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JEDEN SVET BEZ BARIÉR

Práva osôb so zdravotným postihnutím v EÚ
Lenovo "Projekt pre ľudí s poruchou sluchu"
Nepočujúci Briti chcú nový zákon o Britskom posunkovom jazyku

.editoriál.

Milí čitatelia,
jeseň a zima nám opäť prinášajú kultúru. Vonku je čoraz rýchlejšie tma, počasie je
menej sympatické, hľadáme teda chvíle, kde sa môžeme duševne naplniť.
Za kultúrou netreba ísť ďaleko. V októbri bolo divadelné predstavenie tlmočené do
slovenského posunkového jazyka: „Výstup“. Naviac sme si opäť mohli pozrieť filmy s
titulkami upravené pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré sa premietali hybridne
v rámci festivalu Jeden svet.
Dúfame, že aj Vy milí čitatelia budete môcť stráviť krásne Vianoce v kruhu Vašich
najbližších a keď sa počas sviatkov rozhodnete zapnúť televízne vysielanie a pozrieť si
tam dobrý film, budú Vám dispozícií aj skryté titulky.
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov Vám praje celá redakcia.

Angela 😊

.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748

2

.obsah.
1

Jeden svet bez bariér

4

Práva osôb so zdravotným postihnutím v EÚ

5

Európania so zdravotným znevýhodnením budú mať jednotné preukazy

7

Pokračovanie diskusného fórumu „Posunkovňa“

8

Lenovo "Projekt pre ľudí s poruchou sluchu"

10

Divadelné predstavenie „Výstup“

11

Festival Jeden svet

13

Nepočujúci Briti chcú nový zákon o Britskom posunkovom jazyku

14

Svetová výstava Expo v Dubaji je prístupná aj pre Nepočujúcich

15

Vo filme The Eternals superhrdinku Makkari hrá nepoč. Lauren Ridloffová

16

V katastrofickom filme 13 minút hrá Nepočujúce dievča Shaylee
Mansfieldová

18

Nepočujúca Alice z Battenbergu bola matkou princa Filipa a svokrou
britskej kráľovnej Alžbety II.

Elektronický trojmesačník, ISSN 1338-2748, Ročník XI.
Šefredaktor: Katarína Zúdorová
Grafik: Michal Hefty

Redaktori: Angela Hefty, Tomáš Slezák, 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

