
7-
8-
9/
20
21 MYSLÍMOVINKY

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

RODINNÝ FESTIVAL SLOVENSKÉHO POSUNKOVÉHO JAZYKA

Medzinarodný týždeň Nepočujúcich 2021

ISSN 1338 - 2748 

Diskusné forúm "Posunkovňa"

Britskú tanečnú súťaž vyhrala Nepočujúca Rose Ayling-Ellisová

T R O J M E S A Č N Ý  E L E K T R O N I C K Ý  Č A S O P I S



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         2

Milí čitatelia, 

Milí čitatelia, 

práve čítate letné čísla Myslimoviniek s nádychom septembra. Po dlhšom čase ma 

naozaj potešilo, že sa otvorila opäť brána do kultúry. V lete sme si mohli užiť milé 

rodinné stretnutia v rámci Nepočujúcich rodín, ktoré organizovala SNEPEDA, a 

Rodinný festival slovenského posunkového jazyka, ktorý organizoval Slovenský zväz 

posunkujúcich. Ale najviac som sa tešila, keď som uvidela, že aj napriek pandemickej 

situácií je snaha komunít Nepočujúcich riešiť oslavy Medzinárodného dňa Nepočujúcich 

u nás a v zahraničí. V neposlednom rade sa teším, keď sa už počasie zmení na 

upršané, že si môžem sadnúť k sledovaniu filmov, ktoré sú čiastočne o Nepočujúcich 

alebo sa v nich posunkuje. Jeden z najnovšých filmov je CODA. Príjemné sledovanie 

filmov aj Vám!  

   Angela 😊

.editoriál.



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         3

1 Rodinný festival slovenského posunkového jazyka

4 Medzinárodný týždeň Nepočujúcich 2021

6 Diskusné forúm "Posunkovňa"

7 Rodinný festival slovenského posunkového jazyka

8 Bratislava spúšťa služby komunikácie bez bariér

9 Návšteva pápeža Františka na Slovensku

10 7. Prešporský medzinárodný deň Nepočujúcich

12 Kaktus Bike Bratislavský MTB Maratón

13 Britskú tanečnú súťaž vyhrala Nepočujúca Rose Ayling-Ellisová

14 Nepočujúce dievčatko Abiah Martinez dostalo prvú hereckú úlohu vo filme 

Cry Macho 

15 Film CODA (v rytme srdca)

.obsah.

Elektronický trojmesačník, ISSN 1338-2748, Ročník XI. 

Šefredaktor: Katarína Zúdorová   Redaktori: Angela Hefty, Tomáš Slezák, Michal Hefty 

Grafik: Michal Hefty   Jayzková korektúra: Erika Gavelčíková Dobišová 

Vydavateľ:  

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

Jelačičova 4, 821 08 Bratislava 

myslim@myslim.sk, www.myslim.sk  



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         4

MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ NEPOČUJÚCICH 2021 

 Aj tento rok sa celý posledný týždeň v septembri oslavoval Medzinárodný 

týždeň Nepočujúcich a zároveň Medzinárodný deň posunkových jazykov, 

ktorý pripadá na 23.septembra. Oslávila ho komunita Nepočujúcich po 

celom svete. Sviatok Nepočujúcich je iniciatívou 

Svetovej federácie Nepočujúcich (World Federation of 

the Deaf so skratkou WFD). V rámci medzinárodného 

týždňa Nepočujúcich sa konali rôzne kampane, prednášky, debaty, či pochody. 

Cieľom je prehĺbiť osvetu o komunite Nepočujúcich. Tohtoročný sviatok 

pripadol na 20. - 26. septembra 2021. 

Neoslavujeme Medzinárodný deň Nepočujúcich, ale Medzinárodný týždeň Nepočujúcich 

 Svetová federácia Nepočujúcich oznámila, že od roku 2021 sa bude sviatok 

Nepočujúcich oficiálne oslavovať v týždennom bloku ako Medzinárodný 

týždeň Nepočujúcich so skratkou IWDP. Táto zmena názvu pochádza z 

rozhodnutia XVI. Valného zhromaždenia WFD, ktoré sa konalo v roku 2011 

v Južnej Afrike.  

Medzinárodný deň Nepočujúcich sa premenoval na 

Medzinárodný týždeň Nepočujúcich už v roku 2009. 

