
Příloha č.1:  
 
LENKA, STARŠÍ sestra, 21 let, studentka VŠ, bydlí sama v bytě 
 
 

• Úplná rodina, otec, matka, 2 děti 
• Mladší bratr Luboš (19): Autismus, MR 
• Luboš navštěvuje denní centrum 

 
Můžeš mi nějak představit sebe, Vaši rodinu, říct pár slov, abych si o vás udělala představu? 
Tak začnu teda sebou. Tak já nevím, co chceš slyše, nějaký zájmy, nebo… 
 
Zájmy, co studuješ… 
Jo, jasně. Takže studuju teda Zemědělskou Univerzitu v Suchdole, provozně ekonomickou 
fakultu, obor veřejná správa, regionální rozvoj. Jsem teda teďko ve druhém ročníku. A zájmy 
mám… především jsou to děti, mám ráda děti, zvířata, koně. A proto jsem, já nevím, v roce 
2004 začala dělat dobrovolníka v Občanském sdružení Zajíček na Koni, kde vlastně děláme 
hipoterapii pro handicapované děti a pořádáme různý integrační tábory pro ně. A akce 
a takový. Snažíme se hlavně o integraci právě handicapovanejch a zdravejch dětí. A jinak 
ráda sportuju, mám ráda přírodu jako turistiku a takový. No a teďka teda o naší rodině. Tak 
mám skoro devatenáctiletého bráchu, ten má teda autismus a mentální retardaci. Narodil se 
s autismem už od narození a ještě vlastně se při porodu málem udusil, byl přidušeném, takže 
se to samozřejmě jako zhoršilo, že to mohlo bejt na lepší úrovni. V podstatě – jako dá se s ním 
komunikovat, ale moc nemluví. Říká jakoby základní slova, ale rozumí v podstatě všemu, co 
se mu řekne. A jinak vlastně dá se s ním komunikovat – trochu se ve škole učil makaton a 
vlastně i trochu znakovku, takže vono je to smíchaný, navíc von některý znaky si třeba i 
vymejšlí sám, jo. Takže třeba v průběhu zjistíme, že dělá nějakej další znak a až po delší době 
zjistíme, co to znamená, protože si to sám vymyslel. Ale Ale jako dá se s ním komunikovat na 
takový tý úrovni, co potřebuje a takle. A jinak von se pak rád baví vo věcech jako jsou 
kalendáře, furt plánuje dopředu, co se bude dít, co kdy bude. Hrozně rád má popeláře, takže to 
je jeho věčný, jako zapisuje si, kdy jezděj popeláři a pořád s tím otravuje ostatní. Takže na 
tohle je, takovýhle věci von má rád. No a kalendáře, to je jeho, to prostě von je schopnej říct 
skoro kdy kdo má narozeniny a takový, svátky a všechno vyjmenovat, jo. No a jinak rodiče, je 
jim 46 a jinak teda naši s bráchou bydlej nedaleko od Prahy, takže já tady bydlím v tomhle 
bytě teďko sama momentálně. Nebo s přítelem částečně. Takže ty maj baráček  
 
A původně jste bydleli tady? 
Původně jsme bydleli tady, vlastně když já jsem začala chodit na vejšku, tak jsme se 
přestěhovali, jinak jsme bydleli na Praze 6. A tam jsme vlastně – brácha chodil do stacionáře, 
a já jsem chodila normálně tam do základky a když jsme se stěhovali, tak chvilku tady a naši 
pak vlastně dělali ten barák, takže pak se přestěhovali tam. Už asi tři roky tam jsou no. 
A jinak brácha tady navštěvuje kousek vlastně asi 5 minut odtud je Diakonie ČCE, takže tam 
chodí jako do speciální školy. A tam teda chodí, no, v podstatě už by tam neměl chodit. Ale 
ještě mu povolili ještě, že by tam byl ten jeden rok, no, ale co bude dál, to se teď jako snažíme 
aktuálně tak nějak vymejšlet, no. 
 
Děláte rádi jako rodina nějaké činnosti společně? 
Tak hodně vlastně díky tomu, že se brácha narodil s postižením, tak hodně jsme jezdili právě 
na tábory, který byly rodinný, žejo, který byly právě uspořádaný pro handicapovaný děti, to 
znamená většinou na tábory, kde hodně jako byly takle jakoby rodiny, který měly 



handicapovaný dítě. Takže to bylo. To jsem hodně často jezdili. Jestli můžu jmenovat, tak 
jsme třeba hodně jezdili na YMCA Živá rodina, což teda, to byl jeden, to jsem teďka zrovna 
řekla, to byl teda tábor, kde byly hlavně zdravý rodiny, ale pár třeba tam bylo taky takhle… 
Pak jsme jezdili hodně do Bělče, to právě bylo taky… A hodně s dětma s Downovým 
syndromem jsme jezdili. No a jinak… No a teďka hlavně díky tomu, že dělám u toho Zajíčka, 
tak tam jsem jako zatáhla rodinu celou. Brácha jezdí na koni tam, a teďko vlastně děláme ty 
tábory. To už vlastně asi čtvrtým rokem tam jezdím s bráchou nebo jede i mamka s taťkou 
podle toho, jak maj práci nebo to. Takže to jezdíme takle na tábory, no. Tam většinou je 
hlavním jakoby programem – to jsou ty jízdy na koni, plus nějaká muzikoterapie, arteterapie 
a tak, pro ty děti, aby se vyřádili.  
 
Zajímalo by mě, jak ses dozvěděla, že tvůj bratr, Luboš, má nějaké postižení? 
No dozvěděla… tak samozřejmě, že asi když jsem byla menší, tak mi to asi nějak tak zvlášť 
nepřišlo. Postupem času… no v podstatě to je taková otázka… no, to tak prostě vyplynulo, no. 
Naši mi pak jako začali říkat, nebo jsem to taky i sama nějak pochopila, žejo, jako 
samozřejmě, že v dětství jsem se setkávala potom s věcma, že prostě děti se třeba i smály, 
jako proč tvůj brácha ještě nemluví, když my máme stejně starýho sourozence a ten prostě už 
mluví, jo, a já nevím, takle, no. Jako to jo no, ale tak prostě postupem času, ale mamka mi 
pak, to, jako samozřejmě, že jsem se i zajímala víc, proč vlastně, že on brácha, jako on má 
diagnostikovaném autismus, jo, ale von v mnoha věcech tomu prostě vůbec jako neodpovídá, 
jo. A zase v některejch věcech je to v tý diagnóze… No ale celkově ten autismus, to je prostě 
hrozně širokej pojem, žejo. A je to to, jo. Takže v podstatě ani naši, když tehdy zjišťovali, 
chodili po doktorech, jo, tak ani oni tehdy nebyli schopní říct, co to vlastně je. Takže to je 
takový to, no. Složitý. No ale tak snažili jsme se. Právě i s tím autistikem jsme jezdívali, s tím 
sdružením, tak tam jsme taky jezdili na různý tábory. Nebo pak právě brácha jezdil i s nima 
sám jo  takle, no. 
 
Povídali jste si s rodiči o tom postižení? 
No určitě. Vlastně protože pak mě, žejo, když jsem byla starší, tak mě zajímalo, co teda 
v podstatě bráchovi je a takle, takže o tom jsme se určitě bavili a jak říkám, v podstatě takový 
jako úplně detaily, to jako, hodně těžko zjistitelný, no. Jako co teda za tím bylo… Vím, že 
mamka mi vždycky říkala, že byl těžkej i ten porod, jako, že tehdy právě kdyby to možná 
vzali císařským řezem a on se tam skoro jakoby neudusil, tak možná to mohlo bejt jiný, žejo, 
většinou ti autisti mluvěj některý jako jo. Takže to třeba bylo taky zase ovlivněný, jo, ale 
těžko říct jako jo. Mohlo, nemuselo… Jako to prostě těžko říct.  
 
Už jsi mluvila o svých kamarádech, že ses nesetkala moc s dobrými reakcemi. Můžeš mi to 
přiblížit konkrétněji? 
No tak v podstatě úplně jako kamarádi asi mí nejbližší, který jsem třeba znala od dětství, tak 
ty v podstatě jakoby žili jak se mnou, tak vlastně i bráchu znali od malička. Jo takže ty 
opravdu jako praví kamarádi, který jsem měla, když jsme bydleli ještě na tý šestce, co jsem 
vlastně na tom sídlišti, tak tam jsme se docela znali. Tak ty třeba jako ne, ty už, ti prostě 
věděli, jak to je, žejo. Ale potom třeba spíš jako né kamarádi ale třeba spolužáci, jo, který 
nevěděli, jo. Pro mě byl vždycky hroznej problém v tý škole to říct, jo, jako. Ze začátku. Teď 
už s tím prostě nemám nějak problém, ale jako ze začátku prostě jsem si připadala, prostě jak 
kdybych měla na sobě nějakou nálepku prostě jo: Já mám postiženýho bráchu! Jo, prostě, jo. 
A nechtěla jsem o tom radši moc mluvit. Vždycky to pro mě vlastně byl docela problém.  
Ale spíš mi vadilo, potom když jsme třeba s rodičem nebo když pak sama, když jsem pak byla 
starší, když jsem jako někam jela s bráchou, jo, tak prostě ty lidi v tý tramvaji. Von je jako 
naopak hrozně jako, to ani autisti nejsou, tak on je ale hrozně jako komunikativní jako 



a přátelském, takže jako musel každého zdravit prostě jako v autobuse jo, tak prsotě to 
samozřejmě některý lidi nechápou, jo. Když prostě najednou je někdo chytne za ruku a jako 
jo, začne jim tam něco to… Tak to je jako jasný, že ty lidi nevědí, no. Takže tohle bylo takový 
jako někdy… 
 
S jakými reakcemi ses tedy setkala? 
No tak von je třeba takovej, že se třeba bojí, když vystupujeme z autobusu, tramvaje, z metra, 
tak se bojí, že se ty dveře zavřou. Takže je hodně takovej průbojnej, jo, vždycky chce rychle 
vyjít, aby tam náhodou třeba nezůstal, žejo. Aby já jsem třeba náhodou nevyšla dřív a on tam 
třeba nezůstal, jo. Takže prostě vobčas do někoho třeba strčí, jo, nerad, ale ty lidi prostě 
hnedka začnou: Ježišmarjá! Co děláš ty blbe! Ne jo. Teď kór když je starší, tak je to zase víc 
jako umocněný, jo. I když přijde mi, nebo je možný, že jsem to i dřív vnímala víc, jo, ale jako 
že teďka je to už třeba trošku lepší, že někdy ty lidi opravdu jako pochopěj a třeba jako nic 
neříkaj, ale to taky asi záleží na inteligenci těch ostatních lidí, jako jak zhodnotěj situaci, jo. 
Pokud se s někým takovým už setkali, tak vědí, jak se zachovat nebo tak. Ale na druhou 
stranu von brácha, pokud nezačne dělat nějaký ty svoje posunky, a von se snaží, jako jak 
nemluví, žejo, tak se snaží upozorňovat že dělá eh,eh,eh. Ono na něm v podstatě není poznat, 
že by byl nějak handicapovaný, jo. Což je další věc, že to na něm není vidět, tak je to težko 
poznatelný pro ty lidi, kteří nevěděj, žejo. Že to není tak očividný jako třeba Downův 
syndrom nebo tak. Tak vo tom už je třeba jako větší ponětí, tak si lidi řeknou, a už vidí 
dopředu. Ale tohle je takový zaseto, no. Jinak další reakce… 
 
Setkala ses třeba s pozitivními reakcemi naopak – namyslím teď na bráchu, ale spíš na Tebe? 
No, tak jako na ulici, prostě tak to asi ne, ale měla jsem, to mě hodně potěšilo, když právě teď 
už nevím, kolik mi mohlo bejt, no, to mě mohlo bejt asi sedmnáct a právě naši měli hodně 
práce a já jsem jela v podstatě s bráchou sami jsme jeli, nebo šestnáct možná dokonce, jsme 
jeli s tím sdružením Downovýho syndromu, nebo klubem, jsme jeli právě na nějakou rekreaci, 
a byli jsme tam vlastně asi na čtrnáct dní a tam jsem se vo něj starala prakticky po celou dobu 
já. A tam ty rodiče jako říkali, že to je jako supr, že má takovou sestru, že ty jejich starší děti, 
by takle s tím jejich dítětem nejeli, že by se vo něj třeba neuměli postarat tak to mě docela 
potěšilo. Ale jinak vyloženě třeba takle na ulici, tak to nevím. Jako samozřejmě se najdou lidi, 
který s ním jsou, který komunikujou třeba, který pochopěj tu situaci, a třeba se ho na něco ptaj 
jako, jo. A normálně se s ním bavěj, jo. Třeba v metru von hrozně rád čte ty stanice, jo, že 
třeba bude I.P.Pavlova, jo a tak vždycky. Prostě jako takže todle třeba když pochopěj, tak je to 
takový milý, no, že podpořej. Hodně jsem se setkala jako že cizinci jsou prostě velmi vstřícní. 
Že prostě pochopěj, jo, a třeba i mluvej anglicky, jo, ale prostě jo, to jsem si vždycky říkala, 
že je zvláštní. Jsem si vždycky říkala, že to vypadá, jak kdyby jim brácha třeba rozuměl, jo. 
Že jako by tam asi není nějaká ta bariéra v podstatě jazyková, žejo, jemu je v podstatě jako 
jedno, jestli na něj někdo mluví nebo ne, v podstatě tak nebo tak, tak mně vždycky přijde, 
jako kdyby jim rozuměl. Takže to je takový to, no. Jako fakt si myslím, že ty cizinci. Jako 
vono celkově mi přijde, že v tom zahraničí je na todle celkově úplně jinej pohled, jo. Takže 
asi tak, no. 
 