3

PRÁVA OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V EÚ
V Európskej únii žije približne 87 miliónov osôb so zdravotným postihnutím. Z nich je až 34,4
milióna dospelých s poruchou sluchu. Napriek tomuto vysokému počtu veľa z nás pociťuje bariéry v
EÚ.
Európska únia a jej členské štáty sa však zaviazali zlepšovať sociálnu a ekonomickú situáciu osôb so
zdravotným postihnutím. Prijali dôležité dokumenty ako je Dohovor OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím a Chartu základných práv EÚ. Hlavným posolstvom Dohovoru je, že
osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na základné ľudské práva a slobodu pohybu bez
diskriminácie. V Charte sa píše aj o právach ľudí so zdravotným znevýhodnením. Napríklad, že
ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na nezávislosť, zamestnanie a účasť na spoločenskom
živote. Takisto sa v nej hovorí, že je v rozpore so zákonom, ak sa k týmto osobám pristupuje
nespravodlivo iba preto, že majú zdravotné
postihnutie. Táto dôležitá zmluva vstúpila do
platnosti pre EÚ v januári 2011 a riadila obsah
Európskej stratégie pre oblasť
zdravotného postihnutia na roky 2010 –
2020.
EÚ v roku 2019 prijala ďalšiu súvisiacu
legislatívu, Európsky akt prístupnosti /
EAA/. Tento právny predpis o prístupnosti
tovarov a služieb je míľnikom v legislatíve EÚ.
Krajinám EÚ ukladá, aby zaručili na európskom
trhu širokú paletu prístupných tovarov a služieb. Patria medzi ne počítače, smartfóny, automaty na
lístky a odbavenie, routery, televízne prijímače, bankomaty a bankové služby, bezpečnostná
komunikácia, elektronický obchod a televízne aplikácie, či elektronické čítačky a elektronické knihy.
Smernica sa v súčasnosti transportuje do národnej legislatívy a európskych noriem. Členské štáty
majú na jeho zapracovanie do národnej legislatívy tri roky.
Podpora práv ľudí so zdravotným znevýhodnením
6. októbra 2021 v Európskom parlamente diskutovali o právach európskych občanov so
zdravotným znevýhodnením. Medzi body programu europoslanci zaradili aj prijatie niekoľkých
opatrení. Jedným z nich je aj dôležité uznesenie, aby verejné orgány poskytovali potrebné
informácie aj v národnom posunkovom jazyku. Rovnako by malo byť zaistené tlmočenie do
posunkového jazyka pri všetkých dôležitých verejných prejavoch. Začína sa tak písať ďalšia
nová kapitola. Je veľmi dôležité, aby všetky členské štáty EÚ brali uznesenie Európskeho
parlamentu o ochrane osôb so zdravotným postihnutím (2020/2209(INI)) veľmi vážne. Musia
zabezpečiť, aby sa naplnil prísľub pre 34 miliónov Nepočujúcich a nedoslýchavých Európanov.
Text: K. Zudorová Zdroj a foto: europa.eu, eud.eu, google europsky parlament
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EURÓPANIA SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM
BUDÚ MAŤ JEDNOTNÉ PREUKAZY
Všetci Európania so zdravotným znevýhodnením budú mať jednotný preukaz Európskej Únie
pre osoby so zdravotným postihnutím. Dohodol sa na tom európsky parlament 6. októbra 2021.
Doklad by mal zaručiť vzájomné uznávanie štatútu osôb so zdravotným znevýhodnením v celej
Európe a rovnaký prístup k výhodám, najmä v oblasti dopravy, kultúry, voľného času a športu, a to
aj za hranicami bydliska osoby so zdravotne znevýhodneným. S prijatím uznesenia vo francúzskom
Štrasburgu súhlasilo 579 poslancov, 12 bolo proti a 92 sa zdržalo hlasovania.
Nárok na preukaz by mali mať postupne do roku 2023 majú všetci Európania so zdravotným
znevýhodnením od 67 do 100 % invalidity. Platnosť karty bude maximálne 10 rokov, potom je
potrebné ju obnoviť.
Túto iniciatívu Európskej komisie na zabezpečenie práva na voľný pohyb osôb so zdravotným
postihnutím vrátane Nepočujúcich v rámci EÚ podporuje Európska únia Nepočujúcich /EUD/. Pre
komunitu Nepočujúcich bude dôležité, aby karta prinášala výhody ľuďom s rôznym postihnutím,
vrátane tých, ktorých
postihnutie nie je viditeľné.
Niektorí totiž vyjadrili svoje
obavy, že preukaz zdravotného
postihnutia EÚ sa bude spájať
iba s ľuďmi s viditeľným
postihnutím. Niektorí sa stretli s
komunikačnými bariérami a
diskrimináciou, keď sa pokúšali
použiť Kartu.
Otázky a odpovede
Čo je Európsky preukaz zdravotného postihnutia?
Európsky preukaz zdravotného postihnutia je dokument, ktorý poskytuje osobám so zdravotným
postihnutím bezplatný alebo čiastočne dotovaný prístup ku kultúrnym, športovým a voľnočasovým
podujatiam.
Kto môže získať kartu?
Každá uznaná osoba so zdravotným znevýhodnením. Členské štáty budú mať právomoc rozhodnúť,
kto je oprávnený získať preukaz podľa vnútroštátneho vymedzenia pojmu zdravotného postihnutia,
ako aj právomoc určiť postup týkajúci sa jeho vydávania.
Ako a kde môžete kartu použiť?
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Európsky preukaz zdravotného postihnutia bude možné využiť v oblasti kultúry, športu a voľného
času (napríklad kiná, divadlá, múzeá, zábavné parky). Karta bude neprenosná. Jej výhody budú
výhradne pre osobu so zdravotne znevýhodnením. Aby ste mohli využívať výhody, musíte kartu
vlastniť.
Aké výhody ponúka karta?
Inštitúcie kultúrnych, športových a voľnočasových
aktivít, ktoré akceptujú kartu, môžu poskytnúť
napríklad:
-

bezplatný vstup alebo zníženie taríf pre osobu

so zdravotným postihnutím a/alebo na
sprevádzajúcu osobu (alebo tlmočníka posunkového
jazyka),
-

bezplatný audio/vizuálny sprievodca,

-

vysvetľujúce brožúry alebo letáky prispôsobené rôznym potrebám (aby boli ľahko čitateľné),

-

prispôsobené návštevy so sprievodcom (napríklad v posunkovom jazyku),

-

prístupné miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím,

-

špecifický preukaz v zábavných parkoch pre ľahší prístup k atrakciám, atď.