Svetová federácia Nepočujúcich si totiž v roku 2008 

vyjednala, aby sa názov Medzinárodného dňa Nepočujúcich zmenil na názov 

Medzinárodný týždeň Nepočujúcich s účinnosťou od roku 2009. Termín osláv 

sa totiž podľa potrieb jednotlivých organizácií často predlžoval a tento sviatok 

oslavovali napr. celý víkend alebo celý týždeň namiesto jedného dňa. Od roku 

2021 tak oficiálne oslavujeme Medzinárodný týždeň Nepočujúcich.  

V roku 2018 sa po prvýkrát pridal sviatok Medzinárodný deň posunkových jazykov (IDSL – 

International Day of Sign Languages). Oslavuje sa každoročne 23. septembra. Tento sviatok 

schválila a uznala Organizácia spojených národov (OSN) v decembri 2017.  

Oslava prosperujúcich komunít Nepočujúcich 

 Hlavnou myšlienkou Medzinárodného týždňa Nepočujúcich 2021 bola Oslava prosperujúcich 

komunít Nepočujúcich. Aby sme si uvedomili, že Nepočujúci majú svoje vlastné komunity, svoje 

vlastné kultúry, svoje národné posunkové jazyky, ktoré nás všetkých spájajú. Komunity 

Nepočujúcich sa v priebehu rokov rozširujú, prosperujú a dávajú nám všetkým silu. Nadišiel tak 

vhodný čas vzdať poctu obľúbeným organizáciám pre osoby so sluchovým postihnutím, ich 

vytrvalosti a boji za ľudské práva Nepočujúcich na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Podľa 

WFD pritom dôležitou zásadou činnosťou organizácií by malo byť „Nič o Nepočujúcich, bez 

Nepočujúcich“. 
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7 tém na jednotlivé dni  

 Na tento rok bolo vyhlásených sedem tém na jednotlivé dni osláv Medzinárodného týždňa 

Nepočujúcich. Témou prvého dňa bolo Ako si vážiť históriu Nepočujúcich a posledný deň bol 

venovaný ľudským právam v čase krízy.  

1. Ako si vážiť históriu Nepočujúcich 

2. Udržateľnosť vodcovstva Nepočujúcich 

3. Posunkový jazyk pre všetkých Nepočujúcich učiacich sa osôb  

4. Posunkujme za ľudské práva! 

5. Medziskupinové vzťahy subkomunít Nepočujúcich 

6. Kultúra a umenie Nepočujúcich  

7. Ľudské práva v čase krízy 

70. výročie WFD 

 Svetová federácia Nepočujúcich si zároveň pripomenula v 

tomto roku 70. výročie svojho vzniku.  Pri tejto príležitosti pripravila 

špeciálne logo s tyrkysovou stuhou. Pripomína tak dlhú cestu k 

zabezpečeniu ľudských práv pre Nepočujúcich a uznaní národných 

posunkových jazykov, ktorých je vo svete už vyše 200.  

Verejní predstavitelia na Slovensku si tiež pripomenuli Medzinárodný deň posunkových 

jazykov 

 Medzinárodný deň 

posunkových jazykov si 

n a s o c i á l n e j s i e t i 

pripomenuli aj premiér 

Eduard Heger (OĽANO), 

poslankyňa parlamentu 

Jana Žitňanská (Za ľudí), 

či komisárka pre osoby 

s o z d r a v o t n ým 

pos t i hnu t ím Zuzana 

Stavrovská. Títo verejní 

predstav i te l ia sa na 

podnet bývalých a súčasných predstaviteľov ANEPS zapojili do celosvetovej výzvy s vyhlásením (v 

posunkovanej slovenčine, žiaľ nie v slovenskom posunkovom jazyku) so slovami: “Aj my 

posunkujeme za ľudské práva”.  

Text: K. Zudorová  Zdroj a foto: wfdeaf.org, teraz.sk, rtvs.sk, snepeda.sk, facebook  
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DISKUSNÉ FÓRUM "POSUNKOVŇA"

 V septembri Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich 

rozbehlo svoj nový projekt názvom „Posunkovňa“. 

