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Putování dospělých na spek-
tru autismu. To je náplní 
osvětové akce lidí, kteří o své 
nemoci otevřeně hovoří. Do 
Žďáru dorazí. 4. dubna.
� Lenka Kopčáková

Již název letošního ročníku Puto-
vání 2018 – Nahoru a dolu mnohé 
napovídá… Zanedlouho se nad-
šenci vydají na svoji již šestou jarní 
výpravu. V zádech jim stojí pražské 
sdružení Adventor, specializované 
na podpůrnou činnost v zájmu autis-
tické komunity.

Sdružení pečuje nejen o děti na 
spektru autismu, ale i o dospělé. 
Pomáhá se školou i zaměstnáním, 
nadaným umělcům pořádá výstavy 
či koncerty. Jednou z již klasických 
osvětových akcí je právě Putování…

Účastníci mají před sebou 283 
km, které chtějí ujít za 15 dní. Letos 
Putování vede krajem drsným, a 
zároveň krásným - Vysočinou. 

Jak za organizátory informuje Elen 
Barčišová, putování začne na Svě-
tový den autismu, tedy v pondělí 2. 
dubna, v Havlíčkově Brodě. 

Do 16. dubna chodci zavítají do 

Chotěboře, Žďáru nad Sázavou, 
Nového Města na Moravě, Ostro-
va nad Oslavou, Velkého Meziříčí, a 
dále pak do některých měst Třebíč-
ska a Jihlavska. 

V podvečer se vždy sejdou s míst-
ními na besedě o autismu. Zájem-
ci mohou načerpat poznatky, jak se 

říká, z první ruky. Některých besed 
se účastní i odborníci na autismus. 

„Jednotlivé trasy měří v průměru 
kolem 25 kilometrů, nejdelší etapa má 
35 km, nejkratší (odpočinková) 14 
km. Putování 2018 končí 16. dubna v 
Jihlavě,“ upřesňuje Barčišová.

Do Žďáru dorazí pochod ve středu 

4. dubna, a týž den proběhne od 
18 hodin beseda o životě osob s 
poruchami autistického spektra v 
Knihovně Matěje Josefa Sychry.

„Hostem bude zakladatel Adventoru 
o.s. a skvělý lektor Michal Roškaňuk. 
Součástí bude i malá výstavka výrobků 
a hudební vystoupení jednoho z putují-
cích,“ naznačuje organizátorka.

Na další pochod do sousedního 
Nového Města vyrazí autisté ve čtvr-
tek 5. dubna. 

„Budeme rádi, pokud jejich start v 9 
hodin od IC na nám. Republiky. Při-
jdete podpořit, a třeba s námi půjde-
te alespoň část etapy,“ obrací se Elen 
Barčišová na čtenáře ŽN. 

Nad akcí převzal záštitu žďárský 
starosta Zdeněk Navrátil.

Kromě toho, že trasa vede Vyso-
činou a oblastmi jako jsou Žďárské 
či Jihlavské vrchy, chtějí putovníci 
poukázat i na to, že život s autismem 
není procházka růžovým sadem. 
„Ale je drsný a krásný zároveň, stejně 
tak jako kraj, kterým Putování letos 
vede,“ uvádí zástupkyně sdružení.

Tím, že půjdeme třeba jen kousek 
trasy s nimi, dáme putujícím i ostat-
ním autistům najevo svou podporu a 
sympatie.

Jak se Elen Barčišová ohlíží, loni 
autisté vyrazili na pochod se sloga-
nem „Návrat k pramenům“, což sym-
bolizovalo návrat k sobě samým. 
„Poukazovali tak na důležitost neskrý-
vat vlastní já, a na potřebu být přijí-
mán bez podmínek,“ vysvětluje.

PARtA turistů s problémy autismu již šestým rokem brázdí Česko a otevřeně o 
své nemoci hovoří. Momentka z Mariánských Lázní.

 Foto: archiv sdružení Adventor

Putování autistů můžeme podpořit

Do Žďáru dorazí pochod 
ve středu 4. dubna

Při žďárské besedě na téma 
podpory osvěty autismu budou 
na dotazy odpovídat i dva 
kamarádi, Vojta a Radek. Oba 
mají s autismem zkušenosti ty 
největší... 