Kto sú hlavní partneri európskeho preukazu zdravotného postihnutia?
Mnohí partneri sú už súčasťou siete, ktorá akceptuje kartu. Sieť sa bude v budúcnosti ďalej rozvíjať.
Pilotný projekt
V súčasnosti neexistuje žiadny systém medzi členskými štátmi EÚ, vnútroštátne preukazy
zdravotného postihnutia sa v iných členských štátoch neuznávajú. Existuje zatiaľ iba pilotný projekt
zavedenia preukazu. Ten sa začal vo februári 2016 a zapojila sa doň skupina ôsmich krajín EÚ:
Slovinsko, Cyprus, Belgicko, Taliansko, Estónsko, Fínsko, Malta a Rumunsko. Tieto krajiny testovali
preukaz. Preukaz sa tak vzájomne uznáva zatiaľ v krajinách EÚ zapojených do tohto dobrovoľného
systému.
V novej stratégii v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 európska
komisia navrhla vytvorenie európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím do konca
roku 2023 s cieľom, aby bol uznávaný vo všetkých členských štátoch. Bude vychádzať zo
skúseností z prebiehajúceho pilotného projektu preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím v
ôsmich členských štátoch a z európskeho parkovacieho preukazu pre osoby so zdravotným
postihnutím.
Text: K. Zudorová Zdroj a foto: ec.europa.eu, eud.eu
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POKRAČOVANIE DISKUSNÉHO FÓRUMU „POSUNKOVŇA“
Občianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich organizovalo v mesiaci
október, november a december diskusné fórum „Posunkovňa“. Cieľom bolo oboznámiť používateľov
slovenského posunkového jazyka a priaznivcov slovenského posunkového jazyka určitými témami,
ktoré súviseli s komunitou Nepočujúcich. Počas týchto mesiacov sme sa mohli oboznámiť a pozrieť
diskusie s nasledujúcimi témami:
7.10.2021 Juraj Holéczy: Dych
14.10.2021 Jan Wirth: Život a smrť
21.10.2021 Karel Redlich: CODA – počujúce deti nepočujúcich rodičov
28.10.2021 Veronika Vojtechovská: Svet Harryho Pottera je podobný svetu Nepočujúcich?
18.11.2021 Emília Perez: Titulky pre sluchovo postihnutých
23.11.2021 Ádám Kósa: Nepočujúci v Európskej únií
25.11.2021 Veronika Rafflerová: Zdravé prsia
29.11.2021 Radka Nováková: Deaf ecosystém
7.12.2021 Roman Vojtechovský: Poznáte odborné pojmy, ktoré sa používajú v komunite Nepočujúcich?
16.12.2021 Milan Fritz: Partnerské vzťahy nepočujúcich s počujúcimi
22.12.2021 Zuzana Stavrovská: Ako pracuje úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím?
28.12.2021 David de Keyzer: Festival Clin d‘Oeil
30.12.2021 Matúš Vallo: Primátor hlavného mesta Bratislavy SR

Moderátorom
počas každej
diskusie bol Michal
H e f t y.

Každý

z ú č a s t n e n ý
diskusie pracuje v
d

a

n

e

j

problematike
alebo

sa

jej

dlhodobo venuje.
Dúfajme, že v
budúcich rokoch
budeme môcť
pokračovať v
podobných online
diskusných fórach. Projekt „Posunkovňa“ sa realizuje vďaka podpore Ministerstva kultúry SR.
Text: A. Hefty
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LENOVO "PROJEKT PRE ĽUDÍ S PORUCHOU SLUCHU"
Medzi pozitívne udalosti patrí, že aj väčšie alebo menšie spoločnosti, prípadne firmy
prejavia záujem o špecifické komunity, skupiny, ktoré niečím vynikajú. Snažia sa ich spoznať a
podľa svojich možností aj podporiť.
Medzi takéto firmy môžeme s hrdosťou zaradiť aj spoločnosť Lenovo, ktorá prejavila záujem o
osoby s poruchou sluchu a komunitu Nepočujúcich. Ich prvotnou snahou bolo spoznať ako žijú
vo svete ticha a aké špecifické schopnosti a vedomosti vedia preukázať. Ich snaha bola teda
obojstranná, na jednej strane spoznanie komunity a na strane druhej predstaviť spoločnosť ako
firmu, kde funguje vývojová počítačová, IKT technológiá a ich príslušenstvá.

Priestor pre vzájomné predstavenie vytvoril Lenovo v spolupráci s občianskym združením
Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich. Myslím poskytlo 4x sériu prednášok o živote,
kultúre a zvykoch komunity Nepočujúcich formou online školenia, na ktorú sa prihlásili
dobrovoľníci z firmy Lenovo. Školiteľom týchto online stretnutí bola Angela Hefty. Medzičasom
sa uskutočnila výzva občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, ktoré
hľadalo Nepočujúcich záujemcov, ktorí by mali záujem spoznať spoločnosť Lenovo a zároveň ich
zaujímalo, či je možné pracovať v tejto firme. Požiadali sme Lenovo, aby sa zamerali hlavne na
svoje praktické skúsenosti. Školenie sa uskutočnilo 10. 10. 2021 v priestoroch spoločnosti
Lenovo s dobrovoľníkmi (zamestnancami) Lenova, kde každý osobitne predstavil svoju prácu.
Lenovo je medzinárodná firma s rôznymi pobočkami na svete a tá Bratislavská patrí medzi
najväčšie, flexibilne pristupuje k rôznym kultúram a komunitám, ktorých členovia sú
pracovníkmi firmy. Ako medzinárodná firma preto stavia na komunikačný jazyk - angličtinu,
.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748
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ktorú treba ovládať, ak
ju niekto neovláda
dobre, má možnosť sa
doučiť. Avšak ani to nie
je problém, ak je
osoba s poruchou
sluchu, vedia sa
prispôsobiť aplikačnými
p r o g r a m a m i
automatického
titulkovania. Na tomto
stretnutí