Pandémia priniesla pre osoby s poruchou sluchu so 

zavedením povinnosti nosenia respirátorov celosvetovo 

neľahkú situáciu. Znamená to pre nich obmedzenosť 

komunikácie a nezrozumiteľnosť zo strany počujúcich 

ľudí, čo vlastne chcú s nimi zdieľať. Možno sledovať, ako 

osoby s poruchou sluchu alebo Nepočujúci zápasia s 

rúškami, ktoré znamená pre nich izoláciu. Tí, ktorí sú 

používateľmi slovenského posunkového jazyka sú vo 

výhode v tom, že môžu v izolácií – ktorú prináša 

pandémia - zdieľať svoje myšlienky, názory prostredníctvom kamerového spojenia s využitím 

rôznych komunikačných platforiem ktoré ponúka smartfón. Takto vzniklo počas pandémie 

celosvetovo čoraz viac živých vysielaní v posunkovom jazyku, kde Nepočujúci moderátori pozývajú 

zaujímavé osobnosti z komunity Nepočujúcich na spoznanie určitej problematiky, životného príbehu 

Nepočujúcich a počujúcich osôb. Projekt „Posunkovňa“ sa rozbehol z podobných dôvodov. Bude sa 

realizovať prostredníctvom živého vysielania na Facebooku, ktorého záznam možno spätne pozrieť 

aj cez Youtube. Do sledovania diskusného rozhovoru môžu byť pozvaní Nepočujúci, ale aj počujúci, 

ktorí sa venujú problematike osôb so sluchovým postihnutím a ktorí, pokiaľ neovládajú slovenský 

posunkový jazyk 

budú pretlmočení 

pros t redn íc tvom 

t l m o č n í k a 

s l o v e n s k é h o 

p o s u n k o v é h o 

jazyka.  

P r v ým h o s ť o m 

diskusného fóra 23. 

septembra 2021 

b o l J a r o s l a v 

C e h l á r i k k 

príležitosti prvého 

výročia kodifikácie slovenského posunkového jazyka, kde sa diskutovalo procese kodifikácie, a 

možné cesty a riešenia získané kodifikačného procesu. Diskusné fórum pokračuje v mesiacoch 

október, november, december. Projekt „Posunkovňa“ sa realizuje vďaka finančnej podpore 

Ministerstva kultúry SR. 

Text: M. Hefty   Foto: Myslím - CKN 
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 Jedného príjemného letného dňa 

zorganizoval Slovenský zväz posunkujúcich 

rodinný festival slovenského posunkového 

jazyka. 21. augusta sa tak stretli 

Nepočujúce i počujúce deti s rodičmi v 

Opoji pri Trnave. Spoločne sa zabávali a 

súťažili. Na ihrisku bolo desať stanovíšť, na 

ktorých deti spoločne s rodičmi plnili úlohy. 

Hádzali lopty, kruhy, riešili hlavolamy, či 

chytali umelé rybičky. Za 10 splnených úloh 

na každom stanovišti pre deti na 

konci čakala darčeková taška, 

popcorn či cukrová vata zdarma. 

Dospelí si mohli oddýchnuť pri jedle a 

porozprávať sa. Počujúci mohli 

absolvovať minikurz slovenského 

posunkového jazyka. Azda najväčšou 

atrakciou pre deti boli skákacie hrady 

a minibazén. Cieľom akcie bolo spojiť 

rodiny s deťmi, či už počujúce alebo 

Nepočujúce. Futbalové ihrisko v Opoji 

podľa jeho Nepočujúceho 

p o s l a n c a O b e c n é h o 

zastupiteľstva Jaroslava 

C e h l á r i k a a z á r o v e ň 

p redsedu S lovenského 

z v ä z u p o s u n k u j ú c i c h 

väčšinou zíva prázdnotou, 

je to ideálne miesto na 

takéto stretnutia. Rodinný 

festival by sa tak mohol 

konať každý rok.   

Text: K. Zudorová  Zdroj: mytrnava.sme.sk, facebook SZP  Foto: Slovenský zväz posunkujúcich

RODINNÝ FESTIVAL SLOVENSKÉHO POSUNKOVÉHO 

JAZYKA
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 Mesto Bratislava intenzívne vníma svoju zodpovednosť voči ľuďom s akýmkoľvek 

znevýhodnením. V snahe sprístupniť svoje služby aj ľuďom so sluchovým a rečovým 

znevýhodnením zavádza v týchto dňoch dve nové online služby. 