Styděla ses někdy za bráchu? 
No, jako v podstatě bohužel musím říct, že jo jako, i když nerada, ale to tak jako no. I když 
jsme třeba takle někam jezdili, tak někdy jsem jako okřikovala, už jako i před tím, když jsem 
věděla, že chce na někoho šáhnout, žejo, tak jsem říkala, ne nech toho, protože jsem se jako 
podvědomě, jsem si podvědomě říkala, ježiš, tak to na mě budou koukat, žejo, lidi, no a jako 
teď to bude vypadat blbě a todle no a jako teď už je mi to v podstatě fakt jedno, že si dycky 



říkám, tak ať si myslej, co si myslej ty lidi, jo. No tak už to tak nějak jako je, ale jsem s tím 
tak nějak to, no. Ale samozřejmě tydle věci spíš někde takle to, no… 
 
V kterém věku jsi tohle nejvíc řešila? 
No, ta puberta, no. Těch patnáct, čtrnáct, no. To bylo asi takový nejhorší, no. Tak to jsem 
s ním třeba jako nějak nechodila, jako jo, jezdili jsme taky hodně sami, ale třeba i když jsme 
jeli s rodičem někam, jo, tak voni samozřejmě, jak už na to byli navyklí, tak dyť voni s tím už 
žijou celej život jako, jo, tak jim je to už v podstatě fakt jako jo, že prostě ho nechaj a já jsem 
mamce vždycky říkala: ježiš, mami, tak prostě ať to nedělá, jo, ať jako… tyjo, dyť ty lidi na 
nás koukaj, jo, třeba. To jsem pak říkala a todle, jo. Jako samozřejmě todle mi jako vadilo, no.  
 
Jak na to reagovali rodiče? 
No, tak říkali, že to prostě nemůžu tak řešit, že prostě ty lidi jsou právě jako teda jako hloupí, 
že prostě takle reagujou jako a že si s tím nemám dělat hlavu, že prostě holt to tak jako je, tak 
ať to prostě beru tak, jak to je. Takže jako spíš takle mně jako poukazovali na to, že právě ty 
lidi jako to. A dycky jako rodiče hodně říkali, že je to zase pro mě hrozná zkušenost, jo, že 
prostě tím v životě něco, to, nebo že prostě jako lidi, kteří nemají tu zkušenost, se do toho 
těžko dostávaj, žejo. Já mám zkušenost s tím a mám zkušenost i normálně, jo, takže o to jsem 
jakoby bohatší, když mám tu zkušenost. Tak v podstatě jako tohle.  
Ale když to má člověk prožívat, je to takový to, no. Říkala jsem si… jako spíš mě vždycky 
hodně mrzelo, že třeba mám fakt jakoby bráchu, jo, že jsem vždycky třeba chtěla aspoň 
jednoho sourozence, právě jako že zdravýho jako, aby sem třeba měla jako nějakou podporu, 
jo, v tom sourozenci. 
 
V čem myslíš, že by to bylo ještě jiné, kdybys měla dalšího sourozence? 
No, jako nevím, jestli jako mladšího… No tak kdyby byl – voni jako naši uvažovali ještě vo 
dítěti po bráchovi, ale pak mamka se docela bála, jako že už, to bylo… vono jí bylo už nějak 
ke čtyřiceti, tak jako nechtěla nějak riskovat. Takže nakonec se rozhodli, že ne. Ale myslím si, 
že takový prostě jakože to bratrský, jako já si s ním v podstatě… jako můžu popovídat, ale 
takový to prostě klasický jako jo, nějaký abych prostě si mohla postěžovat třeba na rodiče 
žejo. To když jsem byla menší, tak jsem to tak vnímala, žejo, že jsem měla pocit, že to nemám 
jakoby komu říct, jo. I když já jsem třeba, když jsem třeba byla menší, tak vím, že jsem 
chodila za bráchou a normálně jsem mu to povídala, i když jsem třeba věděla… byl za prvý 
menší, žejo, takže tomu nerozuměl, ale prostě jsem ho měla jako že tam stál a já jsem mu to 
říkala, jo. I když jsem se jako nedozvěděla žádnou odpověď, ale tak jako bylo to jako dobrý. 
No ale prostě i teďko prostě cejtim, nebo teď mě to mrzí v podstatě, že třeba i si říkám, že 
teďka bych ještě jako měla někoho, kdo by jako třeba mohl jako nějak pomáhat s ním i jako i 
ten další sourozenec třeba, jo. Protože já třeba vím, že rodiče ač jakoby nechtěli, ale tak 
samozřejmě spíš i jako já jsem chtěla, že jsem třeba častěji jakoby musela hlídat než… teda to 
samozřejmě je jako i když jsou mladší sourozenci, jo, ale jako vo toho bráchu se člověk musí 
starat fakt jakoby až i teď, pořád ho brát jako dítě malý, žejo. Teď už vlastně kdybych měla 
bráchu osmnáctiletého, tak je to dospělej člověk v podstatě, žejo. To záleží. Ale staral by se o 
sebe sám, žejo. A já teďka ho prostě taky chodím vyzvedávat do školy, žejo. Je to prostě 
určitá jako věc, určitej závazek jako prostě, kterej se musí pořád jako prostě splnit a jako to, 
no. Takže si třeba i někdy říkám, jakoby i teďka, že bych prostě chtěla mít ještě jako někoho, 
kdo by třeba zase podpořil nebo prostě s kým by si člověk mohl popovídat a takle, no. 
 
Od kolika let jsi vlastně hlídala Luboše? 
No, tak tyjo. Já si myslím, že už jako, já nevím, my jsme o dva roky, takže myslím, že 
v podstatě už když mi bylo osum, devět, tak si myslím, že mě naši třeba už klidně nechali 



doma, když potřebovali něco jako, tak takže to. Jako já jsem vod malička, já jsem prostě 
takovej ten typ, že já mám prostě ty děti fakt hrozně ráda, jako jo prostě. Kdekoli se naskytne 
nějaký dítě, tak já prostě hned jsem u něj, jo, prostě takže mě tohle i bavilo se o něj starat. 
Jako vždycky když byl malej nebo to. Tak mně to nikdy nijak nevadilo, jo, spíš pak jako 
samozřejmě ta puberta, to byl takovej zlom, jo, že mi přišlo že všechno je prostě na obtíž 
a takle. No a tohle ještě bylo umocněný tím, že prostě, že jsem třeba nějaký hry, jako co já 
jsem si s ním chtěla hrát a normálně bych se sourozencem třeba mohla, tak von prostě 
nechápal. Žejo nechtěl si to hrát, nebo nechtěl, prostě nechápal to ty hry, takže to bylo takový, 
že jsem prostě v tomhle nižším věku (takovejch těch jedenáct, dvanáct) jsem si říkala, no, to 
prostě to. A chtěla jsem jít prostě s dětma normálníma ven a naši třeba fakt jako nemohli nebo 
prostě si potřebovali vodskočit jenom něco koupit, jo, žejo, ale to dítě, teda bráchu, jsme tam 
prostě samotného nechat nemohli, žejo. Takže jsem tam většinou zůstala třeba já nebo 
takle,jo, takžeto zase to, no. Ale nechci jako nějak jako říkat, že rodiče by se nesnažili, to 
vůbec jako. To prostě voni vždycky se jako snažili. Právě naopak jako abych měla co nejmíň 
práce, žejo a nebyla jsem jako bita na to, že nějak jako je tam vo trošku víc starostí než 
normálně. Jako to zase vůbec, jo. To ne. 
 
Takže bylo i období, kdy jsi prostě bráchu hlídat nechtěla… 
No tak určitě. Tak to si myslím, že je možná období, že i kdyby byl zdravej, jo, to prostě to 
vůbec jakoby není asi vázaný na to, že je jako postiženej. To prostě asi je takový to, že prostě 
člověk si chce jít lítat po venku s kamarádama, žejo prostě, a zrovna nechce hlídat toho 
sourozence, no. Jo a to si myslím, že je u všech, jo. Jako pokaždý stejný, no. 
 
Co by ti řekli Vaši, kdybys jim řekla, že bráchu hlídat nechceš? 
Co by mi řekli? No, já myslím, že jsem jim to tehdy možná  i řekla, jako že nechci a to. Ale 
nevim, no. 
 
Nepamatuješ si, jak reagovali? 
No, to už nevím, no. Jako spíš třeba teďkon, když už se domlouváme, když třeba fakt jako 
mám pro něj chodit já nebo tak jako. Tak třeba teď už mi rodiče, já taky totiž chodím do 
práce, jo, a voni teď tady v tý škole vlastně zkrátili tu družinu, že se tam prostě může bejt jen 
do čtyř, jo. Což prostě pro rodiče je docela problém, když mamka prostě do čtyř, do půl pátý 
pracuje, žejo. A jako dostat se sem, no, tak jako no. Takže se prostě snažíme nějak to 
prostřídat, má třeba i asistentku, která s ním chodí na kreslení s Máme Otevřeno. Takže snažej 
se to tak nějak to, abych nemusela pořád já, protože mám samozřejmě i školu, třeba teďka 
mám rozvrh i blbě, že fakt mám každý vodpoledne, takže to je takový taky jo. Ale prostě 
setkala jsem se už i jako s tím, že třeba naši mi jako říkali, ať prostě nechodím do tý práce, ať 
jsem radši s bráchou, že jim tím víc pomůžu. Jenomže to mě zase jako ne vadilo, ale měli 
jsme v tomhle i jako spory a hádky, že prostě já jsem zase říkala, že prostě chci tu práci, jo, 
jako budu mít nějakou praxi, mám možnost si vydělat peníze, čímž voni mi argumentovali, že 
by mi za to přece něco dali. Ale jako já říkám: mami, já prostě nebudu hlídat bráchu za 
peníze, jo, já prostě ho budu hlídat normálně, žejo. Jo prostě, tohle jsou spíš takový spory, co 
teďko, jo. Že prostě někdy… jako snažím se to nějak tak jako vykompenzovat, abysme to 
prostě tak nějak zvládali jako tak nějak pokrčit a neměli jsme žádný stresy, že nestíháme 
a tohle. A hlavně aby na to nedoplácel brácha, žejo, že prostě člověk se mu nevěnuje, nebo 
takle, jo. Tak jako nějak se to daří, a teď spíš řešíme tak nějak ten hlavní problém, co bude 
vůbec dál, žejo. Jestli teda kam, protože rozhodně ho nechceme jako dát do nějakýho ústavu, 
jo. Nebo takle, to prostě vůbec nepřipadá v úvahu, jo. Jako nejradši bysme prostě sehnali jako 
nějaký dobrý chráněný dílny, nebo něco takovýho, kam by mohl prostě přes tejden chodit 
a mít tam nějakou činnost. Ale voni jako tyhlecty organizace jsou dost jako… my jsme právě 



byli… chodil do Š… u K..., je tam jakoby něco na bázi chráněnejch dílen, ale moc to tam 
právě nefunguje ten ředitel jako. Totálně no. Takže teď právě táta má takovou ideu, že by 
právě chtěl založit něco sám jako jo, ale uvidíme, jak se to bude to… Já že bych tam 
v budoucnu třeba mohla i pracovat nebo takle, jo. Takže máme takovej jako určitěj projekt, 
ale uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, no jako. Takže uvidíme. 
 
O ústavu jste neuvažovali proč? 
Jako zatím fakt ne, že by tam jako byl natrvalo, to fakt ne. Já bych to zatím nechtěla jako ani 
prostě a myslím, že ani rodiče. Jako je možný, že nás to prostě k tomu jako donutí, jo. Když 
prostě se nic jinýho nenajde… Ale fakt bysme byli radši prostě, kdyby mohl chodit takle 
někam do nějakejch těch chráněnejch dílen. Do nějakýho toho chráněného bydlení, žejo, 
a měl tam prostě ten svůj pokojíček, byl tam přes ten tejden a na ty víkendy, prázdniny nebo 
prostě takle žejo: Velikonoce, Vánoce, prostě by byl u nás. Určitě jako jo. Nebo třeba i v tom 
tejdnu tady, kdyby se to i stíhalo, jo. Nebo prostě že by tam třeba nemusel ani přespávat, ale 
prostě aby měl jakoby přes ten den nějakou jakoby činnost. To si myslím, že je hodně 
důležitý, aby ty lidi prostě něco pracovali, dělali a nějak měli voni sami pocit, že jsou něčím 
užitečný, no. Protože to von jako brácha je zas hrozně šikovném na nějaký ty výtvarný věci, 
jako na nějaký lehký manuální práce, to jako von, vono ho to baví, jo. Třeba tady s tou školou 
chodili jako rovnat knihy. Měli nějakou smlouvu s Portálem a prostě rovnali ve skladu knihy. 
A to von z toho byl úplně prostě nadšenej, jako takový ty monotónní práce, ty ho jako bavěj, 
no. Když se mu řekne: tohle jako přenášej z jednoho místa na druhý, tak to jako von zvládá 
velice dobře.  
 
Umíš si představit, že by brácha žil v budoucnu s Tebou? 
No, tak jako samozřejmě že nevím, jak se bude vyvíjet můj život, kdy budu mít rodinu, 
nebudu mít jako žejo, ale po pravdě nedovedu si nějak moc představit, jako že bych měla 
rodinu jako ty malý děcka a jako třeba bych k tomu ještě měla jako bráchu, jo. Protože prostě 
von i když bude starší, stejně prostě vždycky bude… on je… on je v podstatě na úrovni – jako 
jak  v čem – ale jako tím chováním, jako jak se k němu chovat, tak je na úrovni toho 
pětiletého dítěte jako jo, zhruba. Samozřejmě některý věci třeba i jako víc, ale jakoby tak to 
pětiletý dítě, jo. Tak to znamená prostě představa, že mám nějaký svoje dítě, malý, jo, starám 
se vo něj, teď plus ještě vo bráchu, tak to nevím, no. Samozřejmě taky záleží, jakýho budu mít 
manžela, jak se k tomu postaví von, žejo, ale jako nevím, no.  
 
Je pro Tebe hodně důležité, aby tvůj přítel/manžel měl k bráchovi dobrý vztah? 
To je určitě důležitý, no. A v podstatě teď mám jako přítele a brácha ho teda úplně jako 
miluje, jo. To prostě si docela padli do oka. Ale je to pro mě hodně důležitý, jo. Většinou 
když jsem s někým takle začala chodit, tak jsem to řekla hned na rovinu prostě a jakoby chtěla 
jsem, aby se s ním seznámil a bylo to pro mě vždycky hodně důležitý. A musím říct, že se mi, 
jednou se mi fakt stalo, že když se to ten kluk dozvěděl, tak prostě šel pryč. A já jsem si 
tehdy… jako brala jsem to tehdy fakt jako hrozně, že jsem si říkala: Ježiš! Tak to je jako fakt 
supr (ironicky), jako tím, že mám bráchu, tak prostě nebudu mít jako vůbec žádnýho přítele, 
všichni se toho zaleknou, jo. Nebo prostě budou na mě koukat! Ale pak jsem si spíš řekla, že 
v podstatě je to možná takový, že tím vytříbím ty lidi, který jako za něco stojej a který za nic 
nestojej jako jo. I naši mi to vždycky říkali, že prostě je možný, že prostě brácha mi ukáže, jo, 
tak tenhle kluk je dobrej, toho se drž, jo, nebo takle, jo. Nevím.  
 