sa

po

predstavení práce kolegov rozdelili Nepočujúci na menšie skupiny a ku každej skupine sa pridal
jeden kolega z firmy Lenovo. Prostredníctvom tlmočenia do slovenského posunkového jazyka
riešili pracovné skupiny svoje životopisy a prípravu na pohovor. Lenovo pri výbere zamestnancov
kladie dôraz na schopnosť ukázať svoje vedomosti a schopnosti uchádzača a podľa týchto
vedomostí ponúka prácu.
Na záver sem si mohli pozrieť aj budovu o ktorej môžem povedať že je naozaj unikátna, nájdu
sa v nej príjemné zákutia,
kde sa človek môže najesť
či už zo svojho obeda
alebo objednaného z
reštaurácie. Dokonca si
môžete si zacvičiť, alebo
poprípade si oddýchnuť v
relaxačnom kútiku.
Text: A. Hefty
Foto: Myslím - CKN
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE „VÝSTUP“
Nedávno som vám predstavil divadelné predstavenie „Aj muži majú svoje dní“. Toto
predstavenie sa mi veľmi páčilo, veľa som sa nasmial, bolo to vtipné a celkovo z toho
predstavenia šla dobrá atmosféra. 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.
Teraz by som vám rád popísal môj zážitok z
ďalšieho divadelného predstavenia. Jedná sa o
divadelné predstavenie „Výstup“, podľa autora
Petra Quiltera, ktoré mohlo byť realizované vďaka
podpore Ministerstva kultúry. Dostal som
i n f o r m á c i u , ž e s a b u d e k o n a ť d i va d e l n é
predstavenie tlmočené do posunkového jazyka
formou statického tlmočenia a samozrejme som
sa na to už veľmi tešil. Hneď som zavolal
kamaráta a bývalého kolegu a dohodli sme sa, že
pôjdeme ako na predstavenie a bude to ako
panská jazda. Predstavenie sa konalo
24.10.2021 o 18.00 v divadle Nová scéna v
Bratislave, tak ako predchádzajúce predstavenie.
Toto predstavenie ako som už spomínal, bolo tlmočené formou statického tlmočenia. Tlmočili tri
šikovné ženy: Barbara, Eva a Kamila. S kamarátom sme sedeli v 3.rade a mali sme radosť, že
sme videli predstavenie zblízka a hlavne dobre na tlmočníkov posunkového jazyka. Do divadla sa
prišla pozrieť väčšina Nepočujúcich. Pre nás Nepočujúcich je to konečne bezbariérový
zážitok ,tešil som sa z toho, že rozumiem všetkému, čo sa na javisku odohráva.
Dovolím si vám stručné opísať, o čom predstavenie bolo. Názov je teda „Výstup“, ide o
chlapskú komédiu, ktorá je nielen o ženách. Príbeh sa odohráva na úpätí hory. Cieľom
netradičného výletu je jasný: Prekonať sám seba! Zdolať krízu stredného veku! Tentokrát v inej
žánrovej podobe. Prostredníctvom láskavej, prevažne konverzačnej komédie založenej na
presnom odpozorovaní smutno-smiešnych svetov, trápností, stavov a vzájomného podpichovania
dnešných chlapov. Počas horského výstupu na počesť zosnulého kamaráta sebaironicky a s
vtipom rekapitulujú vlastné životy. Doterajšie mužsko-ženské vzťahy, partnerské a manželské
väzby. Témy našich životov zobrazené optikou úsmevu a nadhľadu. Je to súčasný príbeh, ktorý
určite nikoho nenechá chladným.
Bolo to príjemné predstavenie, pri ktorom sme sa naozaj aj úprimne zasmiali. Trvalo vyše dve
hodiny, vrátané prestávok. Chcem poďakovať ešte raz naším tlmočníčkam, ktoré nám tlmočili,
ale v neposlednom rade aj
organizátorom projektu za túto
príležitosť. Pevne verím v
tlmočenie ďalších a ďalších
divadelných prestavení na ktoré
potom s radosťou zavítam a
potom vám o nich napíšem.
Text: T. Slezák
Foto: Myslím - CKN
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FESTIVAL JEDEN SVET
Počas jarných mesiacov rozbiehalo občianske združenie Človek v ohrození svoj projekt pod
názvom „Jeden svet“. Ich cieľom bolo usporiadať filmové premietania ľudí rôznych krajín a tém
dokumentárneho charakteru, ktoré poukazujú na život rôznych ľudí. Tento festival sa uskutočnil
prvýkrát v hybridnej forme, to zn. premietanie sa konalo v kinosalách a zároveň aj v online vysielaní.
Celkovo bolo sprístupnených 48 projekcií, z toho naživo v kinosálach Bratislavy 18 projekcií. Online
vysielanie umožnilo sprístupniť projekciu aj ľuďom z iných kútov Slovenska a uľahčilo tak sledovanie
pre osoby so zdravotným postihnutím. Taktiež sa veľký dôraz sa kládol na dodržanie bezbariérového
prístupu pre osoby so sluchovým postihnutím
a pre osoby so zrakovým postihnutím. Človek
v ohrození úzko spolupracoval s občianskym
združením Myslím – centrum kultúry
Nepočujúcich v zastúpení s Michalom
Heftym a s občianskym združením Únia
n e v i d i a c i c h a s l a b o z ra k ý c h a ď a l š í m i
organizáciami.
Jeden svet nasleduje európske smernice a štandardy v sprístupňovaní svojho programupre všetkých
divákov bez rozdielu. Vychádzajúc z medzinárodne ukotveného všeobecného práva na prístup ku
kultúre, organizoval v roku 2020 Jeden svet polročný workshopový program s názvom „Jeden svet
bez bariér“, ktorý spojil aktérov naprieč audiovizuálnym prostredím na Slovensku a zástupcov
komunít so znevýhodneným prístupom ku kultúre. Jedným z výstupov tohto projektu bolo
sprístupnenie 10 slovenských a českých
filmov v Kine Lumiére v Bratislave a online
cez portál DAFilms. Filmy boli inkluzívne
sprístupnené pre zrakovo a sluchovo
znevýhodnených divákov, ale aj pre rodičov
s deťmi, cudzincov, seniorov a ľudí bez
domova. V nadchádzajúcich rokoch sa bude
f e s t i va l u s i l o va ť i n k l u z í v n e p r i n c í p y
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rozširovať postupne do všetkých
oblastí programu a organizácie.
Okrem sprístupňovania vlastného
obsahu sa Jeden svet v rámci
projektu „Jeden svet bez hraníc“
venoval tiež zviditeľneniu tejto témy v
kultúrnom prostredí na Slovensku. Už v tejto iniciačnej fáze sa podarilo presadiť novú prioritu do
podpornej štruktúry Audiovizuálneho fondu: zvýšenie dostupnosti audiovizuálnych obsahov pre
znevýhodnené skupiny divákov.