Nepočujúci ľudia, ktorí sa dorozumievajú hlavne v posunkovom jazyku, nedoslýchaví či starší 

ľudia s progresívnou stratu sluchu sa vďaka novým službám výrazne zvýši ich samostatnosť a 

nezávislosť od pomoci iných pri vybavovaní záležitostí na úradoch mesta. Informácie mesta sa 

stanú pre nich zrozumiteľnejšie. 

Na viac ako dvadsiatich pracoviskách prvého kontaktu v meste 

Bratislava sú k dispozícii: 

1. online tlmočenie z/do slovenského posunkového jazyka 

Pri online tlmočení sa úradník alebo úradníčka pri prepážke 

prostredníctvom video hovoru na tablete bude môcť okamžite spojiť s 

tlmočníkom posunkového jazyka, ktorý bude celý rozhovor tlmočiť. 

Online tlmočník aj prepisovaný text sa bude zobrazovať na obrazovke 

tabletu, ktorý je k dispozícii na kontaktných pracoviskách. 

2. online  prepis hovorenej reči na text v reálnom čase 

Rovnako pri online prepise bude možné rýchle spojenie s 

prepisovateľom, ktorý bude hovorenú reč úradníkov prepisovať 

klientovi do textovej formy. V prípade telefonického rozhovoru 

prostredníctvom infolinky s funkciou online prepisu sa 

prepisovaný text zobrazuje na obrazovke počítača alebo smartfónu 

volajúcej osoby. 

Služby budú okrem Magistrátu poskytované aj na kontaktných 

miestach Dopravného podniku Bratislava, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, OLO, Mestskej 

polície na Obchodnej ulici, Múzea mesta Bratislavy v Starej radnici, Galérie mesta Bratislavy, 

Mestskej knižnice v Bratislave a Turistického informačného centra. Pilotný projekt sa bude 

priebežne monitorovať a dolaďovať podľa potrieb cieľovej skupiny. 

Na Slovensku ide o najrozsiahlejší projekt tohto druhu. Partnerom projektu je Centrum 

bezbariérovej komunikácie, ktorého cieľom je prostredníctvom digitálnych technológií búrať 

bariéry v komunikácii a pri získavaní informácií pre ľudí so sluchovým postihnutím. 

Text: A. Hefty  Zdroj: https://bratislava.sk/sk/komunikacia-bez-barier  

 BRATISLAVA SPÚŠŤA SLUŽBY KOMUNIKÁCIE BEZ 

BARIÉR
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 Návšteva pápeža Františka na Slovensku trvala štyri dni, a to od 12. - 15. septembra 2021. 

Hlavu katolíckej cirkvi na Slovensko pozvala naša prezidentka Zuzana Čaputová počas oficiálnej 

zahraničnej cesty vo Vatikáne v decembri 2020. Pozvanie prijali aj všetci slovenskí katolícki biskupi.  

Pápež František navštívil štyri slovenské mestá a to Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín – Stráže. 

Stretol sa tiež s predstaviteľmi židovskej náboženskej obce, mládežou a obyvateľmi košického 

sídliska Luník IX. Návšteva sa odohrávala v období pandémie ochorenia COVID – 19, v dôsledku čoho 

ju sprevádzalo viacero protipandemických obmedzení. Záujemcovia, ktorí sa chceli stretnúť s 

pápežom sa museli zaregistrovať cez webstránku. Preverovalo sa očkovanie, prípadne pre 

nezaočkovaných záujemcov platil režim OTP.  

