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„TREFIL JSI MÍČKEM obálku 
číslo tři? Podíváme se do ní, chceš?“ 
ptá se dívka v černém trikotu drob-
ného chlapce, ale ten už odhopsal 
do svého světa a uvolněně pobíhá 
po pokojíku. Dívka se zvedá a pobí-
há taky. Stejné pohyby, stejný směr, 
stejný rytmus. Za chvilinku se hoch 
zastaví a podává obálku své společ-
nici. Ta čeká, dokud k ní chlapec 
nevzhlédne. „Jé, děkuju za tvůj po-
hled. Podívej, co to tu máme,“ pro-
náší zřetelně jako na divadle. Stojím 
za skrytým pozorovacím oknem 
a vím, že touhle hrou procvičuje 
Barbora Heváková (23) se sedmile-
tým Àngelem nejen znalost čísel, 

písmen a barev, ale především ko-
munikaci. 

Proč věnuje dvacetiletá studentka 
zdarma svůj čas piplavé péči o cizí 
dítě, vrtá mi hlavou. „Po prvním 
ročníku speciální pedagogiky  
v Brně jsem hledala praxi,“ odpoví-
dá mi Bára v klidu kavárny. „Na dob-
rovolník.cz jsem našla inzerát s titul-
kem ,Díváme se na autismus jinak‘,“ 
vzpomíná na září 2013. A protože ji 
autismus vždy zajímal, a zatím toho 
o něm moc nevěděla, odpověděla. 
Byla to trefa. Přišla do rodiny, kte-
rá se rozhodla přijmout autismus 
svého pětiletého dítěte pozitivně 
a právě s ním začínala praco- ➸

Bára loni za 
dobrovolnickou práci 

získala ocenění 
Křesadlo

Volný čas tráví péčí o autistického chlapce 
a díky tomu našla své životní směřování

Autismus jako dar
SOŇA SVOBODOVÁ

OSOBNOSTI
SÍLA
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Dvouhodina, 
kterou spolu  

Bára a Àngel 
tráví, se řídí 
chlapcovými 

zájmy

F
O

T
O

 A
R

C
H

IV
 B

A
R

B
O

R
Y

 H
E

V
Á

K
O

V
É

vat podle alternativního programu 
Son Rise. Bára splňovala podmínky 
rodičů, které zároveň vyhovovaly jí. 
Zavázala se k pravidelné docházce. 
Dojížděla sice z Prahy do Brna do 
školy, ale skloubit se to dalo. 

„Ani jsme moc nevěřili, že ně-
koho seženeme. Zadarmo a daleko 
od centra Prahy,“ 
přiznává Ernesto 
Chuecos, Àngelův 
tatínek, plynnou češ-
tinou se španělským 
přízvukem. „Dali jsme 
si inzerát a měli jsme 
ohromné štěstí, krátce 
po sobě přišly dvě dív-
ky.“ Àngelovi rodiče 
si přáli, aby dobro-
volnický úvazek trval 
nejméně půl roku a za-
hrnoval dvakrát týdně 
dvě hodiny péče plus hodinu až dvě 
školení. Nic méně intenzivního by 
nedávalo smysl. Ernesto ale podotý-
ká, že nejdůležitějším kritériem pro 
výběr dobrovolníka je jeho osobní 
nasazení a chuť být součástí týmu, 
který kromě syna a rodičů zahrnuje 
i spolupracovníky. 

„První setkání s Àngelem pro mě 
bylo úžasné,“ rozzáří se Barbora. 
„Pořád se smál, byl to takový milý 
mimozemšťánek.“ Mluvil tenkrát 
svou vymyšlenou řečí, které vůbec 
nerozuměla. „Zrovna měl ale těžší 
období, stávalo se, že lidi odmítal 
a vyhazoval z domu. Mně se to ze 
začátku naštěstí nedělo a pak už 

jsem s tím uměla pracovat.“ Rodi-
če, čerstvě vyškolení ve Spojených 
státech, předávali principy nového 
přístupu dobrovolníkům a všichni 
se učili za pochodu. 