V rámci diskusie naživo a sprístupnení audiovizuálnych diel diskutovali Emília Perez, Michal Hefty,
Dušana Blašková, Mariana Chytilová a ďalšie osoby, ktorí si vymienili názory na zložitú cestu
sprístupnení audiovizuálnych dieľ pre osoby so zdravotným postihnutím v podmienkach televíznych
vysielaní a hlavne v premietaní filmov v kinosáloch.
Text: A. Hefty Foto: Myslím - CKN a Človek v ohrození
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NEPOČUJÚCI BRITI CHCÚ NOVÝ ZÁKON O BRITSKOM
POSUNKOVOM JAZYKU
Vo Veľkej Británii začali Nepočujúci diskutovať ohľadne návrhu zákona o britskom
posunkovom jazyku. Britský posunkový jazyk ako samostatný jazyk bol podľa nich síce formálne
uznaný 18. marca 2003 vládou Spojeného kráľovstva, ale už vtedy vláda sľúbila, že preskúma
jeho právny stav. Doteraz sa tak nestalo, po 18 rokoch sa tak Nepočujúci Briti rozhodli, že už
nechcú viac čakať. Na vytvorení nového zákona o britskom posunkovom jazyku spolupracovala
Britská asociácia Nepočujúcich (BDA) s niekoľkými podobnými organizáciami. S ich zástupcami
sa 6. októbra 2021 stretla poslankyňa Rosie Cooperová, aby prediskutovali návrh zákona o
britskom posunkovom jazyku, ktorý predloží v Britskom parlamente v januári 2022. Poslankyňa
je dcérou Nepočujúcich rodičov a presadzuje sa za potreby Nepočujúcich. Skupina 53
Nepočujúcich sa už stretla aj s ostatnými poslancami – väčšinou konzervatívnymi, aby ich návrh
zákona podporili. Návrh už prešiel v prvom čítaní a poslankyňa Cooperová ho predloží v Dolnej
snemovni na druhé čítanie 28. januára 2022. Momentálne Nepočujúci kontaktujú a emailom
žiadajú miestnych poslancov, aby v Dolnej snemovni hlasovali za tento návrh zákona. Ak by to
poslanci schválili, postúpil by do 3. čítania, na ktorý zatiaľ ešte nie je stanovený dátum. Bolo by
to však konečné hlasovanie za nový zákon BSL. Rok 2022 by tak mohol byť výnimočným pre
komunitu Nepočujúcich v Spojenom kráľovstve a získali by právny štatút pre ich britský
posunkový jazyk. Cieľom návrhu zákona o britskom posunkovom jazyku je vyhlásiť ho za
oficiálny jazyk Spojeného kráľovstva a vytvoriť novú Britskú radu posunkového jazyka, ktorá
bude presadzovať všetky záležitosti súvisiace s britským posunkovým jazykom.
Kampaň BSL act Now! vedie Nepočujúci David Buxton
David Buxton je Nepočujúci aktivista a člen Britskej asociácie
Nepočujúcich. Už viac ako 30 rokov sa angažuje v podpore britského
posunkového jazyka a vzdelávania Nepočujúcich. Je hlavným autorom
niekoľkých politických dokumentov BDA vrátane tieňovej správy, zákona o rovnosti a
zdravotnom postihnutí, ako aj dokumentu o vzdelávaní Nepočujúcich. V roku 2018 bol
vymenovaný za jedného z piatich
najvplyvnejších ľudí so zdravotným
postihnutím v Británii na podujatí
Disability Power 100. V súčasnosti
aktívne vedie kampaň o britskom
posunkovom jazyku a lobuje u
poslancov za schválenie jej nového
zákona.
Text: K. Zudorová Zdroj a foto:
disabilitynewsservice.com, bda.org.uk
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SVETOVÁ VÝSTAVA EXPO V DUBAJI JE PRÍSTUPNÁ AJ
PRE NEPOČUJÚCICH
Svetová výstava Expo 2020 sa otvorila 1. októbra 2021 v Dubaji. Ide o prvú svetovú
výstavu, ktorá sa koná v regióne MENA & SA (na Strednom východe, v Afrike a južnej Ázii) a tiež je
prvýkrát hostiteľom arabská krajina. Kvôli globálnej pandémii koronavírusu bola odložená o rok. Na
ploche viac ako 4 km2 (čo je ako 600 futbalových ihrísk) vystavuje takmer 190 krajín, ale aj
nadnárodné spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie. Prvýkrát v histórii Expo
výstav má každá krajina svoj vlastný pavilón. Hlavnou témou výstavy je „Spájanie myšlienok,
vytváranie budúcnosti“ s podtémami „Príležitosť, Mobilita a Udržateľnosť“.
Na Expo sú vítaní aj Nepočujúci alebo nedoslýchaví návštevníci. Počas celej výstavy Expo 2020
nájdu otvorené titulky priamo na niektorých videách. Titulky sú aj na skenovateľnom kóde s
medzinárodným posunkovaním. Tieto kódy možno nájsť pomocou štandardného piktogramu
posunkového jazyka. Niektoré udalosti majú živé titulky, a to buď priamo na obrazovke, alebo sú
prístupné cez odkaz a dajú sa pozrieť na smartfóne. Informácie o udalostiach vrátane toho, či budú
živé titulky, sa priebežne aktualizujú prostredníctvom kalendára udalostí.
Pri niektorých oficiálnych prejavoch, rozhovoroch a
ceremóniách je tlmočenie do posunkového jazyka
zabezpečené v medzinárodnom posunkovom systéme.
V niektorých pavilónoch sú k dispozícii aj plánované
prehliadky s medzinárodným posunkovaním.
Pre nedoslýchavých ľudí pripravené aj indukčné slučky