Myslíš, že tenhle výběr funguje i s tvými přáteli? 
No jako párkrát se mi stalo, že prostě taky prostě jsem znala lidi, neříkám, že to teda byli 
vyloženě kamarádi nebo jako fakt dobrý přátelé, ale jako spíš ti spolužáci, no, který takle jako 



měli nějaký narážky na bráchu, jo, a takle. A vím, že tehdy jsem prostě řekla, jako dost. A už 
jsem se s nima nebavila. A teďka, když se na to zpátky podívám, tak fakt zjistím, že to byli 
i lidi, který jako fakt za moc nestáli, jo. Byli to lidi spíš takový falešný, jo, který prostě hráli 
tak na sebe, jo, a že v podstatě možná i jako jo, no. Že v tomhle je to docela dobrý, no. Že 
když člověk má ty brejle, a myslí si jako, že všechno je růžový a krásný, tak takle zjistí, jako 
že… Samozřejmě jsou i lidi, kteří umějí dobře předstírat. Že jako maj zájem a pak člověk 
zjistí, že to bylo úplně jinak, jo. Ale s tím jsem se nějak nesetkala, jo. Zatím. Musím zaklepat. 
Že fakt, když už to byl nějakej jako člověk, s kterým fakt jako nestálo za to se tak nějak jako 
bavit nebo prostě byl to někdo, kdo vím, že by mi třeba ublížil, nebo potom mi ublížil, jo, tak 
většinou to bylo tak, že toho bráchu moc jako nemusel, no. Takže v tomhle je to takový 
zajímavý docela, no.  
 
Jak jsi prožívala tyto situace? 
No, já jsem taková poměrně docela citlivá. Nebo prostě taková, že se jako hodně snadno 
rozbrečím. A jsem taková prostě to, jo, to i jako u filmů jako jo, cokoliv se tam něco děje, 
zabijou nějakýho pejska nebo já nevím co, tak prostě hned brečim, jo. Takže tohle je takovej 
můj, jako je to blbá vlastnost a myslím si, že to mám jako do teďka, jo. Že prostě když fakt 
někdo na mě dá nějakou velkou křivdu, tak jsem taková slabá, že prostě hned běžím do kouta 
a radši se tam jdu vybrečet. Takže tohle bylo hodně blbý. Protože fakt takle jako když začal 
někdo urážet, tak já jsem ani neměla slova na obranu, což teďka už jako, teď už jako jo 
v tomhle případě. Ale dřív prostě ne. Protože jsem jako nevěděla, jak se bránit, jo. Takže pro 
mě to bylo spíš takový, že když se fakt někdo do něj začal vopírat, jo prostě, a začal mu 
nadávat, tak jsem jako fakt sklopila uši a šla se někam vybrečet, jo. A prostě jsem nic 
nedělala, takže to bylo takový. No jako nerada na to vzpomínám, bylo to fakt takový jako 
nepříjemný, no. Ale jako říkám, je to taky tak nějak jako asi tou mojí povahou, no, že jsem 
takovej cíťa, no. Třeba jako vostatní to můžou cejtit jinak, jo, ale vím, že jsem to neměla ráda, 
no, jako. Vím, že jsem se tomu tak nějak neuměla bránit, no. Nevěděla jsem jak, v podstatě. 
 
Povídala sis o tom s Vašima? 
No určitě. Jako mluvila jsem s nima o tom. Oni se snažili prostě tak nějak povzbudit, no. Že 
prostě jako, že zase mám hroznou výhodu v tom, že prostě brácha mě bude mít jako vždycky 
prostě hrozně rád, žejo a nebude mít jako žádnou nějakou prostě třeba nějaký ty sourozenecký 
hádky, jo, prostě. Potom třeba nějaký jako fakt, když už to vemu, tak vim, že se hodně 
sourozenců rozhádá pak když se řeší dědictví a takový, jo. Což je nejhlavnější spor. Tak že 
brácha prostě jako tohle vůbec nebude řešit, jo, že von prostě, já budu prostě pro něj ta jeho 
ségra, von mě bude mít vždycky rád. No, tak tohle je takový hezký prostě vědět, no.  
 
Vybavuješ si, že by rodiče bráchu někdy upřednostňovali? 
No, to si myslím, že nikdy nebylo. Samozřejmě že asi jako když jsem byla menší, tak jsem 
měla pocit, samozřejmě když se narodil, žejo. Ale to je klasický, to má úplně každej, žejo, že 
prostě to miminko přijde, tak vím, že mi naši říkali, že jsem ho chtěla hodit do popelnice, 
chtěla jsem, aby ho sežrala moucha, tak to asi jako tohle, ale to je jako vždycky tohle. Jinak 
jako myslím vůbec. Právě naopak mi spíš přijde, že tím jako, jak brácha nevyžaduje určitý 
věci, který by normálně chtěl, žejo, jako já nevím, třeba kluk v jeho věku by chtěl nosit asi 
značkový oblečení a já nevím, co všechno a jemu to je v podstatě jedno, jo. Neříkám, že naši 
by ho nějak odbejvali, jo, ale jako kupovali mu prostě normální oblečení. Čímš pádem já jsem 
si mohla i někdy dovolit, jo, tohle mi někdy právě i říkali jako příklad toho, ať si zase 
nemyslím a tohle, že právě brácha díky tomu, že nevyžaduje nějaký věci, jo, nebo třeba 
nechtěl hrát fotbal a takový věci, tak třeba zase mohl mít jiný kroužky, jo, ale zas na druhou 
stranu von zase potřeboval věci, který taky jako stály víc peněz třeba, jo. Takže vono je to 



takový prolejvání jo a ne, žejo. Je prostě plno věcí, který se zase musej kupovat a normální 
děti je nepotřebujou a zase obráceně, žejo. To je prostě takový jo a ne, no. 
 
Takže spíš myslíš, žes by někdy upřednostněná ty? 
Spíš tak až. Že mi to někdy, jsem si až říkala: tyjo, tak jako jo! že prostě naši – jako – 
neříkám, že by byl třeba rozdíl v tom, jak by mi naši kupovali dárky, jo, jako že mně třeba víc 
nebo takle. Ale jako že jsem v tom viděla trochu jako rozdíl, s tím, že jsem si pak říkala, jo, 
jakože brácha na něčem tratí a já na tom, jakoby že on nic nechce, tak já to jakoby mám, jo. 
Takže jako spíš, jako nějakou takou křivdu jako že trvalo asi dýl to, že když byl opravdu 
malej, tak jako delší dobu než u normálního dítěte samozřejmě byla jako ta pozornost na něj, 
žejo. Protože to bylo pořád jako aby někam nespad, žejo, aby náhodou třeba, protože když se 
narodil, tak doktoři i říkali, že by mohl mít nějaký záchvaty a takle. A mamka s ním hodně 
dlouho cvičila, toho Vojtu a tyhlencty metody, také prostě jako samozřejmě, to jsem tam 
viděla, jo, ale jako těžko říct. Nepamatuju si, že bych to v dětství měla , jako že bych s tím 
měla nějaký problémy, že bych si říkala, že to…  Jo, to ne, to tam samozřejmě bylo. Ale spíš 
teď když to vidím zpátky, tak jako nemám problém s tím, že bych nějak… měla míň lásky od 
rodičů, že mnohem víc upřednostňovali bráchu, to jako rozhodně ne. 
 
A žárlila jsi někdy na bráchu? 
No já nevím, já si myslím, že ani ne jako. Já spíš já si fakt myslím, že jako naopak, jo, že jsem 
si prostě vždycky říkala, že mám fakt štěstí, jo. Spíš co jsem si říkala, než žárlila, že jsem si 
říkala, že tím, že brácha jako je jakoby handicapovanej, postiženej, tak naši, že já jsem jejich 
jediný jakoby zdravý dítě. Takže oni do mě vkládaj až moc třeba některý jako… důvěru, a že 
na mě prostě valili tu zodpovědnost jako víc, no. Že jsem si prostě říkala, že brácha, i když to 
je možná daný tím, že jsem zase jako starší, že by to možná taky bylo stejný, kdyby jako to, to 
zas nemůžu porovnat, nevím, žejo, nemám zdravého sourozence, nevím, jak to chodí jakoby 
normálně, žejo. Ale že na mě byla kladena jako velká… že rodiče na mě byli víc opatrní 
třeba. Nebo že… teď to řeknu, ale někdy mi to tak i fakt přišlo, že prostě na mě dávali pozor, 
any se i jako se mnou něco nestalo, jo, aby prostě jo, že vždycky to bylo takový. 
 
V čem konkrétně myslíš tu zodpovědnost? 
Zodpovědnost jakože za toho jako bráchu. Samozřejmě i v tom hlídání jako. Jo, že prostě tam 
bylo samozřejmě malý dítě a teď ještě jakoby dítě, který má ještě nějaký problémy prostě, jo, 
musí se víc jako to, prostě chtěli, abych se mu víc věnovala a takle. Teda zas jako já nevím, 
nemůžu soudit, jak je to normální, jo, ale tak jsem z toho měla prostě pocit někdy, no, třeba.  
 
Jak myslíš, že tě ovlivnilo to, že má brácha postižení? (třeba ve volbě povolání, školy..) 
Jako rozhodně si myslím, že tím, že mám bráchu, tak mám takovej náhled na to jinej, žejo, 
určitě, že prostě jsem si vždycky--- no jako už jenom to, že jsem se prostě vždycky snažila 
vyhledávat jako právě i to, že třeba dělám jakoby toho dobrovolníka, jo. Jako nevím, jestli 
bych se k tomu dostala, třeba kdybych bráchu neměla, jo. Protože to bylo, jsem ten inzerát 
našla v novinách a i díky tomu, že mám bráchu, jsem se tam prostě chtěla přihlásit, jo. Protože 
zas jsem si říkala, bude moct jezdit na těch koních, žejo, a i taky kvůli tomu, že mám ráda 
koně. Takže jsem vždycky jezdila a tohle mě lákalo, protože jsem si říkala, no, tak tam budu 
moct bejt u koní, budu ještě s dětma prostě a ještě brácha bude moct jezdit. Tak to bylo 
takový jako všechno jako při jednom, jo. Ale těžko říct no. Samozřejmě jsem potkala plno 
lidí, který bych nepotkala, kdybych jako bráchu neměla, žejo. Prostě i zkušenosti, celkově, jo. 
Jako myslím si, že mi to spoustu věcí zase jako to, přidalo pro život jo. A jako třeba ve výběru 
školy, to si nemyslím. Střední škola, to jako určitě ne, to má gympl, takže jako to prostě ne. 
A jako že jsem šla na Suchdol, na tu zemědělku, tak to taky jako nějak ne, no.  



 
Myslíš, že i nějak jinak Tě to ovlivnilo? Třeba i povahově… 
No tak rozhodně mě to ovlivnilo v tom, že mám jakoby… prostě úplně jinej pohled celkově 
na ty handicapovaný lidi, žejo, že prostě vím, o co jde, protože do toho vidím a snažím se 
třeba pomáhat nebo takle, jo. Prostě jako příklad je to, že my třeba jezdíme na tu zemědělku 
a tam vlastně zastávka před tím je nějakej ústav, já teďka nevím, jak se jmenuje. A tam teďka 
pár lidí jelo z toho ústavu na tu zastávku , jo, měli tam nějaký ty vedoucí a teďka vystupovali 
a jeden starší pán nevím, kolik mu mohlo bejt, tak třicet asi, no, právě měl ten Downův 
syndrom a špatně slyšel asi a teď voni na něj volali a von neslyšela seděl tam a normálně by 
ho tam, protože byla pořádně nacpaném autobus, a prostě asi by tam zůstal sedět a jel dál. 
A všichni jako koukali, ale všichni slyšeli, že prostě jo jako. No a tak já jsem normálně šla 
a řekla jsem mu, ať teda se zvedne, že na něj volaj, že už vystupujou. No a vodvedla jsem ho 
k těm dvěřím a všichni koukali prostě, jo. No tak je to takový, že člověk prostě, nevím… 
Přijde mu to úplně normální. Asi tak no. 
 
Takže myslíš, že jsi i jakoby víc vnímavější? 
Je to možný, no, prostě. Lidi to možná… tyhle lidi prostě přehlížej, nebo se je snažej nevidět 
radši jako si myslím. Že to je takový radši je neviděj, aby nemuseli něco řešit, nebo jako dělaj, 
že je neviděj, nevím. Někdy mi to tak úplně přijde jako. A nebo naopak pak jsou teda lidi, 
který si jich všímaj až moc jako. A zdůrazňujou to posměškama, no. Takže to je takový jako 
buď a nebo.  
 
Jaké myslíš, že by to bylo, kdybys měla bráchu zdravého? 
No tak jako samozřejmě bych chtěla radši zdravýho bráchu, ale na druhou stranu bych ho 
nevyměnila tohohle bráchu prostě jo, protože…Prostě nevím, jaký by to bylo, těžko jako říct. 
Jak říkám, mně chybí takový to hodně …hm… co třeba vidím u kamarádky, která má mladší 
ségru nebo bráchu prostě, že spolu si jdou někam nakupovat, bavěj se spolu normálně, můžou 
si prostě jít, tak jako já taky můžu jít s bráchou do kina, anebo prostě někam si sednout, ale jo, 
je to prostě, je to jiný, žejo. Těžko říct. 
 
Myslíš, že problém je jakoby nejvíc v tom, že tu aktivitu spolu příliš nesdílíte? 
No. Jde mi jakoby o to, že von třeba jakoby konkrétně nemluví, jo. Prostě se s ním vo tom 
nemůžu bavit, nebo prostě mít… jako samozřejmě že nějakou zpětnou vazbu mám jako. Ale 
spíš jsou to… je to prostě omezenej kruh prostě věcí, o kterejch se s ním bavit, žejo. Prostě 
určitý věci se s ním prostě řešit nedaj, žejo. Takže tak. 
 
