 
mi vyvolať škandál, tak som sa rozhodol, že to zatiaľ nechám tak. 
Hladkanie prestalo a vlak už zabrzdil v cieľovej stanici. Beriem si veci, 
šmátram po palici a zrazu mi čosi oblíže ruku. Záhada vyriešená - 

obtieral sa o mňa pes. Tichý a pravdepodobne bez košíka. 

Ondro 

10. Ja Ťa obídem 

So svojím psom spolupracujeme asi tak, že ja mu dávam stručné povely, 
prípadne pochvaly. Často sa mi stáva, že môj monológ psíkovi si 
privlastnia okoloidúci dvojnohí tvorovia. Aj minule si to hasíme do roboty. 
Pochválim Ivorka: „Dobre!!“ A oproti mne sa ozve: „Dobré ránko!!“ Alebo 
toť nedávno dám Ivorovi povel: „Obíď vpravo!“ A pani na to: „Veď ja Ťa 
obídem.“ Haha! Ešte som aj za nevychovanú bola, že som jej Tykať 

začala. 

Snežienka 

Spracoval Josef Zbranek 
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