Na návšteve nechýbali ani Nepočujúci 

záujemcovia, ktorí mali zabezpečene 

tlmočenie do slovenkého posunkového 

jazyka v Šaštíne, ktoré sú v blízkosti 

Malaciek alebo Senice. V Košiciach sa 

návšteva začala 14. 09. 2021 o 17.00 s 

mladými ľuďmi vo veku 15 – 40 rokov a 

neboli tam žiadni Nepočujúci. Preto neboli 

ani tlmočníci. V Šaštíne sa návšteva konala 

hneď na druhy deň 15. 09. 2021 hneď ráno 

o 10.00 a vstup bol v režime OTP. Všetci 

Nepočujúci, čo mali záujem o stretnutie s pápežom, pricestovali na západné Slovensko a to do 

spomínaného Šaštína. Dokonca prišli aj Nepočujúci z Prahy. Na stretnutie s pápežom sa bolo treba 

dopredu registrovať ešte v júni. Podľa toho sa zabezpečili aj tlmočníci. V Šaštíne tlmočili do 

slovenského posunkového jazyka - Terézia Grešnerová, Katarína Vídová, Michal Poliak (brat 

Silvester) a Tomáš Vojtkovský a preklad čítal Norbert Vida (syn tlmočníčky Katky Vidovej). Tlmočníci 

mali na sebe slúchadla, cez ktoré počúvali Norberta Vidu, nakoľko ten musel všetko čítať, nie vždy sa 

hovorilo po slovensky. Okrem tlmočenia  mohli nepočujúci sledovať aj titulky na veľkoplošnej 

ob ra zovke . T lmo čen i e do s l oven ského 

posunkového jazyka zabezpečil Michal Poliak (brat 

Silvester).     

Tí ľudia, ktorí sa nemohli dostaviť osobne, mali 

možnos ť s ledova ť pr iamy prenos, ktorý 

odvysielala RTVS a tam boli tiež zabezpečené dve 

tlmočníčky. Striedali sa Kvetka Lepotová s Máriou 

Košutovou.   

Text: T. Slezák  Foto: I. Domancová

NÁVŠTEVA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU



7. PREŠPORSKÝ MEDZINÁRODNÝ DEŇ NEPOČUJÚCICH

Je to vždy krásny pocit, keď 

sa na jednom mieste zídu 

deti, hrajú sa, komunikujú v 

posunkovom jazyku, smejú 

sa a v ich očiach žiari šťastie 

a radosť. Nebolo to ani inak 

18. septembra pri futbalovom 

i h r i s ku Novomes t s kého 

športového klubu 1922 v 

Bratislave. My, organizátori z 

o b č i a n s ke h o z d r u ž e n i a 

Snepeda, sme zorganizovali 

7 . ročn ík P rešporského 

M e d z i n á r o d n é h o d ň a 

nepočujúcich. Tento rok niesol tému: Hrou k sociálnej interakcii.  

Najskôr nás čakala rozcvička, spoločne sme si zahrali kooperatívne hry. Deti sa potom rozdelili 

do 5 skupín, kde si zasúťažili v rôznych 10 kolách. Úžasné bolo sledovať ako starší pomáhali 

mladším. Aj najmenšie deti mali o zábavu postarané, hrali rôzne hry. Deti sa potešili aj 

maľovaniu na tvár, o ktorý sa postarala Barbora Jányová. Po súťaži na všetkých čakala krásna a 

chutná torta. Potom sa deti rozhodli, že si zahrajú futbal. Prekvapili sme ich aj snehovou 

guľovačkou. Ani dospelí sa nenudili, mali sme pre nich pripravený vedomostný kvíz. Traja 

najlepší dostali krásne vecné odmeny. Na konci deti dostali kopu darčekov. 

Sme radi, že ich daždivé 

počasie neodradilo a prišli. 

N a š ť a s t i e n a m i e s t e 

prestalo pršať a slniečko 

začalo dokonca svietiť. Deti 

si tak celú akciu náramne 

užili, na torte si pochutnali 

a spoločne sa zabávali.  

Týmto sa chcem poďakovať 

dobrovoľníkom Romanovi 

Vojtechovskému, Denise 

Gálovej, Ivici Duray Tichej, 

K a t a r í n e G a š o v e j , 

f o t og ra f ov i Zo l t ánov i 

Duraymu a tlmočníčke Lucie Kotulovej. Ďakujem aj Ladislavovi Hlavatému za pomoc a 

poskytnutie priestoru, ktorý patrí Novomestskému športovému klubu 1922.



Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore 

Nadácie ZSE. Ďakujeme aj sponzorom za vecné 

odmeny pre deti (Národná banka Slovenska, 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, RTVS, Powerlogy, 

DAXE (Maxík), Pijo Bio, Onaque, Spoločenská 

terapia), nápoje pre všetkých zúčastnených (Kofola 

ČeskoSlovensko) a finančné príspevky od Jána 

Pašáka a Kataríny Vidovej.   