Myslíš, že tě ovlivnilo i nějakým způsobem negativně, že máš bráchu s postižením? 
Myslíš i na vlastnostech? Jako myslím si, že možná negativně, ale to zase spíš bude, že jsem 
jakoby taková jako trošku mi přijde, že jsem uzavřenější díky tomu, jo. I když nevím, jestli 
díky tomu, možná bych to měla normálně, ale že jako v některejch věcech mi trvá delší dobu, 
než prostě se jakoby otevřu těm lidem. Možná je to i tím, že když jsem byla malá, tak jsem se 
i jakoby bála prostě říkat, já mám tohohle bráchu, jo, tak možná i proto. Že jsem měla jakoby 
s tímhle problémy, no.  
 
Jak myslíš, žes to překonala? 
No, tak překonala… Možná to mám do teďka někdy jako jo.  
 
Ale tak v čem nastal ten zlom, kdy už pro Tebe nebylo tak hrozné říct, že máš bráchu 
s postižením? 



No, to jo, to už jsem překonala. Ale nevím, v čem nastal ten zlom. Prostě asi bych řekla, že je 
to spíš tou dýlkou a asi i tím, jaak se člověk vyvíjí. Jako prostě když jsem byla mladší, tak 
jsem to prostě viděla jako spíš že to je nějakej hroznej problém, tak teď už spí jako… takle… 
člověk se… No, možná mi pomohlo spíš jako, že jsem se seznámila, když jsme jezdili na 
tábory, když jsem byla starší, že tam právě byli taky jako sourozenci, který na tom taky 
jako… který měli vlastně taky, žejo, postiženýho bráchu nebo ségru. Takže jakoby i s nima si 
třeba o tom popovídat. Nebo prostě takle, tak to si také myslím, že mi jako hodně pomohlo, 
no. Nebo že můžeš s někým sdílet tu starost. No prostě, že tě někdo pochopí, no. Že třeba 
normálně lidi to moc jako nechápou, žejo. Co teda jako to je, co to obnáší.  
 
Říkala jsi, že jsi byla s bráchou hodně i o prázdninách, nevadilo Ti, že jsi s ním tolik času? 
No tak jako jo, vadilo mi to. Když jsem byla menší, tak ne, to bylo takový, že jsem stejně 
jezdila s rodičema, ale to spíš, když jsem pak byla větší, no. Protože… ale třeba i někdy teď 
se musím přiznat, jo. Protože naši hodně často o těch prázdninách prostě nemůžou mít tolik 
dovolený, ale brácha v podstatě celý prázdniny nemá školu, žejo. Teďko jako co, žejo. Musí 
se to prostě nějak rozdělit, no. Babičky, ty nikdy neměly moc… teda babička teď nedávno 
umřela, ale jako vlastně babička s dědou z taťkový strany jako tak ty pro tohle neměli jako 
nikdy moc pochopení, ty ani nikdy nehlídali, to bylo prostě jako mě, mě chtěli, ale bráchu, to 
bylo vždycky jako jo, když už nás měli hlídat, tak jsem u toho musela bejt já. Takže jsem se 
vo bráchu v podstatě starala jen já a voni jako jo… . To jsem prostě pro ně byla já jako 
vnučka a jako že existoval brácha, to skoro jako ne, jo. No a z mamčiný strany, tak babička 
umřela jako hodně brzo, když jsem vlastně začala chodit do první třídy. A ta teda byla hodná, 
ta prostě vždycky jako nás hlídala. To mi říkala mamka, já už se na to v podstatě moc 
nepamatuju. Ale takže jako ta, kdyby tu byla dýl, ta by asi byla jako nějaká výpomoc nebo 
prostě měla by jako zastání, bylo by v ní zastání. Ale jakoby rodiče z taťkový strany, ty jako 
nikdy moc, jo, ty prostě to brali vždycky jako že brácha, ten je po mamce, žejo, za to může 
mamka jako že je takovej, jo a prostě to bylo vždycky, jo. To prostě Oni to prostě nikdy 
nepochopili, jo. Ale zase jako nemůže se člověk na ně zase jako zlobit, jo. Ale jako 
nepomáhali v tomhle, určitě jako ne, jo. Takže to byl vždycky problém. Samozřejmě, když 
jsme u nich byli, tak jsem tam musela bejt já, takže v podstatě jsem jakoby byla s bráchou já, 
takže to jako…  
 
Jak jsi to vnímala, tento jejich přístup? 
No mě tohle vždycky jako celkově… Voni maj hodně… Nebo babička měla a děda má jako 
blbý vztahy s mamkou, jo. Takže celkově to bylo vždycky takový, že já jsem z tohohle měla 
v dětství docela jako jo, protože voni třeba byli schopný jako když jsem tam byla, tak voni 
prostě pomlouvali mamku přede mnou. A takovýhle, takže já jsem z toho vždycky měla, 
prostě brečela jsem zase někde doma v koutě jako. Bavila jsem se o tom i s rodiči, ale 
v podstatě jako nevím, v tomhle byli takový jako to… nevyzpytatelný. Nebo voni si třeba 
mysleli, že je neposlouchám nebo že tomu nerozumím jako jo, tomu co říkaj. Ale jako jo, 
bylo to prostě takový divný. Na tohle prostě nemám dobrý vzpomínky. Bylo to takový to, no. 
No ale teď jak říkám, jsou takový problémy jako pořád s tím, kdo bude hlídat, jako hlavně ty 
prázdniny. To je problém, protože já taky samozřejmě chci jet někam s kamarádama a chci 
prostě si chodit do práce, žejo a v tom létě je toho víc, mít nějaký… prostě si vydělávat 
peníze, abych pak mohla někam jet nebo takhle, no. A samozřejmě je tady jakoby to, že 
s bráchou. Takže se vždycky snažím to nějak udělat, že prostě aspoň já jsem s ním třeba půlku 
dne a pak ho odvedu třeba mamce do práce, kdy vona si dopoledne udělá tu hlavní práci, pak 
brácha je s ní v práci chvíli, něco si tam kreslí, je na počítači a vona si to dodělává nebo takle. 
Takže se snažíme nějak prostřídat. Nebo dřív jezdil právě i s tím Autistikem jakože to 
vyloženě bylo, že tam byl na tejden prostě, ale pak jsme přestali, protože většinou se vrátil 



úplně nemocnej, protože voni třeba já nevím, nechávali je tam, a prostě když bylo třeba 
chladnějc, no, tak já nevím, ale prostě vrátil se vždycky nemocnej a mamka prostě pak už 
nechtěla, aby tam jezdil. Bylo prostě vidět, že nějak moc extra péče tam vo ně nebylo no. 
Takže mamka pak říkala, že už ne. Tak teďko jsou různý ty tábory nebo tohle, ale to většinou 
je stejně, že tam jedu buď s ním nebo tam jede mamka, žejo. Takže to jako to, no. Vlastně 
teďko bude zase další věc, jak se to to… Vloni se to třeba vyřešilo, že já jsem ho na tejden, 
čtrnáct dní měla, jezdili jsme po nějakejch výletech, jo a takle, snažila jsem se mu udělat 
nějakej program, jo, protože zase chápu, že jako bejt zavřenej tady v Praze, žejo, i když teda 
normálně jsou za tou Prahou jakoby, takže není furt v Praze. Ale zase se mi nechtělo bejt furt 
na jednom místě, tak jsme vždycky jezdili na nějaký vejlety nebo tak. Takže jsem se mu to 
snažila to, no. Ale je to takový…No ale ty prázdniny jsou prostě vždycky hroznej problém, 
jak to udělat, no. Ale zase fakt jako ho někam dávat na dýl jako, to je takový… Vždycky se 
snažíme, aby měl ty prázdniny a ne aby byl někde zavřenej, no.  
 
Oceňují rodiče, že hlídáš bráchu nebo spíš to berou automaticky? 
No jako nechci říct automaticky, ale někdy je to… no, spíš takle. Teď mi přijde, že některý 
věci… jakoby se cejtim ukřivděná až jakoby teďko, jo třeba. Protože mi někdy přijde, že 
rodiče to fakt berou jako tak, že si na to zvykli. Vědí, že já jako ho mám ráda a že prostě s ním 
klidně budu jako, jo. Nebo jako prostě si na to zvykli a mně to přijde někdy takový jako že 
prostě už nevim no jako. To samozřejmě prostě já bych ho nenechala to, aby prostě jako byl 
někde, když vím, že rodiče si tu dovolenou prostě nemůžou vzít, jo na celý prázdniny, no tak 
s ním prostě budu, žejo. Ale jak říkám, pak to třeba vyjde blbě, jako že já můžu, když rodiče 
maj zrovna volno, žejo, že třeba maj míň práce a můžou si tu dovolenou vzít a mně to pak 
třeba vyjde… Nebo jsme třeba domluvený a teď mi něco do toho… mám třeba nějakou 
nabídku někam jet, žejo, a to pak je takový, to si říká člověk: nojo, no, tak to holt prostě 
odmítnu, no. A jako to, no. Samozřejmě plno akcí by se dalo s ním dělat, jo, že prostě když 
jsem třeba měla jet ke kamarádce na chatu, tak prostě jsem jela s bráchou, jo. A jako taky to 
šlo. No, to pak zase záleží na tom, jako co to je, žejo, no. Takže tak. A zase jako jak říkám, 
záleží pak na těch lidech a tak. Takže se vždycky nějak snažím, abych z toho měla já nějakej 
užitek, nebo aby se to jemu líbilo, aby on byl rád a já jsem byla ráda a tak, no. Nějak se to 
musí vždycky takle prokombinovat, no.  
 
Jaký myslíš, že má vztah brácha k Tobě? 
No tak jako myslím si, že mě má fakt jako rád a hlavně jako… já si myslím, že mě poslouchá 
víc než rodiče jako jo. Protože prostě jak oni mu už dali nějakou tu laťku, jako že už možná 
rezignovali na to, a já jsem spíš jako mírná, tak von si třeba ke mně, když někam jedeme, tolik 
nedovolí to, co k rodičům, jo. Že já prostě hrozně pozoruju, když jedeme někam všichni, nebo 
prostě ho vidím s mamkou, tak vona prostě, vono už je jí to jedno, vona prostě si už nakupuje, 
jo, von jí někam uteče, začne tam brát něco z regálů, jo a vona už prostě tak jako… Zase na 
druhou stranu to chápu, že jako prostě už celej život za ním lítala a takle, tak ho prostě nechá, 
no. Ale já prostě v tomhle, teď už to není z toho, že bych se nějak jako já nevím styděla za to, 
že něco dělá, ale spíš tak jako si říkám, že prostě jako že to je, že ho tak nějak jako… Ale von 
už to ani nedělá prostě se mnou. On už ví, že jsem mu to vždycky nějak tak v podstatě 
zakazovala, jo aby něco bral támhle,takže von už prostě se mnou ani jako…  Už si prostě 
zvyknul jako že to a už prostě jako ne,no. Takže já si myslím, že jako von mě v některejch 
věcech poslouchá líp. No a samozřejmě takový to, že já s ním někdy blbnu, jo a pošťuchuju 
ho, jo, tak to je takový to, že se na mě vždycky těší a jako takhle, no. A hlavně vždycky je 
problém o těch prázdninách, že von si zvykne, že jsem pořád s ním a potom vlastně přes ten 
rok to není jakoby tak častý, žejo, nebo se tolik nevidíme, tak to vidím, že se na mě vo 
víkendu třeba těší nebo takle, když tam za nima jezdim, Takže jako to je takový to, no. 



 
 
 
Myslíš, že se mu stýská? 
No já si jako myslím, že určitě když se jako delší dobu nevidíme jako jo. Von právě, třeba 
nevím, když jsem byla teďko i na horách, je, nebo minulej rok jsem s nima byla na horách, 
právě to bylo letos hezky poznat, a von prostě, to má ten autistickej rys, že si prostě vždycky 
vsugeruje, že tahle věc je a musí se dělat takle stejně pořád tak, jak to je. Takže von si 
pamatoval, že prostě vloni jsme byli na těch horách všichni, letos chtěl jet zase znova, žejo, to 
už tátovi říkal, že jako ať zavolá pánovi, jo, že pojedem na hory. No a pak prostě když já jsem 
pak nemohla jet, kvůli škole, no a von tam prej celou dobu prostě jako mluvil jako vo mě, že 
pořád říkal Leni, Leni, jakože todle, a kde jako jsem. Nebo spíš ukazoval no. Ale jo, že prostě 
byl zvyklej na to, že jsem tam s nima minulem rok byla, teď tam nejsem, tak to bylo takový…  
Jako myslím si, že určitě. 
 
Co na to říká tvůj přítel, když trávíš s bráchou tolik času nejen o prázdninách? 
No, tak já vlastně teďka toho přítele, co mám, tak s ním jsem od listopadu. Takže on ještě 
takový to, že vo prázdninách sem s bráchou, tak to ještě nezažil, jo. Ale ten třeba můj bývalý 
přítel, tak ten právě to nějak extra jako ne nechápal, ale von jako chodil do práce, žejo, takže 
když si bral prostě dovolenou, když jsme byli spolu, žejo, tak to jsme byli jako spolu, no 
a v podstatě já jsem pak většinou třeba o víkendech, když jsem byla… chtěla jsem za bráchou 
nebo takle… No, ale prostě bylo to takový, že říkal: no, ty zase musíš s bráchou a teď jako já 
mám volno zrovna a ty prostě nemůžeš třeba jako. No tak bylo to prostě takový, jako že jsem 
to v tom trošku cejtila, jako že tam jo. I když taky jako docela vycházel s bráchou. Ale jako 
přijde mi, že toho současného má brácha radši, jo, že nějak mu víc asi sedne, no.  
 
Přece jen jsou to na toho sourozence dost velké nároky, to už jsi zmiňovala. V tom hlídání asi 
nejvíc. V čem myslíš že ještě? 
No tak jako my teďka docela řešíme docela jako věc, že jsme řešili, kdo bude jakoby 
opatrovníkem pro bráchu, jo. A právě jako naši říkali, že sebe dávat jakoby už prostě nechtěj, 
že jako ne že by teď měli jako umírat, jo, to ne, ale že prostě samozřejmě by byli radši, kdyby 
to byl někdo mladší. Že si jakoby myslej, že není dobrý, když jsou jakoby rodiče tím 
opatrovníkem, jako že by to měl bejt někdo mladší. Což voni… Já jsem to i vlastně říkala, že 
bych ráda byla jakoby bráchovým opatrovníkem, ale zase je to na druhou stranu prostě teďko 
takovej pocit, že si prostě říkám, jestli to budu vůbec zvládat, jo. Že prostě někdy mám 
i takový stavy, že si prostě říkám, tyjo, kdybych jako měla ještě toho sourozence, tak prostě 
bysme mohli bejt na to dva, žejo. A prostě todle no. To je pro mě takový jakoby asi nárok, že 
na jednu stranu mi ty rodiče jakoby ne jako přikazujou, abych byla, jo, já samozřejmě chci, jo. 
Ale furt je tam takovýto, že mě do toho prostě ženou. A na jednu stranu si říkám jako jo 
prostě! A na druhou stranu: No… (rozpačitě). Je to takový těžký jako co to, no.  
 