Program Son Rise je rodinná te-
rapie, jejímž zásadním přístupem 
je láskyplné přijetí dítěte takového, 

jaké je, včetně autismu. 
Na rozdíl od zavede-
ných postupů se na 
dítě nevyvíjí tlak, aby 
se změnilo, opustilo na 
povel svůj svět a cho-
valo se podle norem. 
A na rozdíl od běžné-
ho lékařského přístupu 
se diagnóza nepova-
žuje za doživotní. Dítě 
se pomalu a laskavě 
na základě jeho vlastní 
motivace vede ke zna-

lostem. Nejdůležitější je vypěstovat 
v něm chuť vyjít z vlastního světa 
a sdílet něco s ostatními. Trénink 
očního kontaktu je v tom zásadní. 
Proto tolik díků, kdykoli se Àngel 
na Báru podíval, uvědomím si.  

Dvouhodina má svou dynamiku. 
Bářina soustředěnost za celou dobu 
neochabuje. Àngel si hraje a ona ho 
po celý čas doprovází. Nevnucuje 
se mu, ale kdykoli chlapeček obrátí 
svou pozornost ke společné hře, je 
tu cele pro něj. Když spolu po jedné 
takové dvouhodinovce sedíme u ká-
vy, čekala bych u ní známky úna-
vy. Místo toho na mě působí jako 
usměvavá jaderná elektrárna. Snad 

jen hlas má trochu ochraptělý. 
„Čas s Àngelem je pro mě inspira-
tivní,“ říká. „Snažím se poznat, co 
a proč dělá, a získávám úplně nový 
pohled na svět. Učí nás bezmezné 
trpělivosti a nesoudit.“ 

Tým dobrovolníků se během 
dvou let různě měnil a Bára se 
v něm stala pevným bodem. Navíc 
načas kvůli praxi nastoupila do 
Àngelovy mateřské školy pro děti 
s autismem. Na téma terapie Son 
Rise pak také napsala svou baka-
lářskou práci a úspěšně ji obhájila. 
Rozhodla se, že magisterské stu-
dium absolvuje dálkově, a přijala 
místo ve školce. Pomáhá také jako 
asistentka jediné certifikované Son 
Rise terapeutce u nás. Rodiče Àn-
gela jí dvakrát zaplatili intenzivní 
týdenní školení v Americe. „Moc 
mi to všechno dalo,“ přiznává Bára. 
„Posunulo mě to jinam. Předtím 
jsem ani pořádně nevěděla, co chci 
dělat. Teď to vím přesně. A co mi 
dává Àngel, to člověk nenajde.“

 „Barča je ve všech směrech 
úžasná. Je hodná, zodpovědná, 
přesná. Máme k ní naprostou dů-
věru,“ nešetří superlativy Ernesto. 
„Spíš si dáváme s manželkou pozor, 
abychom ji nepřetížili a aby to, co 
dává a dostává, bylo v rovnováze.“ 
Zvednu obočí v otázce. „Ano, každý 
dobrovolník přichází, protože něco 
chce. Když chce konat dobro, musí 
to dělat hlavně pro sebe. A nakolik 
se dokážete dát, natolik získáváte. 
V ideálním případě každý něco 

dostává,“ vysvětluje mi a dodává, 
že jeho syn svou opravdovostí 
a přímočarostí v lidech odhaluje 
dobré i špatné stránky a vede je tak 
k sebepoznání. Ocení to ti, kdo jsou 
ochotni se měnit.

Àngel už dnes dobře mluví  
a kontaktu se svými se očividně ne-
vyhýbá. Při pohledu do jeho herny 
si nemůžu nevšimnout, jak občas 
spontánně přiběhne, přitulí se a dá 
Báře pusu na nos. Ta v tu chvíli vy-
padá tisíckrát šťastnější, než když 
mi vyprávěla o ocenění pro dobro-
volníky Křesadlo, které loni získala.   

Více informací o alternativním pro-
gramu Son Rise najdete na  
www.autismusjakodar.cz 

Nejdůležitější je 
vypěstovat 
v dítěti chuť 

vyjít z vlastního 
světa a sdílet 

něco 
s ostatními.


