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Každý den se snažím, aby měly všech-
ny mé děti pěkný život, říká maminka 
postiženého Honzíka. 

ז   Veronika Dawidowicz

Věděla jste už v těhotenství, že se vám narodí 
postižené dítě? Jaká byla vaše reakce?

Ano, věděla. Řekli mi to, když jsem byla ve 20. 
týdnu. Podle ultrazvuku zjistili, že naše dítě bude 
mít srdeční vadu. Dostali jsme samozřejmě na 
výběr, ale rozhodli jsme se, že si dítě necháme. Pro-
blémy se srdcem se dají v dnešní době operovat 
a tyto děti pak obvykle žijí normální život, jen se 
musí vyhnout přílišné námaze. 

Tam ale nakonec nebyl jen problém se srd-
cem, že?

Byly tam bohužel další přidružené problémy jako 
zpomalený celkový vývoj a nějaké neurologické 
problémy. To už dopředu vidět nešlo.

Honzík je teď po mnoha operacích. Kromě srdeč-
ní vady toho má ještě víc, ale zvládli jsme to. Zůstal 
mentálně opožděný na hranici mírně/středně. V 
současné době má čtvrtý stupeň postižení, je mu 18 
a chodí na Praktickou školu v Jihlavě na Březinkách.

Jaké to bylo, když se Honzík narodil? Dokáza-
la jste se hned s tou situací smířit?

Bylo to nesmírně těžké. Poradíte si s tím a uděláte 
vše pro to, aby bylo dítě šťastné, ale vnitřně se s tím 
nikdy nesmíříte. Člověk cítí i nějakou nespravedl-
nost, ale nakonec musíte prostě bojovat a chcete, 
abyste žili, pokud možno, normální život. Občas 
jsem se cítila jako taková lvice, která se snaží toto 
dítě „vypiplat“, co to jen jde, ale pak stejně narazíte 
na hranice, které jsou dány právě tím postižením, a 
nic s tím nenaděláte. 

Jak skutečnost, že máte postiženého syna při-
jalo okolí?

I pro ně to bylo těžké, protože nevěděli, jak mají 
reagovat. 

Bylo náročné poradit si s těmi specifickými pro-
blémy, které normální děti nemají. Že vám třeba 
syn ve školce modrá a kolabuje, jelikož zrovna čeká 
na další operaci srdce, nebo že v pěti letech ještě 
nemluví a doma kouše záclony. 

Moji přátelé vědí, že nesnáším lítost, protože je 
k ničemu. Když nám chce někdo pomoci, tak ať 
pomůže konkrétně. Třeba jen jeho pleny nás stojí 
mnoho tisíc měsíčně.

Víte, já se považuji za praktickou osobu a každý 
den se snažím, aby měly všechny mé děti pěkný 
život, včetně našeho Honzíka. 

Když Honzík dospěl do školkového věku, 
začal normálně chodit do školky? 

Ano. Navštěvoval speciální školku Demlova, kam 
chodí dětičky, které mají specifické zdravotní pro-
blémy. Je tam úžasný přístup paní ředitelky, která 
miluje všechny tyhle děti. Mají tam velkou tram-
polínu, arteterapii, logoterapii, ale především skvě-
lé paní učitelky. 

Tam chodil i na základní školu?
To chodil na Křesťanskou školu, která umožňu-

je docházku některým dětem, které mají specifické 
problémy. Je to škola pro zdravé děti, ale je tam tří-
da i pro děti s postižením. Paní ředitelka Glösslo-
vá k nim má neskutečně lidský a úžasný přístup, za 
což jí patří můj velký dík.

Byla to velká výhoda a Honzík si připadal jako 
zdravé dítě i přes to, že se v učení nedostal nikdy 
dál než do druhé třídy. 

Jak Honzík vnímá svět a okolí?
Teď je mu 18 let, ale jelikož jsem vystudovaná 

učitelka, tak bych ho mentálně zařadila mezi šesti 
až sedmileté děti, přestože v některých vědomos-
tech je mnohem dál. Například technická oblast je 
jeho parketa. 

Honzík se naučil číst a psát, ale jelikož má i expre-

sivní poruchu řeči, tak je to samozřejmě s chybami. 
Špatně vyslovuje i píše. 

Myslíte si, že je dobře, když se tyto speciální 
děti začleňují do školy mezi zdravé děti?

Osobně, a je to opravdu jen můj osobní názor, 
s tím nesouhlasím. Jelikož jsem sama učitelka a 
vidím, že tyto děti mají úplně jiné potřeby, tak 
bych je s bezproblémovými dětmi nemíchala. 

Neříkám, že to pro tu třídu není obohacení. 
Ostatní děti se učí být tolerantní a pomáhat poma-
lejšímu kamarádovi, ale v běžné třídě si naše „spe-
ciální“ děti dobře uvědomují, že jim všechno nejde 
a zdravé děti budou vždy lepší a rychlejší. Navíc 
zdravé děti nebývají vždy tolerantní vůči dětem, 
které se něčím odlišují.