To chápu, že je tlak hodně velký.  
Myslíš, že mít sourozence s postižením má nějaký přínos? 
Přínos je opravdu to, že prostě člověk dostane úplně jako jiný zkušenosti než jako… takový 
prostě nedostane člověk, kterej takovýho sourozence nemá. Samozřejmě, že může člověk 
normální se zajímat o handicapovaný, může prostě k tomu nějak tíhnout i nějak víc než potom 
člověk, co má právě to doma, že už to má tolik jako to… Tak už se o to třeba tolik nezajímá, 
nebo v tom nepracuje, jo. Ale myslím si prostě, že to je přínos v tom, že člověk má ten 
nadhled na to, no. Vidí do toho, jak to funguje a jaký to je a takle, no. To si myslím, že je jako 
přínos určitě.  



 
Co bys ráda dělala do budoucna? 
No, to je těžká otázka. No tak jako já jsem vždycky nějak tak měla ne sen nebo jak to říct… 
Asi ne vždycky, nebo spíš bych teď docela jako chtěla pracovat v nějaký týdle jako sféře. 
Třeba v těch chráněnejch dílnách nebo něco takle jako rozvíjet…Jako tím, že taťka má ten 
plán, že bychom něco takovýho zrealizovali, tak bych šla do toho prostě taky jako a zkoušela 
bych se tam nějak angažovat v tom jako… Nebo fakt jako v nějakejch těch neziskovkách, 
nebo tak něco, no, k tomuhle mě to vždycky tak nějak táhlo, Tíhla jsem k tomu. Prostě je 
jasný, že z tohohle nikdy jako nebudou nějaký extra peníze, ael spíš fakt jako že bych to 
chtěla dělat prostě, no. Tak těžko říct, kam mě co zavane, jo.  
 
Takže bys asi nezůstala věrná škole? Tvůj obor se přece příliš netýká sociální oblasti, že? 
No, tenhle obor přímo ne. Já jsem původně chtěla jít na hospodýřský a kulturní studia, který 
byly právě zaměřený i na neziskový organizace, ale jakoby ten náš obor… taky tam jako to 
trošku k tomu sklouzává nebo takle, jo. Ale tam jako těžko říct, co bude a co nebude, no. To 
nevím, no. Může to být nakonec úplně jinak.  
 
Máš nějaké přání teď, do budoucna? 
No teď mám fakt jako přání, abychom prostě vyřešili, co bude teďka s bráchou, protože to je 
vždycky takový jakože člověk si říká, že neví, jak to bude a je to na mě takový jakože… 
nevim, no. Já si fakt říkám, abych prostě zvládla všechno, co si na sebe chci vzít. Žejo prostě, 
chci se vo něj postarat, nechci, aby byl  někde v ústavu nebo tak.To fakt nechci. Abysme 
nějak vyřešili, kde by byl a aby tam byl šťastnej. Asi tak. 
 
Budu držet palce, aby se ti to splnilo. 
Poslední otázka: Jaké to je mít bráchu s postižením? 
Já bych to shrnula: je to určitě velkej přínos, je to zodpovědnost, jsou to starosti, ale na 
druhou stranu j to krásný. 
 
Tak pokud nechceš ještě ty sama něco říct mně…. 
Ne. Myslím, že jsme všechno řekli.  
 
Tak ti děkuji za rozhovor. 
 
 
 
 
 
 



PROKOP, starší bratr, 21 let, studuje VŠ, doma nežije 
 

 
• Rodina, matka měla 2 děti, otec jim zemřel. Matka si našla nového přítele, s ním měla 

dceru, Pavlu 
• Prostřední dítě: bratr, zaměstnán 
• Nejmladší sourozenec Pavla (15): Downův syndrom, těžká mentální retardace, 

navštěvuje Základní a Praktickou školu Svítání v Pardubicích, kam jezdí s matkou 
 
Poprosila bych Tě, jestli bys mi nejprve řekl něco o sobě, o tvojí rodině, představil mi členy 
rodiny, sebe… 
Dobře. Já teda nevím přesně, jak si to představuješ. Ale tak dobře. Takže moje jméno znáš. 
 
Znám, Prokop S.. 
Jo. Je mi asi tak, no, bude mi 22, což už je hrozný, v současnosti studuju v Praze, tudíž doma 
moc nejsem, respektive v podstatě se dá říct, že člověk už se cítí víc doma v Praze než 
v B….Ale zase na druhou stranu musím říct, že ten můj věk už je takovej, že v podstatě na 
tom není nic divnýho. No narodil jsem se v P…, bydlel jsem nejdřív 4 roky na D…, ne šest, 
šest roků. No, mám bráchu, který je o dva roky starší. A mám ségru. O tý později. Když mně 
byly čtyři roky a bráchovi 6 roků, tak nám umřel táta. A dva roky jsme v podstatě, nebo já si 
to moc nepamatuj, protože jsem byl jako malej, no a to jsme teda bydleli jako sami. Pak si 
maminka našla přítele a vlastně v tom roce 1994 jsme se odstěhovali z D… na vesnici do B…  
Úžasný. Do úžasného B… (ironicky). No a tam jsem teda vlastně vyrůstal a vlastně žil jsem 
tam až do tý doby než jsem se odstěhoval na vysokou školu nebo v podstatě do Prahy na 
vejšku. Tak. Kdybych měl tak jako popsat ty jednotlivý členy rodiny, tak třeba z lidí, který 
mě… tak samozřejmě mamka mě hrozně ovlivnila a jako ona je Kozoroh a i když jako na 
horoskopy až tak moc nevěřím tak jí to jako… nebo jako racionálně smýšlející člověk si 
nemyslím, že by to bylo nějaký jako moc určovací, kdy a v kterej den se narodíš, navíc v těch 
horoskopech prostě když řekneš 5 faktů, tak se prostě ve dvou trefíš, ale to co se o těch 
Kozorozích píše, že jsou oddaný rodině a partnerovi a tak, tak to prostě u mamky platí. A že 
jsou perfekcionisti v mnohých věcech, tak to o ní právě hodně platí a vlastně celou dobu se to 
potvrzuje. No, tak brácha. Brácha se jmenuje Petr. Je vlastně teda o ty dva roky starší. 
A tudíž, když jsme byli malí, tak jsme se samozřejmě hrozně hádali a prali. A on samozřejmě 
jako starší měl vždycky pocit, že mně jako mladšímu je nadržováno, to bych si dovedl docela 
představit. Ale nemyslím si, že by to bylo nějak extra. Je pravda, že si nemyslim, že bysme 
k sobě měli někdy tak nějak hodně… myslím, že jsme nikdy neměli k sobě nějak blízko, 
protože jsme každém povahově trošku jiný lidi. Co se týče třeba jako… já nevím, tohle se dá 
asi cejtit hodně pocitově, ale nevim jestli to jako úplně dokážu ještě popsat slovama. Ale mně 
třeba vždycky brácha trochu připadal jako flákač. Jako rebel. Trošku víc táhne k takovýmu 
cholerickýmu typu člověka. Neříkám že nějak extra moc, ale řekl bych, že jako v mnohých 
situacích jedná daleko víc impulsivněji než já. Já jsem daleko víc jako racionálnější, klidnější, 
což má taky svoje nevýhody jako, samozřejmě. No takže to by bylo k bráchovi. A pak… Pak 
ještě určitě musím zmínit babičku. A to babičku z tátovy strany. Teda tátovu maminku. 
Protože u ní jsme trávili v tom dětství hroznou spoustu času. Zvlášť o víkendech, a myslím si, 
že to bylo tím, že jakoby svým způsobem nám toho tátu jakoby suplovala, jo…. Že věděla, že 
mamka to má hodně těžký, že prostě jakoby se nám snažila poskytnout, to co prostě ona jako 
sama nemohla třeba nám poskytnout, třeba mluvím o různejch výletech, jo, nebo prostě 
chození se koupat v létě nebo prostě, tak ona byla vlastně takovou tou správnou aktivní 
babičkou. A to si myslím, že třeba mě jako dost jako otevřelo oči a třeba si myslím, že z toho 
důvodu jsem tak aktivní nebo mám rád třeba cestování a takový věci. Tak to si myslím, že 



mám práce od babičky. No, brácha ten k tomu nikdy nijak jako extra netíhnul, a nevím, jestli 
si to nějak jako moc uvědomuje. No, tak. Chceš se na něco ještě konkrétního zeptat? 
 
Takle mi to stačí, ale ještě bych chtěla, abys mi řekl něco víc o ségře. 
Jo, jo. To samozřejmě. Tak jo, tak sestru. No takže sestřička se narodila v roce 1994, vlastně 
krátce po té, co jsme se nastěhovali do B…. 
 
Takže tobě bylo asi 5? 
No, šest, no. Mně bylo šest a vlastně to bylo tak, že já jsem ten rok, kdy se ona na rodila, tak 
já jsem ten rok ještě nechodil do školy. A ten další jsem už začal chodit do školy. Takže 
vlastně jakoby… sice jsem byl poměrně, žejo, malej, ale víceméně ten první rok jsme jakoby  
tak nějak jako jsem byl furt doma, žejo stejně jako mamka, vlastně se ségrou. 
 
A jak jsi to prožíval, že se ti narodila ségra? 
Kluci to asi tak neprožívají jako holky. Ale vono je to takový jako já… já to ani nedovedu 
jako nějak říct, protože my jsme… já jsem v tu chvíli byl jako víc zblbnutej tím, že jsme na tý 
vesnici. A teďka prostě tam bylo spousta novech lidí a kamarádů a chodili jsme hrát fotbal a 
tak a třeba nikdy mi jako nepřišlo, žejo, ségra byla malá, to znamená že v tu chvíli, na začátku 
jako, člověk ani nepociťoval… jako samozřejmě, mamčin zájem se obrátil směrem k sestře, 
žejo, to je, to je jasný. Ale jako nemyslím si, že bych někdy měl pocit, že nějak… že nemám 
jakoby nějakou pozornost nebo tak. To ani ne. Ale zas to bylo tím, že prostě my jsme trávili 
ten čas venku hlavně, s těma kamarádama a prostě jsme blbnuli tak, jako malý děti blbnou, jo. 
Což asi i hodně ovlivnilo to, že mamka se hodně věnovala ségře, tudíž nás jako držela víc 
jako na volnější ruce. Že to sice bylo jako „v tolik a v tolik doma“, ale nebylo tak jako třeba si 
myslím, že v normálních rodinách ten chlap jako drží ty otěže a tak, no… Jinak teda Pavly 
táta je Franta. Ten se teda… kvůli němu jsme se teda přestěhovali na vesnici. A no, nevím, 
jestli o něm mám něco říkat. 
 
Záleží na tobě. 
No, myslím, že se nebudu rozčilovat. Nebo tak jako něco řeknu… Já jsem jako s ním nikdy 
jako nějakej velkej problém neměl. Jako třeba si myslím, že brácha asi jo. Mohlo to bejt 
způsobený tím věkem, že brácha byl o dva roky starší v tu dobu, což už v tomhle věku je 
hrozně moc, na to jak člověk přemejšlí nebo tak. A já jsem s ním v tý době jako nikdy 
problém neměl. Co se děje teď je jiná věc. (mimo diktafon mi pak Prokop sdělil, že Franta 
dostal rodinu do velkých dluhů, odešel za přítelkyní a rodinu nechal být. Později, když se 
z něho stal později skoro bezdomovec, tak ho mamka vzala na milost a i přes nelibost obou 
synů se Franta nastěhoval zpět do domu) 
Takže to jsme se vlastně přestěhovali do B… a vnímal jsem samozřejmě, že ségra má jakýsi 
handicap, ale nemyslím si, že bych tehdy, když jsem byl jako takhle malej a ona byla tak 
malá, tak že bych to vnímal nějak extra. 
 
A vy jste to věděli od narození, že bude Pavla postižená? 
No nevěděli… Já samozřejmě si moc jako nevzpomínám na tohle detailně. A nevím třeba, jak 
to věděla mamka nebo nevěděla. Tam vím, že byl nějakej problém v tom, že v podstatě ještě 
v tý době neexistovaly tak detailní prostě prohlídky, jo, prostě teďka žejo, mamka byla docela 
stará, když porodila Pavlu, protože ona je ročník 1963, takže jí bylo třicet jedna, což v tý době 
bylo hodně roků jako žejo. Jako na porod. Teďka už je to v podstatě normální, ale žejo 
musíme se na to podívat, že to je prostě žejo patnáct let zpátky. Takže tehdy se to tak jako… 
Takže tehdy tam prostě asi…aspoň z takovejch těch náznaků, co se tak mezi řečí, tak mi 



přišlo jako, že ty kontroly nebyly tak jako poctivý, protože to by samozřejmě jako… a nebyly 
na takový úrovni, aby se to dalo odhad…jak se to říká? 
 
Odhalit? 
Odhalit, no. Odhalit. Krom toho my teda víme, žejo, že teda ještě v rodině máme jednu jako… 
myslím taky, že je to holka, slečna s Downovým syndromem. Ta je myslím starší, ale nevím, 
jestli je to s mamkou nějak jako pokrevně, ale myslím, že ne. Nejsem si teda jistej. Že to 
jakoby od mamčiný ségry, tak jakoby z tamtý strany… Od mamčiný ségry a od jejího 
manžela. Za tamtý strany, myslím, že to nějak tak je. No ale už i to je jako zajímavý, takže 
jako vím, že až já budu mít děti, tak tohleto se bude muset dost jako hlídat, protože… protože 
jako to už působí zvláštně. A jako ten člověk nikdy neví, jako. Kdysi jsme na to narazili 
a vím, že jako mamka říkala, že jako to bude potřeba tohleto si to jako prostě… tyhle všechny 
kontroly udělat jako, že nikdy nevíš, co v těch genech a jak to tam jako funguje. 
 