na vyhradených pultoch, ako sú predaj vstupeniek,
informačné centrá a maloobchodné pulty. Tie sú aj v
Terra Pavilóne, kde sa konajú verejné podujatia.
V prípade potreby evakuácie budú návštevníci so sluchovým znevýhodnením informovaní
blikajúcimi majákmi v celom areáli a zamestnanci Expo 2020 budú k dispozícii, aby vás
nasmerovali.
Expo Dubaj 2020 potrvá do
31. marca 2022 a koná sa
iba raz za päť rokov.
Text: K. Zudorová
Zdroj a foto:
www.gulftoday.ae/news/
2022/01/05/sign-languageinterpreters
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VO FILME THE ETERNALS SUPERHRDINKU MAKKARI
HRÁ NEPOČUJÚCA LAUREN RIDLOFFOVÁ
Rodáčka z Chicaga získala hlavnú úlohu vo filme Eternals spoločnosti Disney's Marvel
Cinematic Universe. Zapísala sa tak do histórie ako prvá Nepočujúca superhrdinka. 43-ročná
herečka hrá postavu Makkari, nesmrteľnú bytosť z iného sveta, ktorá okupuje Zem. Ako členka
rodiny 9 ďalších takýchto bytostí, ktoré zodpovedajú veľkej nebeskej sile, má silu rýchlosti, vďaka
ktorej prekoná (nemyslíš preletí? Alebo niečo také, takto mi to príjde ako zvláštne vyjadrenie) svet
v priebehu niekoľkých minút.
Ako sa stala superhrdinkou Makkari
Zaujímavosťou je, že Lauren Ridloff získala životnú úlohu vo filme celkom netradične. Priviedla
svojho syna na jeho konkurz a akonáhle ju uvidel riaditeľ kastingu, chcel ju obsadiť na niečo iné. Až
o niekoľko mesiacov neskôr sa jej ozval s tým, že ju chcú pre film od Marvelu. Lauren tomu
nemohla uveriť, že to s Marvelom myslí vážne. V rozhovore pre The New York Times v máji 2018
totiž povedala, že by si rada zahrala superhrdinku. Na jej prekvapenie sa jej želanie splnilo. Jej
prvou myšlienkou bolo, že možno bude hrať čierneho pantera. Nakoniec ju zavolali na stretnutie s
režisérkou filmu Chloé Zhaovou do Los Angeles, kde jej povedala, že by mohla hrať superhrdinku
Makkari. Spýtala sa jej, či má záujem byť vo filme, a jej okamžitá odpoveď bola áno.
Ako jej Angelina Jolie pomohla vyriešiť problém na natáčaní
Lauren sa priznala, že na natáčaní sa stretla s rôznymi menšími a vačšími prekážkami, s ktorými
však rátala. Jeden z jej najvačších problémov bolo to, že v niektorých scénach musela byť otočená
tvárou k stene. Ako Nepočujúca mala s tým problém, pretože nevedela
hneď zareagovať na signál. Po niekoľkých dňoch natáčania sa posťažovala
u svojej kolegyni Angeliny Jolie na dovolenkovej párty. Angelina jej
okamžite navrhla – prečo nepoužijeme laserové pero, ktoré môžu
špeciálne efekty ľahko vymazať? Odvtedy na natáčaní vždy, keď sa
pozerala na stenu, tlmočník použil laserové pero. Vytváral kruh na stene
a keď ten kruh zmizol, znamenalo to pre ňu: „Akcia! Jej kolegyňa
Angelina Jolie tak vyriešila jeden z jej najväčších problémov na natáčaní.
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O filme Eternals
Eternals je americký akčný film režisérky Chloé Zhaovej. Je natočený na motívy komiksov z
vydavateľstva Marvel Comics o humanoidnej rase Eternals. V hlavných úlohách sa predstavili
Angelina Jolieová, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloffová, Brian Tyree Henry, Salma
Hayeková, Lia McHughová a Don Lee. V Eternals ako odvekí superhrdinovia dlho tajne žili medzi
ľuďmi, ale jedného dňa sú vyburcovaní, aby zabránili kozmickej apokalypse. Po prvýkrát je tak vo
filmovom trháku človek so sluchovým postihnutím po boku iných mocných záchrancov bojujúcich
za záchranu sveta. Premiéra filmu sa konala 5. novembra 2021.
O herečke Lauren Ridloffovej
Lauren Ridloffová je od
n a r o d e n i a N e p o č u j ú c a . Vo
svojich 13-tich rokoch sa
prestala vyjadrovať hlasom a
začala komunikovať výlučne
americkým posunkovým
jazykom, pretože mala pocit, že
ľudia prirovnávajú jej intonáciu
hlasu k jej inteligencii.
Ako absolventka školy NYC’s Hunter College s magisterským titulom učila skupinu študentov
americký posunkový jazyk na Manhattane. Zároveň bola učiteľkou v materskej škôlke takmer 10
rokov. V roku 2018 bola jedného dňa pozvaná na Broadway ako lektorka posunkového jazyka pre
oživenie klasickej hry Bohom zabudnuté deti na divadelnej doske. Spočiatku len pomáhala
režisérovi filmu a nemal v úmysle byť herečkou. Nakoniec získala hlavnú úlohu po boku herca
Joshuu Jacksona. Bol to veľký prelom v jej kariére. Za hlavnú úlohu v hre bola nominovaná na
niekoľko ocenení vrátane ceny Tony za najlepšiu herečku. Neskôr získala hereckú úlohu v seriáli
The Walking Dead ako Connie v jeho deviatej sezóne, ktorá sa vysielala koncom roka 2018. Vo
filme Eternals si zahrala nepočujúcu superhrdinku Makkari.
Text: A. Hefty Foto: wikipedia, nytimes.com, abcnews.go.com