Text: Veronika Vojtechovská, hlavná 

organizátorka podujatia       

Foto: Archív Snepeda 
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 Posledný septembrový víkend 26.9.2021 sa konal maratón v cyklistike v Amfiteátri  v 

Knižkovej doline v Rači. Niesol názov KAKTUS BIKE Bratislavský MTB Maratón a to Majstrovstvami 

Slovenska v MTB maratóne, finálovým pretekom Župného pohára a finálovým pretekom pohára 

XCM. Táto organizácia zabezpečuje Slovenský cykloklub. Ich trať bola plánovaná nasledovne:  

Maratón: 80 km (2033m), Polmaratón 52 km (1255 m), Štvrťmaratón 22 km (531 m). Jeden 

maratón sa začal o 10,30 hod v kategórii muži 40-49 rokov. Medzitým cyklistami bol aj náš 

Nepočujúci cyklistika a to Július Maťovčík z Trenčína a na drese mal číslo 740. V tejto kategórii 

štartovalo asi 70 pretekárov. Náš cyklistika Maťovčík to dokázal do cieľa prišiel medzi prvými. Resp. 

ešte lepšie skončil na 1.mieste v cieľovom čase a to 02:17:38.8. Srdečne mu gratulujeme a veríme, 

že do budúcna nás nesklame a ukážete svoje ďalšie prvenstvá.   

  

Text: T. Slezák     Zdroj: 

www.sportnet.sme.sk, www.sme.sk, 

www.google.sk

KAKTUS BIKE BRATISLAVSKÝ MTB MARATÓN
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 Rose Ayling-Ellisová je britská herečka. Od narodenia je Nepočujúca, používa britský 

posunkový jazyk a nosí aj načúvací prístroj. Pri komunikácii s počujúcimi potrebuje tlmočníka 

britského posunkového jazyka. Je známa tým, že hrá v telenovele s názvom EastEnders. V seriáli 

hrá mladú tínedžerku. V lete 2021 ju oslovila britská tanečná súťaž Strictly Come Dancing. V 

septembri sa tak stala jej prvou Nepočujúcou účastníčkou. S profesionálnym tanečníkom 

Giovannim Pernicem vyhrala. V šiestom týždni obaja dosiahli prvýkrát v histórii súťaže za svoje 

tango plný počet bodov, perfektné skóre 40 bodov. V ôsmom týždni predstavili tanec s názvom 

Chvíľa ticha ako pocta komunite Nepočujúcich. V špeciálnom tanečnom vystúpení sa zrazu v 

polovici skladby hudba stíšila, ale dvojica pritom tancovala ďalej. Jeden z porotcov to opísal ako 

najlepšiu vec, akú kedy v šou videl a mnohých divákov dojal k slzám. Herečka oslavovala komunitu 

Nepočujúcich vo svojich vystúpeniach viackrát, napríklad začlenením britského posunkového jazyka 

do svojich tancov. Po tomto tanci dostali aj ocenenie Heat Unmissables 2021 za televízny moment 

roka. Rosin vplyv vyvolal obrovský nárast záujmu ľudí o štúdium britského posunkového jazyka.  

Zaujímavosťou je, že s cieľom pomôcť Nepočujúcej tanečníčke lepšie cítiť hudbu, mali spoluhviezdy 

súťaže zakázané tlieskať, aby mohla cítiť hudbu na tanečnom parkete. Nikto nesmel tlieskať, keď 

tancovala, aby mohla cítiť vibrácie z podlahy.    