No a pak jak jsi byl starší, tak jak jsi Pavlu vnímal? Ten vztah se nějak určitě vyvíjel, že? 
No tak nejdřív ona byla takový, byla takový jako miminko, žejo. Tak to člověk vnímá 
v podstatě jako normální miminko, prostě. V podstatě jako nějakou panenku. Člověk tak.. 
jako když se zpětně dívá na ty videa, který máme, z tý doby, tak jako možná jsem si 
i uvědomoval ten pokrok, žejo, protože mamka třeba se ségrou jako cvičila, žejo a takový ty 
různý věci, co se dělá, jezdila k nám asistentka, ne tomu, se neříká asistentka, já nevím jak se 
tomu říká, prostě taková paní, která s Pavlou a mamkou cvičila a natáčela její pokroky. Já 
nevím, jestli to má nějaký jméno… Prostě asi z nějakého centra nebo podobně. To si 
nepamatuju. No vím, jak ta paní vypadá, protože to se mi nějak zafixovalo. 
No ale abych se vrátil k tý otázce. Tak jako… já jsem právě takovej jako víc benevolentní, 
mně i přišlo, že s tou Pavlou třeba brácha, když něco provedla nebo tak, tak brácha se 
vždycky, si myslím, od určitého věku víc držel jakousi takovou pevnou ruku. Zatímco… a to 
se projevilo i jako později, když už třeba, já nevím, když mně bylo16,17 nebo tak, tak že jako 
jsme se, že třeba jsme se se ségrou jen tak ze srandy bouchali, ale jako ze srandy, že jsme se 
jen tak prali nebo tak, no a Pavla mě nikdy moc právě jako se mnou dost bojovala, že věděla, 
ona jako ví, že si může vůči mně jako spoustu věcí dovolit a já si to v podstatě jako nechám 
líbit. A to si myslím, že v tom vztahu zůstalo, že jako od určitý doby to prostě jako zůstalo až 
doteď. Že prostě… zatímco brácha když na ni křikne, že prostě se bude večeřet a tak, tak jako 
kdybych to udělal já, tak ona řekne: Prokope, běž pryč! A jako je konec jako. Tak jako já s ní 
nic moc nezmůžu. Tak to je takovej rys, kterej si myslím, že je tam furt. 
Ale jinak si nemyslím, že bych jako, že by se extra něco změnilo, jo. Že by něco v tom 
vztahu… já nevím, co máš na mysli.. jako jestli něco konkrétního… 
 
Ne, to ne. Ptám se a řekni mi, co Tebe k té otázce napadá. 
Proud vědomí… 
 
Pokud bys chtěl otázku víc konkretizovat, tak mě zajímá, jestli se objevily období, kdy ti bylo 
nepříjemné, že máš ségru s postižením, nebo období, kdy ses za ni styděl… 
Jo, jo, jasně. Dobře. No, co se týče jako nějakého vztahu k ní, tak takovýhle období si 
naprosto nepamatuju. A nemyslím si, že bych vůči tomu měl nějakej problém. Tak jako 
někteří lidi maj jako problém – no to ještě pak jako upřesním ve vztahu k jinejm lidem. Ale že 
bych jako já někdy… ono je to prostě taky tím, že prostě já ji svým způsobem beru pořád jako 
dítě. Nebo aspoň si… jako víš, že to je… je to prostě moje ségra, přeci jenom, jo, že… že to 
nemůžu brát jako kdyby byla dospělej člověk, ale vím, že prostě, že to je furt takový hra s ní, 
jako… Přestože člověk řeší jako nějaký věci, který nejsou jako hra, třeba každodenní cestu do 
školy nebo tak, tak jako nikdy mi nepřišlo, že by mi jako někdy vadila, nebo že by mě třeba 



vadilo, že se dává víc pozornost na Pavlu než na mě. To říct nemůžu. Navíc mamka, co se 
týče toho, tak mně taky jako hodně obětovala. A něco jinýho ovšem je, si myslím, že to… 
jako říct to okolnímu světu, že mám postiženou ségru. Že jakoby todle já asi moc nedokážu. 
Že mně přijde, ale není to jako kvůli mně, je to kvůli tomu, že vím… že spousta jinejch…že 
ty vostatní  lidi jako tohle nechápou, jo. Protože se s tím nesetkali. Teďka jako v týhle době, 
když už je takle jako dost dětí, tak že už je to jako o dost lepší než to bylo před těma patnácti 
lety. Že teďka prostě jako jdeš po ulici a kolikrát potkáš vozíčkáře nebo skupinu vozíčkářů 
nebo v Praze i v Pardubicích žejo, Svítání je hrozně aktivní, tak s tím máš jako kontakt. 
Zatímco tehdá to bylo takový…jo. Takže si myslím, že třeba dřív mně to dělalo daleko větší 
problém někomu tohle říct, zatímco teďka, už to prostě beru daleko jako – samozřejmě je to 
asi i tím, že jsem starší a rozumnější bych měl bejt, ale přijde mi, že o tom dokážu mluvit 
daleko víc otevřeněji než tehdy když jsme byli třeba – já nevim dvanáctiletí caparti 
v uvozovkách nebo desetiletý, žejo. Tak prostě mě přišlo… tehdy měl člověk takový zábrany, 
protože to bylo takový: jsme v partě, jo a všechno, co je v uvozovkách divný, se nenosí, žejo. 
Jo, prostě. Všichni musej bejt jako takoví…jo. Takže to si myslím, že se trošku jako 
pozměnilo. 
 
Mluvil jsi o tom upřednostňování, že mamka někdy upřednostnila Pavlu. V čem hlavně 
myslíš? 
V čase. Není to jako… nebylo to nikdy jakoby morálně, jo, ve smyslu, já nevím: jí něco 
koupim a tobě ne. Jo, to rozhodně ne. To si… ale je to o tom, že jakoby v mnoha případech se 
musí člověk jakoby časově podřídit. Ale, třeba žejo na začátku právě, je to o tom, bylo to 
o tom, že zaprvé se muselo věnovat spoustu času – já nevím, tomu cvičení, nebo tak, zároveň 
to bylo asi i tím, že třeba právě jsem chtěl chodit ven, žejo a těžko jako bude chodit mamka 
s malou ségrou ven taky, což jako si myslím, že mě problém… nebo takový ty výlety různý 
rodinný, jo, tak to nám právě suplovala babička, jo, protože s Pavlou a kočárkem to bylo 
vždycky hodně složitý, žejo. Protože jako: zaprvé, nejdřív mamka neuměla řídit: nebo 
respektive měla řidičák a nejezdila, takže nejdřív se do toho taky musela trošku… začít řídit, 
jo, a i tak tahat se se ségrou, tehdy ještě ani nebyla tak těžká, teďka to je samozřejmě jako, 
nebo teďka zas už jako, že víme, že jí jako nevadí chodit, jako od auta někam nějak extra 
moc, ale tak jako žejo, jedno období to bylo jako těžký, žejo, protože zas vona když si řekne 
že nepude i jako teďka, tak prostě váží žejo dost jako kilo.Takže v tomhletom smyslu už to 
jako dítě není. No na druhou stranu já jsem měl třeba hodně aktivit, a zvlášť po tom, co jsem 
přešel ze základky na gympl, tak jsem chodil do sboru, pěveckého, do Bonifantu, no a tak 
jednu dobu jsem měl šest zkoušek týdně. To jsem měl volnej jenom čtvrtek, takže zas mamka 
pro mě dost často jezdila, takže se to nedá sumarizovat ten čas, že by mi ten čas nedala. 
A taky jí to stálo samozřejmě peníze, takže jako zas z pozdější doby vím, že i když jsme jako 
na tom byli finančně třeba dost špatně, tak mamka třeba sáhla do těch rezerv a ty peníze, 
abych mohl jet třeba na nějaké zahraniční turné, tak jako dala. Což třeba jsem v tu dobu jako 
nevěděl, žejo. Ale když se to tak člověk dozví, tak jako ví, že prostě když už ten čas, tak třeba 
měla na něco jinýho, tak mě aspoň tímhle způsobem podpořila. 
 
A vzpomněl by sis třeba ještě na nějaký situace, kdy jsi byl upřednostněnej ty? Ještě něco 
kromě toho sboru? 
Spíš to je vždycky o tom jako cestování, protože žejo, z toho B… do toho města, tak ono taky 
není pořád příjemný, když musíš furt řešit: jako mám dojet pro to dítě na nějakej ten koníček 
a teďka přívízt ho zpátky, tak to je prostě, takže to je cesta tam, zpátky, ale to je… tak jako za 
prvé jsou to peníze za ten benzín, a za druhý jsou to… je to ten čas, kterej třeba můžeš 
věnovat… Jo to jsem vlastně ještě neřekl k tomu, žejo, mamka byla hodně dlouhou dobu 
doma se ségrou. Kdy začala chodit zpátky do práce, to ti neřeknu. To si nepamatuju. Jako ani 



orientačně bych to asi nedal dohromady. Ale samozřejmě byla jako dlouho se ségrou doma, 
žejo. Takže třeba. Třeba zas na druhou stranu tím, že byla doma, taj zas takový věci, který 
spousta ženskejch jako když přijdou domů z práce, tak to, uvařit, uklidit a aby doma byla 
takováto jako fakt domácká atmosféra, tak to u nás jako samozřejmě všechno bylo, protože 
právě mamka na to takhle svým způsobem měla čas, žejo. Tím že třeba byla jako doma kvůli 
tý ségře. A to upřednostnění, to mě jako nic konkrétně nenapadá. Ono to jako můžou bejt 
samozřejmě nějaký maličkosti, ale něco takovýho jako že bych řekl, jako že třeba dala 
nějakou jako hodně velkou oběť nebo… Ono to taky nějak tak moc nejde, žejo. Protože prostě 
takovýhlemu dítěti nemůžeš říct prostě: tak, teďka zas jednou uděláme něco ve prospěch 
sourozence, protože to jako samozřejmě nemůže chápat, žejo. Takže vono zas se to nedá nijak 
jako… nevím teďka jako, jak to mám jako vysvětlit… Ale… samozřejmě nejde jako furt 
ustupovat, jo, ale dupnout si jako taky úplně nefunguje. 
A hlavně já jsem měl hodně těch svejch jako různejch aktivit, že jsem se jako od určitého 
věku fakt zabavil sám. A v podstatě jediný, co jsem potřeboval byly nějaký ty, řekl bych 
docela drobný peníze na nějaký ty koníčky. A to přivážení a odvážení z toho města. Takže já 
jsem třeba na gymplu, jsem jeden den domů fakt jako, že jsem byl v podstatě od sedmi od 
rána do… řekněme i do osmi do večera ve městě a to bylo teda jako až v pozdějším věku, 
jako teda takle v pozdním věku… jako… 
 
Když už jsi byl starší. 
No, když už jsem byl starší, že jakoby jsem v podstatě už na tý vesnici skoro ani nebyl. Že 
jsem to fakt bral: jedu si do B… přespat, jo. A tím pádem jsem se ségrou přicházel jako 
daleko míň kontakt než třeba brácha, protože brácha byl doma furt, žejo. Protože on zase tak 
nějak úplně extra velkej koníček neměl, a tudíž když mamka jela do města, třeba na nákup 
a potřebovala pohlídat ségru, tak většinou byl po ruce brácha, což samozřejmě mi bylo 
častokrát tak jako bráchou vytýkáno svým způsobem jakoby, že jako zas musí hlídat on, jo. 
Což jako, no vono to není moc k smíchu jako, ono právě to hlídání je jako si myslím jedna 
z takovejch věcí, která normálním lidem jako, který se s tím nesetkaj, tak je jako ani 
nenapadne, jak je tohle jako třeba psychicky náročný, jo, když prostě potřebuješ třeba na 
nákup jako dvakrát tejdně, jo, plus třeba zařídit něco ve městě nebo prostě jo, tak jako bejt 
k dispozici a bejt jako dvakrát třikrát tejdně odpoledne doma, to jako no… A teďka žejo když 
byla ještě Pavla hodně malá, tak ji jako nechtěli moc s námi nechávat jakoby samotný, jo, to 
až pak od určitý jako doby a už vůbec ne samozřejmě jako přes noc. To znamená… nebo jako 
pozdě večer, to znamená, jako jít někam na zábavu nebo tak, tak to mamka moc jako 
nemohla, žejo. 
 
A tak můžeš mi popsat, jak jsi trávil čas se ségrou? Hlídal jsi ji? 
Jo, to jo. Protože samozřejmě taky jsem byl někdy doma já a ne brácha, i když si myslím, že 
zas jako on ji hlídal víc času než já. Právě jako díky těm časovejm možnostem a díky jako 
zájmům, ale že by jako… nikdy jsem ho s ní netrávil něják jako extra jako aktivně ve 
smyslu… Vezmem si tady nějakou hru a tak… protože to jako ani nějak moc nešlo, jo. A ani 
mi nikdy nepřišlo, že by po tom nějak extra prahla. Že ona si vzala jako ty svoje panenky 
a hrála si s nima, zatímco já jsme si vzal třeba svoje hračky, jo, spíš takový ty klučičí, jo, 
a hrál jsem si s nima jako na svý posteli, jo. Než že bychom si řekli… nebo než že bych si řekl 
tak jako budem si hrát tak nějak společně. Ono, ani mně tak nějak nepřišlo, že by jako bylo 
něco, tím neříkám, že bychom si nějak jako vůbec nehráli nikdy, to zas úplně ne, ale rozhodně 
to nebylo nějak jako obvyklý. No a vlastně od určitý doby jako… to, se Pavla dost začala 
dívat na televizi. A vlastně tím pádem u tý televize jako trávila toho volnýho času, když 
řekněme jako pak začala chodit do školy, jo, tak jakoby díváním se na nějaký, žejo… Nejdřív 
to byly, že se dívala sama na sebe. Protože byly ty nahrávky právě, který vznikaly teda když 



byla jako maličká, tak se na to dívala. Tak to jako nejdřív ji asi dost bavilo se na to dívat, 
samozřejmě postupně nám z toho všem začalo hrabat. Protože furt poslouchat to samý… Ale 
prostě nevim jako jestli je to obecnej rys jako u lidí s nějakým mentálním postižením, ale že 
maj rádi jako ty svý rituály a pevný věci a právě ty jako známý filmy, na který se dívá, tak to 
jako vím, že je pro ni v životě dost podstatný a bere to jako takovou složku, kterou prostě 
musí mít. Že jako zrovna když se chce dívat na tohle tak jako vypnout jí to, to je jako špatný, 
jo. 
 