Když mají tyto děti individuální přístup, je to pro 
ně lepší, už jen pro to, že se nemusí s nikým srovná-
vat a cítí se úspěšně. Soudím samozřejmě jen dle 
mé zkušenosti. Honzíkovi bylo ve speciální třídě 
moc dobře.

Jak to funguje se školou? Mají děti také devíti-
letou docházku?

Tyto děti mají deset tříd. Honzík absolvoval 
všechny.

A co po „základce“?
Pak nastává zlom, kdy ty děti buď mohou pokra-

čovat na nějaké střední škole speciální. V Jihlavě 
je pouze na Březinkách. Varianta druhá je, že vám 
zůstanou sedět doma. Stacionáře jsou bohužel na 
Vysočině přeplněné a není snadné tyto děti někam 
umístit. 

Pokud tedy rodiče chodili alespoň částečně do 
práce, tak najednou nemohou, což se samozřejmě 
odrazí na rozpočtu a změní se úplně životní ryt-
mus. Nehledě na dopady, které to má na společ-
nost, která tak přichází například o kvalitní učitele 
nebo zdravotníky. 

Každopádně nemůžete nechat dítě, kterému je 
mentálně šest let, samotné doma. Musíte se o něj 
postarat, což je velmi náročné. 

Co se děti učí na té střední škole?
Vyučování je více praktické a děti se učí, jak si 

poradit v běžném životě, jak zacházet s financemi, 
jak fungují vztahy. Samozřejmě stále trénují mate-
matiku a češtinu, k tomu mají například vaření 
nebo informatiku. 

Občas chodí pomáhat do zoo. Nejdůležitější 
jsou praktické dovednosti, aby byly děti co nejví-
ce samostatné a do budoucna se o ně společnost 
nemusela až tolik starat, jelikož rodiče tu nebudou 
věčně. 

Další věc je, že ony chodí do té školy hrozně rády! 
Mají tam kamarády. 

A my jako rodiče jsme rádi, že dítě není izolova-
né doma. 

Naučí se tedy děti, jako je váš Honzík, nějak 
fungovat ve společnosti?

Potřebují se naučit nějaká pravidla soužití s ostat-
ními. Například i takovou věc jako nakupování. 
Nemůže si všechno brát, musí pochopit, že za to 
musí zaplatit a ty peníze je potřeba si vydělat. 

Což je asi i pro vás jako mámu dobré, že 
můžete alespoň částečně chodit do práce, že?

Ano. Částečně učím, ale nemohu nikde vzít plný 
úvazek. Hodně času nám také zabírají různé lékař-
ské prohlídky. Jsem ale ráda, že alespoň těch pár 
hodin mohu odučit ve škole a věnovat se i svým 
klientům jako psychoterapeutka nebo si jít v klidu 
nakoupit. 

Vnímám, že je pro mě velký dar, že i jako mat-
ka postiženého dítěte, což jsem si také nemohla 
vybrat, můžu v rámci možností normálně fungo-
vat.

Myslíte si, že kdyby Honzík do školy necho-
dil, bylo by to pro něj horší?

Rozhodně. Honzík, když je doma, tak většinu ča-
su tráví na gauči před televizí. Sice má sourozence i 
pejsky, ale on potřebuje sociální kontakt. 

Pokud je dítě izolované doma a pak s ním chcete 
jet někam na výlet, tak se bojíte, protože nevíte, co 
kde udělá za scénu nebo jak se zachová.

To, že chodí do školy a učí se základům slušné-
ho chování, je pro nás velká výhoda. Bereme ho na 
výlety, k moři a nebojím se, že by tam něco ztropil. 

Co Honzíka třeba baví?
Baví ho vaření. Nejradši dělá špagety, miluje kru-

pičnou kaši a deskové hry, které hrají například 
v Integračním centru, kam dochází. Kdybyste měli 
dítě pořád u sebe a pořád s ním všude chodili, tak 
to je náročné. U dětí s autismem musíte navíc mys-
let dopředu. Říct mu o všem, co se bude dít. Všech-
no se musí plánovat.

Myslíte si, že stát, kraj, město, pomáhají rodi-
čům s těmito specifickými problémy?

Myslím si, že v současné době určitě. Existuje 
speciální školka, škola i ta praktická škola pro děti, 
které už nám vyrostly, a my jako rodiče jsme za to 
hrozně vděční.

Takových dětí je hodně a je velice fajn, když i 
město nebo kraj podá pomocnou ruku, podobně 
jako se stará o naše seniory. Alespoň částečně. 

Důležité je nenutit „speciální“ 

HONZÍK jezdí na výlety stejně jako jeho vrstevníci.  Foto: archiv: -ro-