Text: K. Zudorová  Zdroj a foto: metro.co.uk, birminghammail.co.uk 

BRITSKÚ TANEČNÚ SÚŤAŽ VYHRALA 

NEPOČUJÚCA ROSE AYLING-ELLISOVÁ  
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NEPOČUJÚCE DIEVČATKO ABIAH MARTINEZ DOSTALO 
PRVÚ HERECKÚ ÚLOHU VO FILME CRY MACHO 

 Trailer k najnovšiemu filmu Cry Macho od Clinta Eastwooda ukazuje príbeh starého muža, 

ktorý vyráža na cestu do Mexika, kde má nájsť syna svojho šéfa a dostať ho do Ameriky. Ukazuje aj 

scénu, kde malé dievčatko rozkošne drží Eastwoodovu ruku a 91-ročný legendárny herec sa 

usmieva. Tým malým dievčatkom je 6-ročná Abiah Martinez z Colorada. Abiah hrá jednu z vnučiek 

len v pár scénach a komunikuje v americkom posunkovom jazyku. Doteraz nemala žiadne herecké 

skúsenosti. Vo filme sa objavila vďaka tomu, že v lete 2020 si Martinezova matka všimla casting, 

ktorý na Facebooku zdieľala nezisková organizácia Colorado Hands & Voices, podporujúca rodiny s 

Nepočujúcimi deťmi.  Jej mamu prekvapilo, ako jej vtedy 6-ročné dieťa túto úlohu zvládlo, vrátane 

prednesu niekoľkých riadkov v 

americkom posunkovom jazyku a 

trpezlivého čakania na svoje 

scény.    

Zaujímavosťou je, že film sa mal 

natáčať už v roku 2013 a hlavnú 

ú l ohu ma l o b sad i ť A rno l d 

S c h w a r z e n e g g e r . Te n d a l 

nakoniec prednosť účinkovaniu vo 

filme Konečná (2013). Po rokoch 

však réžiu filmu zobral do rúk 

Clint Eastwood, ktorý sám seba 

obsadil do hlavnej úlohy. 

Film Cry Macho sa v kinách 

objavil 16. 9. 2021. 

Text: K. Zúdorová 

Zdroj: gazette.com 



FILM CODA  (V RYTME SRDCA)

 Ak si pamätáte z predchádzajúceho vydania časopisu, vtedy sme písali článok o filme „The 

Unholy“, kde hrala Nepočujúca herečka, ktorá sa volá Cricket Brown. Aj tento rok natočila ďalší 

zaujímavý film o Nepočujúcich, volá sa CODA. Prečo práve CODA? Dovoľte vysvetliť, že slovo CODA 

znamená, že ide o počujúce dieťa Nepočujúcich rodičov. To znamená, že dieťa pomáha tlmočiť v 

posunkovom jazyku pre Nepočujúcich rodičov. Preto sa tento film snaží ukázať svetu, ako to 

funguje CODA v rodine. Vo filme hrala aj ďalšia Nepočujúca herečka Marlee Matlin. To je známa 

herečka z oscarového filmu „Bohom zabudnuté deti“, ktorý bol vysielaný v roku 1986 a Marlee 

hrala hlavnú úloha  za najlepšiu herečku získala oscara. Tento film je o tom ako funguje rodina 

vrátane počujúcej dcéry, ktorá pomáha svojím rodičom. Táto mladá herečka Emília Jones 

pochádzajúca z Anglicka je aj speváčkou, jej prvý film bol „Jeden deň“ (2011), keď mala 8 rokov, 

potom nasledovali ponuky a hrala aj napr. vo filme: Piráti z Karibiku: Na vlnách podivná. Vo filme 

CODA hrala študentku, ktorá mala 

ťažké obdobie. Chodila na krúžok 

spevu, kde zistili, že ma pekný 

hlas a posunuli ju na hlavnú rolu 

počas vystúpenia. Má to jeden 

háč i k , že mus í pomáha ť a j 

rodičom pretlmočiť v posunkovom 

j a z y k u , k e ď p r í d e n e j a k á 

príležitosť. Rodičia boli na nej 

závis l í , pretože bola jediná 

počujúca v rodine. Tak sa musí 

rozhodnúť medzi svojím snom a 

rodinnými povinnosťami. Ja som si 

ten film musel pozrieť, pretože 

som bol na ňu zvedavý, ako celé 

dopadne. . .Ak s te f i lm eš te 

nevideli, odporúčam Vám, pozrieť 

si ho. Je to dobrý, pohodový film 

na doma , a spoň s i t r o šku 

oddýchnete.  

Text: T. Slezák   

Zdroj: www.csfd.cz    

Foto : h t t p s : / /1 .bp .b l ogspo t . com/ -

JA6FrmvZw3k/X6fT6Q2Z7MI/AAAAAAAAs_Y/
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