.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748

16

V KATASTROFICKOM FILME
MINÚT HRÁ NEPOČUJÚCE
DIEVČA SHAYLEE MANSFIELDOVÁ
Na začiatku novembra spoločnosť Signature Entertainment predstavila nový katastrofický
film o tornáde “13 Minút”. V 108 minútovej dráme hrá vedľajšiu úlohu aj Nepočujúca herečka a
aktivistka Shaylee Mansfieldová.
Vo filme hrá Peyton, dievča so sluchovým postihnutím. Jej mamou je Kim (herečka Amy Smart),
manažérka núdzovej reakcie na tornádo, a otcom Brad (herec Peter Facinelli), meteorológ, ktorý
pracuje pre miestnu televíznu stanicu. Príbeh je zameraný predovšetkým na ľudí a na rodinné
problémy kvôli iným ľuďom aj blížiacim sa tornádom v jednom malom mestečku. Skutočné tornádo
vo filme nevidieť, takže to nie je tradičný film o prírodných katastrofách plný efektov, ako
najznámejší film o tornáde Twister. Keď zasiahnu veľké búrky a zaznejú systémy včasného
varovania, obyvatelia majú len 13 minút na to, aby sa dostali do úkrytu.
Signature Entertainment predstavila film 13 minút na digitálnych platformách 1. novembra 2021
a na DVD vyjde 17. januára 2022.
O herečke
Shaylee je 12-ročná Nepočujúca
youtuberka a herečka. Narodila sa v
Ka l i f o r n i i N e p o č u j ú c i m r o d i č o m .
Spočiatku upútala pozornosť, keď sa
niekoľko jej videí, kde prezentovala
americký posunkový jazyk (ASL), stalo
virálnym a získala milióny lajkov. V roku
2013 sa objavila v seriáli ASL Nook vo
viac ako 50 epizódach. Inšpirovala
rodiny a deti na celom svete, aby sa
naučili americký posunkový jazyk.
Shaylee sa spolu so svojou rodinou
objavila aj v kampani Disney's
Unforgettable Campaign, ktorá v roku
2017 získala zlatú cenu v LA Addys. V
roku 2019 sa zúčastnila konkurzu na
Disneyho vianočný film s názvom Noelle
s Annou Kendrick v hlavnej úlohe, ktorý
vyhrala. Odvtedy si zarezervovala úlohy
v rôznych reklamách, televízii a filmoch.
V roku 2020 na Netflixe debutovala vo
svojej prvej hlavnej úlohe v
celovečernej komédii Feel the Beat.
Vďaka tomu je jednou z najmladších
Nepočujúcich herečiek, ktorá hrala
hlavnú úlohu.
Text: K. Zúdorová
Zdroj: behindthelensonline.net, wikipedia