Zajímalo by mě, jak jsi tenkrát bral to hlídání? Nebo co by se stalo, kdybys tu ségru tenkrát 
pohlídat nechtěl? 
Bral jsem to spíš jako… samozřejmě mě to netěšilo. To je jasný. A proto třeba říkám, že to je 
taková jako věc, která lidi nenapadne, jako že to je tak obtížný, ale je to hodně obtížný. 
Protože žejo, když máš malý miminko, tak todleto musíš žejo, já nevím kolik, pár roků prostě 
jenom, dokud tomu dítěti nejsou čtyři, pět, jo a i v těch pěti už sním jako můžeš běhat po 
zahradě, ale tady, jako to je ten vývoj zpomalenej, tak to trvá všechno hrozně dlouho. A to si 
třeba myslím právě, že to je na tom to náročný, no. Prostě když to je jako fakt docela často, 
tak tě pak začne štvát, že musíš bejt třeba doma, jo, že furt musíš třeba bejt v tom stejným 
prostředí, jo. Že třeba jakoby… zas když byla fakt jako maličká, tak si člověk nemohl říct: 
hele, já jdu do obýváku, ona bude v pokojíku… Ne, to musíte bejt ve stejný místnosti, žejo. 
To prostě kdyby přijela mamka a viděla, že já jsem nahoře… Nebo to bych si ani já prostě 
nelajsnul, protože si řekneš tak jako… že tam spadne, žejo, bouchne se, nebo tak, jo, nebo 
bude kousat do nějaký hračky nebo tak a teďka  jako co jako… to prostě nemůžeš… Když 
byla jako menší, tak to prostě nešlo jo. To znamená bejt ve stejný místnosti, to znamená žejo 
samozřejmě poslouchat to, co… to, jak si hraje vona… Teď jako člověk si chtěl buď hrát sám 
nebo jako něco dělat, tak to úplně tak jako dohromady šlo jako dost těžko. 
 
A mluvil jsi o tom s mamkou o tom hlídání, že ti to není příjemné? 
No, mě jako nikdy nenapadlo, že bych řekl ne. Jako něco jinýho to bylo, když jsme tam byli 
já a brácha. A bylo to takový to neutrální: pohlídejte ségru. A teďka někdo přišel z kamarádů: 
hele jdem ven hrát něco, jo. Tak to samozřejmě jako, tak jako trošku zavánělo tím: tak hele, ty 
budeš anebo já budu. A tam to většinou bylo tak, že jako: hele, já jsem hlídal tuhle a ty jsi 
hlídal tady. Ale samozřejmě nikdy by nás nenapadlo ji jako nepohlídat. To že jsme jako na 
sebe s bráchou byli v uvozovkách voškliví, že to bylo: hele pohlídej ji ty nebo tak, to jo, ale… 
 
Ale vyříkali jste si to s bráchou a na ségru to nemělo dopad, chceš říct? 
No, to ne, to určitě nemělo. Prostě todle jako bylo jenom prostě o tom, kdo ji bude hlídat 
a samozřejmě s tím, jak já jsem často nebyl doma, tak potom naopak, když už jsem doma byl, 
tak jsem hlídal samozřejmě spíš já než brácha. I když najít chvíli, kdy jsem byl doma já a ne 
brácha, bylo taky spíš docela tak jako náhodnější. 
 
Mluvil jsi o tom, že bylo pro Tebe v určitém věku těžké, sdělit kamarádům, že máš ségru 
s postižením. Věděli to? 
Jo, to určitě. To samozřejmě věděli jako. Aspoň ty jako z vesnice, žejo. O těch ostatních nějak 
jako moc nemluvím, protože ty ani jako… tam… aspoň co jsem byl nejdřív malej a byl jsem 
jako na základce, tak to samozřejmě, tam jsem byl jenom na první stupeň, potom jsem byl na 
gymplu a tam jsme to taky nějak extra neřešili. Tam mi to přišlo, že bych třeba zbytečně jako 
ty lidi třeba, že by na to jako mysleli, víš. Že jakoby… třeba by si řekli… tak třeba by viděli, 
že mám blbou náladu, tak by si to dělali jako na něco jinýho nebo tak… Je to asi něco 
podobného jako s tím tátou, víš. Že jakoby říkat někomu, že ti umřel táta, je taky jako blbý. 
A myslím si, že je to dost srovnatelný. Že se to může zdát jako srovnatelný. Že třeba 



v určitým věku jsou lidi, kterejm to v pohodě řekneš, protože víte, že jste na stejný vlně, ale 
zas jsou lidi, který nejsou tak tvoji blízcí přátelé, a těm do toho za prvé nic není a za druhý 
takovýhle věci se neříkaj na ulici, žejo. 
Ale spíš si myslím, že ten problém by byl v tom, že si myslím, že ne že by se mi jako třeba 
posmívali nebo něco takovýho, to ani ne. I z toho důvodu, že jsem spíš byl mezi těma 
inteligentnějšíma dětma než jako...  A zas lidi na vesnici, který třeba nechodili na gympl, tak 
ty zas o tom věděli a jak to brali oni, tak to teda nevím, ale jako nikdy, že by se mi kvůli tomu 
posmívali nebo něco takovýho. Co třeba tak jako někde běžně zaslechneš, že se jako někomu 
za tohle posmívali, tak to ani náhodou. 
 
Takže ses v podstatě nesetkal s reakcemi cizích lidí na ségru? 
Ne, fakt ne. 
 
Chodili jste třeba spolu ven? 
No ono se to právě tehdá moc nedalo, no. Protože aby nás mamka pustila ven s kočárkem, tak 
to ani náhodou, žejo. Srazilo by tě auto prostě a to si vona, mamka v tuhletom prostě od určitý 
doby viděla všechno a tak jako co se stane ještě, jo, co za tragédii se ještě stane, jo, takže to 
jako nepřipadalo v úvahu. Takže jako že bychom zas nějak extra s Pavlou chodili ven, to se 
říct jako nedá. 
 
Takže v podstatě jsi ani neměl příležitost setkat se s těmi reakcemi, že? 
Přesně no. Jo, 
 
A jak na to reagovali tvoji kamarádi, když jsi jim to řekl? 
Tak těm, co jsem to řekl, tak to už spíš bylo jako v takovým tom věku jako když už je člověk 
trošku rozumnější, nebylo to prostě v deseti letech nebo tak, jo. A von má každém jako nějaký 
svoje trable třeba, nebo žejo třeba, rozpad rodinnejch vztahů a takže si myslím, že když jsme 
tohle třeba nějak řešili, tak že to bylo jako naprosto v pohodě a že jsme se spíš potřebovali 
všichni jako vypovídat nebo tak. Nebylo to, jo, že by to brali nějak… No samozřejmě nemůžu 
za ně mluvit, ale mně nikdy nepřišlo, že by to brali nějak extra nenormálně. Samozřejmě není 
to jako obvyklej fakt, ale nebylo to: Ježiš hele, von má postiženou ségru! A ani jsem zas 
neviděl ani opačném extrém jako: Ježiš, von má postiženou ségru, tak na něj budem hodný, 
jo. Nebo tak. Ani to ne, jako. Nikdy jsem nic takovýho jako nevnímal, no. 
 
A stalo se ti, že ses někdy styděl za ségru? 
Spíš třeba v tomhle smyslu by se to dalo říct, kdybych o tom měl právě vykládat nějakejm 
lidem, který by mi nebyli tak blízký, tak to bych se jakoby styděl, protože bych nevěděl, 
neznal bych tu jejich reakci, jo. A nevěděl bych, co oni si o tom myslej, protože prostě je 
neznám a říkám si… žejo, prostě tak jako ty reakce můžou bejt různý, a to jsem tomu jako 
právě takle předešel tak, že jsem o tom s nima nikdy jako nemluvil, nebo tak, jo. Což 
samozřejmě teda souviselo i s tím, a to teda … že jakoby když říkáš lidem, že musíš hlídat 
ségru a říkáš to tolik let, tak spoustě lidem už to žejo, jakoby dojde a říkaj: a prosím tě kolik jí 
je, žejo… Tak tam většinou došel jakoby ten moment, kdy řekneš: no, vono je jí tolik, ale 
vona má Downův syndrom, jo. Ale taky jsem se nikdy nesetkal s tím, že jakoby to. Ale může 
to bejt jako fakt tím spektrem lidí, který jsem jako já, s kterejma jsem přišel do styku. No ale 
to je třeba jako ten moment, kdy se to třeba většina jako nějakejch těch lidí, který třeba jako 
nebyli tak blízký, jako nějak dozvěděli, jo. 
 
A bylo ti někdy líto, že máš ségru s postižením? 



No prostě to je… Z prvé si myslím, že člověk tím potom přijde i na jiný hodnoty, než jenom 
třeba peníze, úspěch, nebo tak, protože … samozřejmě nemluvím o nějakejch jako ve 
smyslu… já myslím spíš takový ty dlouhodobější nálady, to že je vobčas člověk naštvanej, ale 
to by byl na toho zdravého sourozence naštvanej stejně, jako. To nehraje jako roli to, jestli 
je… jestli má Downův syndrom nebo jo… Spíš si myslím, že mě to jako, jo, a společně s tím 
teda i sbor, nevím jestli to jde úplně jako… že člověk byl jako ve víc lidech. Stejně jako doma 
jsme byli já, brácha a ségra a jako že jsme se museli jako furt o něco dělit. Nebo pak v tom 
sboru. Takže mě to jako naučilo takový jako… Jako že jsem se vždycky řídil spíš tím, že co 
nechceš, aby dělali jiní tobě, tak nedělej jim, žejo. Protože to přesně na to jako sedí. Ale to je 
zas jako…To je zas jako stejně jako kdybych měl jinou… No, nevim, jestli to je stejně jako 
kdybych měl jinou ségru. Kdybych měl…To je otázka. Možná jsem se na ní snažil bejt třeba 
jako hodnější, to k tomu trošku svádí, žejo. Protože s jinou ségrou bych se asi jako daleko víc 
hádal, jako třeba s bráchou, ale… no. Ale že bych toho litoval jako ve smyslu že bych si říkal: 
Ježiš marjá, kdybychom ji neměli, tak to by bylo! Na kdyby se prostě nehraje a žejo, zvlášť 
v tom našem rodinným životě by bylo těch kdyby prostě hrozně moc.No a pak přicházejí další 
a další kdyby a… no, ale to by bylo na delší povídání. 
 
Změnilo tě nějak nebo ovlivnilo, že máš ségru s postižením?A můžeš pozitivně i negativně, 
pokud to půjde. 
Tak když to vezmu z tý pozitivní stránky, tak to je především to, co už jsem říkal jako teďka. 
Takovýto, že jakoby ne vždycky jako jde o něco jenom hodnotového, co jde vyjádřit nějakým 
hmatatelným statkem. A to, že někdy člověk třeba obětuje kus svého pohodlí nebo tak, což 
třeba souvisí s tím hlídáním, nebo tak, jo. Ale ještě zkusím popřemejšlet. Ale že bych třeba 
měl nějakej… samozřejmě mám třeba trošku jinej pohled než člověk, kterej se s tím jako 
nikdy nesetkal, tak i na ostatní lidi, který maj jako nějakej handicap. Na druhou stranu si 
myslím, že jakoby i tak je vnímám jinak než ségru. Že jakoby třeba vím… žejo, mamka se 
setkává s těma handicapovanýma lidma každej den, žejo. Tudíž takový ty různý projevy… 
jako prostě toho chování, víš. Že prostě takový samozřejmě nespořádaný, nebo takový hodně 
emocionální nebo… že prostě jo, takže třeba… že jakoby u ségry cejtim, nebo jako prostě 
vím, co mám čekat, jo. A i když provede tu největší hloupost, takový, že třeba dostane nějakej 
záchvat a fakt třeba roztříská všechno kolem a shodí hrnec s gulášovou polívkou tak, že se 
musí vymalovat, a to fakt celá kuchyně, nebo tak, že na ní ležej tři lidi a prostě tak tak ji 
udržíme, tak jako i tak si říkám, že jako si tohleto všechno můžu… vnímám to prostě tak jako 
v pohodě. Jako že to se stane. Ale třeba u těch ostatních třeba jako úplně nevím, jak se mám 
chovat, když přijedu třeba s mamkou jako ke škole, ke Svítání, i když jsem s ní třeba jezdil 
ráno, nebo teďka když mě, třeba když jedu, i když to se moc nestává, že jedu až v pondělí, 
nebo tak jako, ale jako když mě třeba veze a vidím tam ty lidi, tak jako furt jsem tak jako 
trošku… že se snažím držet odstup, protože nevím, co jako od nich můžu čekat. Takže vidím 
v tom jako docela rozdíl. A i třeba ten… žejo, Svítání má ples. Tak i tam jsem se cítil jako 
dost nesvůj. Že jakoby u tý ségry prostě fakt vím, co mám čekat. A vím, co je jakej projev 
a vím, třeba i když jako pořádně nevyslovuje, žejo, tak vím, co tím myslí. A jakou má náladu, 
jo. A tak. Ale jako u těch lidí, který neznám, tak jako jsem takovej, že jsem úplně… a to třeba 
vidím u mamky, že vona jako, vona to asi nedokáže, jako že prostě ona vůbec jako 
nerozlišuje, že ona je na to tak extrémně zvyklá, že jakoby jí, když někdo udělá nějakej 
skřehotavej zvuk prostě, tak vona se skoro ani neotočí. Nebo to bere jako tak… jako 
dennodenní rutinu, prostě. Ale mě to ještě furt jako vyleká. 
 
No a dokázal bys říct i jak tě to ovlivnilo negativně? 
Negativně… tím myslíš jako povahově? 
 