V každoročním pochodu s vystihu-
jícím názvem Putování – Nahoru a 
dolů, nemohou chybět Vojta Barto-
šík (31 let) a Radek Čihák (51 let). 
Vojta jde celou letošní etapu v délce 
283 km, Radek volí jen některé úse-
ky. Oba sympaťáci ochotně odpoví-
dají na otázky ŽN. 

Co Vás na Putování od města k 
městu nejvíce baví, a co chcete 
pochodem vyjádřit?

Vojta Bartošík (31 let):
Nejvíce mě asi baví, když si mohu 

cestu užívat beze spěchu a třeba si 
mohu s někým popovídat, to si ale 
musím být jistý, že všechno klape, a 
že mě nohy unesou. Když se k tomu 
přidá slunce, je to ideální.

V prvé řadě chci vyjádřit, že jsme 
zde, a chceme se podělit o své zku-
šenosti a názory, takříkajíc z prv-
ní ruky. Mimochodem zaujímáme 
stanovisko, že lidé na spektru autis-
mu mají společnosti co nabídnout a 
nemusí to být životní tragédie.

Radek Čihák (51 let):
Setkávání s dalšími autisty, mož-

nost udělat něco pro Adventor, 
hrdost spoluúčasti na osvětě autismu 

Mají co nabídnout, a není to vždy jen tragédie

VoJtA BARtošík Radek ČIHák

(předchází tomu 50 let života nedia-
gnostikovaného).

Vidíte při pochodech či bese-
dách, že lidé mají povědomí o 
autismu? Na co se Vás nejčastěji 
ptají? 

Vojta: Většinou na besedu chodí 
už lidé, kteří jsou do tématu autismu 
osobně či profesně zainteresovaní, ti 
samozřejmě povědomí mají, a chtějí 
je dál rozvíjet.

Při pochodech se bohužel s příliš-
ným zájmem nesetkávám, dokon-

ce mi bylo sděleno, že je to podvod, 
protože já autista určitě nejsem. Ale 
i zde se občas nějaká výjimka najde. 
Zájem a to, že není předpojatá, mě 
velmi těší. 

Radek: Při pochodech jen vzácně 
(pokud, tak je povědomí větší než 
malé), na besedách vždy alespoň 
nějaké, ovšem často spojené s mysti-
fikacemi.

Motto akce zní Nahoru a dolů. 
Vyjadřuje to i život člověka s 
autismem?

Vojta: Často tomu tak bývá, mys-
lím, že zejména díky problémům v 
oblasti sociálního kontaktu, poro-
zumění, či třeba z důvodu nízké 
tolerance lidí kolem. S takovým 
nastavením se pak stává, že ač se 
třeba snažíte uplatnit na pracovním 
trhu, nějak se to nedaří. A když už 
vás někde přijmou, tak o práci brzy 
přijdete, zpravidla ještě během zku-
šení doby. Ale zkoušíte to dál a dál, 
pak je život jako na houpačce.

Radek: V mém případě plně, jen 
od chvíle diagnózy a seznámení se 
s Adventorem poskočila pomyslná 
nulová laťka o poznání výše, tedy 
ono „dolů“ už není tolik do mínusu 
jako dříve.

Vaše radosti a starosti?
Vojta: Já mám radost když se mi 

daří dosahovat vnitřního naplně-
ní, když jsem si jistý sám sebou, a 
vím že se mohu ztotožnit s tím, co 
dělám. Jinak jsem poměrně skrom-
ný člověk a radost mi přináší tře-
ba slunečné počasí či dobrá večeře. 
Starosti mi tak jako většině lidí při-
náší finance a zdraví, ale snažím se 
to brát pragmaticky, s klidem, což je 
spíše moje potřeba než vlastnost.

Radek: Starosti: vztahy / Rados-
ti: vztahy (jakákoli jinak delší odpo-
věď by byla na slohovou práci na 
několik večerů, pokud ne na zbytek 
života). -lko-