3

17
1

.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748

NEPOČUJÚCA ALICE Z BATTENBERGU BOLA MATKOU
PRINCA FILIPA A SVOKROU BRITSKEJ KRÁĽOVNEJ
ALŽBETY II. ( . .
- . .
)
Princezná Alice z Battenbergu sa narodila ako
Nepočujúca. Jej otec bol princ Ľudovít z Battenbergu a
matka princezná Viktória z Hesenska a Rýna (vnučka
anglickej kráľovnej Viktórie). Jej matka spozorovala už v
ranom detstve, že Alice začínala rozprávať pomaly.
Nakoniec jej doktor diagnostikoval vrodenú hluchotu.
Naučila sa však niekoľko jazykov a to posunkový jazyk,
anglický jazyk a nemecký jazyk. Mala aj súkromné
štúdium a tam si doplnila francúzštinu. Neskôr sa pred
svojou svadbou naučila aj po grécky.
Keď mala 17 rokov, zaľúbila sa do princa Ondreja, syna
gréckeho kráľa. V roku 1903 sa vzali a žili v Grécku.
Postupne sa im narodilo päť detí: štyri dcéry a jeden syn
Filip. V roku 1917 však musela celá grécka kráľovská
rodina emigrovať. V ďalších rokoch žili vo Švédsku a
nakoniec sa usadili vo Francúzsku. Alice tam pomáhala v
charite a začala byť silne veriacou ženou. Vtedy u nej
vznikla duševná choroba – paranoidná schizofrénia. V
roku 1930 tak musela odísť do psychiatrického
sanatória vo Švajčiarsku na 2-ročné liečenie. Vtedy sa
jej rozpadla rodina. Jej manžel Ondrej sa presťahoval do
Monaka, kde v roku 1944 zomrel. Nikdy sa spolu
nerozviedli, ale žili každý zvlášť. Všetky štyri dcéry sa
rýchlo vydali za Nemcov. Alice nebola ani na jednej
svadbe. Najmladší Filip trávil detstvo v Londýne. Vzťah s
rodičmi mal komplikovaný.
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Po prepustení z liečenia sa
Alice plne venovala charitatívnej
činnosti. Počas druhej svetovej
vojny pracovala pre Medzinárodný
červený kríž a pomáhala
chudobným. Zatiaľ čo jej dcéry s
manželmi boli na strane nacistov,
Alice vo svojom aténskom dome
ukrývala židovskú rodinu
Cohenovcov, ktorá jej bola
vďačná za svoju záchranu. V roku 1947 Alice prišla do Anglicka na svadbu svojho jediného syna
Filipa s princeznou Alžbetou. O ich zmierenie sa zaslúžila práve kráľovná Alžbeta II. Medzitým sa
Alice ešte vrátila do Grécka. Nosila habit ako mníška, hoci nikdy nezložila sľub a pomáhala ľudom.
Po gréckom vojenskom prevrate sa v roku 1967 vrátila do Buckinghamského paláca a tam žila až
do svojej smrti. Zomrela ako 84-ročná 10. decembra 1969. Nemala majetok, pretože všetko už
darovala ľuďom v chudobe. Na svoje želanie
j e v k o s t o l e s v. M á r i e M a g d a l é n y v
Jeruzaleme.
Jej syn, princ Filip bol počas svojho života tiež
zapojený do práce mnohých charitatívnych
organizácií a zaujímal sa aj o komunitu
Nepočujúcich a ľudí so stratou sluchu.
Jej vnuk, princ William, v roku 2018 na ceste
po Strednom východe o svojej Nepočujúcej
babičke vyhlásil: „Jej príbeh si zasluhuje veľký
obdiv a celá moja rodina je na ňu hrdá.“
Text: K. Zudorová
Zdroj a foto: cs.wikipedia.org, casjenprome.cz
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