Ano, povahově, ale i pokud tě napadne něco dalšího… 
No nevim. Že bych… no fakt mě nenapadá nic jako…jako že by mě to ovlivnilo negativně ve 
smyslu že bych byl jako kvůli tomu nespokojenej, nebo tak… Spíš jako stejně člověk jakoby 
přemejšlí nad tím, co by, kdyby, žejo. Žejo jako jak bychom se měli, neměli… Tak to vobčas 
akorát tak člověku zkazí náladu. Nebo tak, ale jako že by mě to nějak dlouhodobě… jako že 
bych se cejtil jako ukřivděnej, nebo že bych si říkal, jako že třeba nevím, že na mě byli lidi 
lakomí, nebo že na mě byli hnusní, tak i tím, že jsem se nikdy  s takovouhle nějakou věcí 
nikdy nesetkal, tak ne, tak mě nic nenapadá, jako… 
 
No a jaký teda myslíš, že by to bylo, kdyby ségra byla zdravá? 
No tak jako já v tomhletom dost jako nemyslím na sebe, ale myslím na mamku. Protože 
myslím si, že se hodně trápí, i když si to asi jako… i když ona je prostě taková bojovnice, tak 
si myslím, že se jako trápí. Jo, že v podstatě musí bejt taky jako… odpoledne když přijede 
z práce, tak musí bejt jako doma, žejo, tak jako vobčas ségru někdo pohlídá, František, 
řekněme taky, no. Ale prostě přestože ona to nevnímá jako oběť, tak je to jakoby celoživotní 
oběť. A žejo ona už hodně dlouho třeba uvažovala o tom, že by jela k moři. V létě a i teda se 
ségrou. Jenomže to si musíš taky jako uvědomit prostě: letět v letadle s takovýmhle dítětem, 
to není jenom tak prostě. A žejo, jet sní takovou dálku až k moři autobusem, to taky není 
taková zábava. Takže jako jediná možnost je jet autem. A to jako fakt jenom s někým, kdo je 
zkušenej řidič a na koho je Pavla zvyklá. Takže teďka jako jedině s Frantíkem, víš co jako… 
Ale prostě oni jsou to jakoby takový ty sny, kdy si člověk jako hledá nějakou idylku a myslím 
si, že právě přestože mnohokrát je určitě šťastná třeba, jako třeba i v tý škole byla jako 
šťastná, že prostě jako tam učí, tak učí, to je pro ni jako svým způsobem dost zajímavý 
a zábavný a je ráda, že tím může jako někomu pomoct. Ale… a bere to prostě tak, jako že si 
myslím, že by jako ani v normální škole učit nemohla. Ale třeba si myslím, že by jako chtěla 
cestovat, nebo prostě něco víš, že ten její život je strašně stereotypní. A vono je to jako těžký, 
no. A víš a já teďka jako ani nemám třeba časový prostředky, abych řekl: hele, tak já budu teď 
víkend doma, tak si jeď třeba někam, tak si leť třeba jako do Londýna nebo nedej Bože … dyť 
klidně i tady po Čechách, jeď si do Prahy se podívat třeba, já nevím, do divadla, jo…. 
Že prostě když jsem byl jako menší, tak mně to třeba ani moc nedocházelo, že by třeba jako 
po tomhletom mohla toužit, ale myslím jako, že třeba čím jsem starší, a byl jsem na jejím 
místě, tak by mě to víc…. Prostě to možná beru tak, že kdybych byl na jejím místě, tak 
tohleto by mně třeba chybělo. 
Takže si myslím, že… Navíc jako tím, že jsem z tý vesnice, tak teďka vypadnu a už si 
v podstatě žiju svůj vlastní život, než to… Takže spíš myslim na to, že ona svým způsobem 
jako trošku může trpět. Takže pokud bych hledal někoho, komu to mohlo nějakým negativním 
způsobem ovlivnit život, tak bych to spíš já nebyl. 
 
Takže myslíš, že Tebe to třeba nijak neomezuje? Nebo i dřív? 
Dřív tím hlídáním, ale nebylo to ve smyslu jako… Ne, ne, nic jinýho mě nenapadá. 
 
Hodně jsi mluvil o babičce, že jste dělali společné výlety, ale spíš sami. Jako celá rodina jsi 
říkal, že jste společné činnosti spíš nedělali. Nevadilo ti to někdy? 
Že by mi vadilo, že jsme jako nedělali žádný velký výlety, to asi ne. Pokud ale bereš fakt, že 
máme handicapovaného sourozence, tak jako od toho se odvíjí, že společný aktivity nejsou 
úplně tak možný, jo. Že prostě jakou aktivitu? Nemůžeš tím, jo…jako… no. 
 
Rozumím, co myslíš. Spíš mě ale zajímá, jak jsi to vnímal. 
Jako ve smyslu, že bych si řekl: tyjo, kdybychom neměli handicapovanou ségru, tak bychom 
mohli jít do divadla třeba? Nebo tak… jako daleko jednodušejc. No ale já jako tím, že jsem 



těch aktivit měl fakt dost, tak mně to ani zas tak nepřišlo, jako. Protože v tu dobu jsme 
s klukama na vesnici dost hráli fotbal, takže to bylo jako… že jo ty tréninky. Pak když jsem 
skončil hrát fotbal, nebo respektive začal jsem chodit do sboru. A tudíž ten fotbal tak jako 
upadal, ale zase jsem měl jinou aktivitu, jo. No takže potom jsem skončil ve sboru, ale začal 
jsem pracovat. Dělal jsem v outůčku, byl jsem na těch linkách 1188, když to zřídili. Tak tam 
jsem pracoval dva roky, což taky bylo zajímavý. Potom už byla vlastně… v outůčku jsem 
skončil před maturitou, potom jsem měl maturitu, potom jsem měl prázdniny, ve kterejch 
jsem zase byl aktivní, no, takže prázdniny jsem v podstatě taky skoro neměl, taky jsem měl 
pořád něco, no a potom, teď jsem tady. Takže jako jsem se nezastavil. Ani mně to nikdy jako 
nepřišlo, a tím že jakoby, když jsem něco chtěl, tak jsme šli s tou babičkou, tak mně nikdy 
nepřišlo, že bych toho já osobně měl nedostatek, jo nějakejch věcí, ale vono zas žejo když 
jdete jako nějakým rodinným počtu čtyři, pět, tak to zas jako omezuje, jako kam můžete jít 
nebo nemůžete jít, jo. 
Takže to mně taky jako úplně nepřišlo, že… jako samozřejmě jsem vnímal, že když jako něco 
chci, tak jako to není úplně tak jednoduchý, jo. Spíš třeba: máme koncert, tak to musím říct 
mamce dlouhou dobu jako třeba tejden dopředu, jo, nebo i víc, abych měl zajištěný, prostě, že 
mě tam někdo hodí autem, jo. Nebo… jo? Tak tohlecto člověk musel prostě se naučit čas 
organizovat a jako vědět, že když chce teda někam jet nebo tak, tak i když ví, že to nejde pro 
všechny, tak musí to zařídit, musí to říct tak, aby to šlo aspoň pro tebe. 
A tím že jako s tou ségrou toho fakt jako moc dělat nešlo… tak tak. 
 
A jak bys popsal svůj vztah se ségrou? 
Já myslím, že jsme se vždycky jako tak furt špičkujem, a tím, že ví, že si ke mně může jako 
dost dovolit, ví, že já jí nic neudělám, tak jako zneužívá a prostě jako… jako myslím si že mě 
jako fakt bere spíš jako bráchu, jako takovou prostě… tak jako když fakt už, tak do sebe 
vobčas jak šťouchnem nebo tak. Zatímco toho bráchu spíš bere jako autoritativněji. Že mě 
bere spíš jako tak nějak na svoji úrovničce a pomalu ty mě jako nemáš co říkat o tom… já 
nevim, jestli si mám něco oblíknout nebo tak, jo. 
 
A vyhovuje Ti to tak? 
No! (pronesl tónem ve smyslu, že mu to vadí dost)…Ne, to jsem myslel spíš ze srandy. Protože 
jako Pavla vobčas nezná míru, žejo. Prostě nemá takovej jako cit, takže třeba když se jako 
špičkujem, tak člověk cejtí, že se mu najednou nehty zarejvaj třeba jako do krku, jo, nebo tak. 
Ale tak jako… Ale spíš šlo o to, že třeba když jsem hlídal ségru já, tak tím, že mě jako moc 
extra neposlouchala, tak zas tam byl takovej jako… mamka ji se mnou třeba nechtěla 
nechávat tak jako, jo? Ale já nevím jako vztah, jak bych… Vono tohleto se totiž jako hrozně 
blbě definuje, žejo… Víš jakoby žejo… vztah k nějakýmu člověku, s kterým si můžeš 
povídat, můžes docela dobře definovat na základě toho, jaký máte společný zájmy, jaký máte 
prostě společný, já nevím, prostě o tom o čem se dokážete bavit. Zatímco todleto je takový, že 
tam třeba tahleta věcná stránka jako taková, ta jo jako chybí, no. Že to je furt jako spíš takovej 
vztah jako s dítětem, jo, než jako vztah s plnohodnotným člověkem v uvozovkách jako. 
 
Popsal bys ten vztah jako rodičovský? 
To úplně ne. To ne, rodičovskej ne. To je spíš takovej vztah jako s tvojí hračkou, ale 
nemyslím v tom smyslu jako hegemonským, jako že já si s tebou hraju, ale já si hraju s tebou 
a ty si hraješ se mnou, jo? A jako... jo, že prostě… tak jo, jste teďka jako na jednom místě, jo, 
a tak jako jste tady, ale není to jako: ty bude dělat tohle a tak…. 
 
Myslím, že rozumím, jak to myslíš. Asi to nejvíc vystihla ta věta, že ségru vnímáš stále jako 
dítě nebo ne? 



No, prostě tak. A myslím si, že to se jako už nezmění. Že i přes to, že jí je teďka prostě žejo 
šestnáct skoro, takže pro mě zůstane ségrou prostě v tom jakoby děstským smyslu. Prostě to 
i souvisí s tím, že prostě, já nevím, jestli takovýmhle lidem můžeš říkat, že jsou dospělí v tom 
slova smyslu, že prostě pro mě dospělý pro mě prostě znamená daleko víc rozumný a tak, jo. 
A prostě to se k tomu jako nehodí, ačkoliv třeba na to mají věk nebo tak, tak prostě to 
rozhodování je furt dětský. A asi proto i to tak asi vnímám, že prostě pro mě to je furt jako 
prostě ségra, jako nehledě na to, jestli mně bude třicet, jo, za osum let nebo kolik, tak pro mě 
to furt bude jako ségra, tak jako třeba před pěti lety. 
 
Mluvíte nebo mluvili jste doma o tom, že má ségra postižení? 
Nikdy mi nepřišlo, že by nějak obzvlášť, že bychom to nějak jako řešili ve smyslu jako… 
třeba si nikdy nepamatuju, že by nám mamka jako někdy vysvětlovala, co ten Downův 
syndrom nějak tak extra je, jo. Jo že prostě to si člověk spíš tak nějak pak třeba jako si to sám 
pořádně někde našel, když už byl větší nebo tak, jo. A potom, to už byl internet, tak to i tak 
nějak šlo. Ale… nebo tak mamka samozřejmě něco řekla, jo, ale nebylo to jako ve smyslu, že 
bychom to řešili nějak jako… 
No tohle si spíš myslím, že jsme tak nějak jako vnímali spíš automaticky. Že jakoby… ani 
třeba vím, že mamka si o tom pak určitě načetla, když byla ségra malá, spoustu knížek, jako 
a vobčas z toho jako něco řekla, jo, ale…Ale nemyslím si, že bychom jako někdy s mamkou 
řešili, jako, já nevím, čeho ti lidi jsou schopný v dospělým věku nebo něco takovýho nebo jo, 
jak vůbec třeba dlouho vydrží žít, jo, protože jako většina má komplikovanější zdravotní stav, 
a tyhlenty věci jsme nikdy jako neřešili… 
 
A vadilo Ti to? Chybělo ti to? 
Ani ne, jako tím, že jsem tu ségru vnímal jako ségru, ně jako něco, za co bych se měl jako 
právě úplně nějak extra stydět, nebo bylo by to nějak extra nenormální, jo…Jenomže moje 
slečna s tím má docela jako problém, že jako taky neví, co má jako čekat, žejo, a tím že ona 
jako nemá ve svým okolí nikoho s takovýmhle mentálním handicapem, tak jako vim, že 
z toho má dost jako takovej strach. Zatímco třeba já u těch cizích lidí sice jako mám strach, 
ale jenom nad tím, že si říkám: hele, musíš dávat pozor, jako nikdy nevíš prostě, žejo, nikdy 
jako nevíš, můžou dostat nějakej afekt, prostě a mlátit kolem sebe rukama tak jako prostě 
jsem spíš na pozoru jako než…jo. Zatímco si myslím, že třeba, jo, že… že mě třeba prostě… 
já na ségře jako nevidím nic nenormálního jo, že prostě ji beru takovou, jaká je, ale jako… no. 
Ne, nevím, už mě teďka nic nenapadá,co bych k tomu řekl. 
 
A mluvíte doma o tom, co bude do budoucna? Co bude se ségrou? 
To já právě… jako žejo, vona chodí furt do školy. Ono já teda neznám úplně ten systém toho 
školství a ani nejsem schopnej to odhadnout, ale myslím si, že třeba nějaký ty, nerad bych to 
jako třeba nějak, jako já to zas až tak odhadovat neumím, protože třeba nikdy jsem 
v chráněnejch dílnách nebo žejo tak jako, že bych jako studoval, co tam chodí za lidi, jestli 
jsou schopný se jako ještě udržet při jako nějaký takový motorice nebo to, tak to nikdy ne. Co 
vim, tak mamka mnohdy mluvila o tom, že by žejo v současný době, že by se to jako 
chráněný bydlení, že by se prostě, jako v podstatě tím, že máme v B…poměrně velkej barák 
a je tam jakoby nová část a stará část, ta stará část je jakoby fakt hodně stará. Prostě ta jsou 
kamenný zdi a takle jo, takže když by se na to sehnaly nějaký dotace, tak se z toho dá určitě 
udělat samostatná bytová jednotka. A vím, že mamka mluví o tom, že jakoby pokud by to šlo, 
tak by se tam vybudovalo třeba nějaký takovýhle chráněný bydlení. Jo, s tím že jde, že by to. 
Jo… já to jako úplně nepobírám, jakým způsobem, jo, jako kam až se ségra dokáže posunout 
jakoby v tom, v tý péči o sebe sama. To že nikdy nebude asi schopná samostatný péče na 
prostě plný úrovni, to je jasný, jo. Prostě nějakého jako vaření nebo tak, kde jsou věci, který 



jsou prostě řekněme v uvozovkách nebezpečný, jo, protože si sama udělá šťávu, jo, nebo 
vezme jogurt, jo, tak to jo. Ale prostě nějaký vaření jako takový, tak to asi není úplně jako 
možný. Nicméně teda o tom chráněným bydlení a o tom, že jako by to šlo třeba nějak takhle 
aspoň částečně osamostatnit, jo, tak o tom jsme teda jako spíš tak v náznakách mluvili než že 
bychom seděli večer nad večeří a tohle rozebírali. 
 
Umíš si představit, že by ségra žila jednou s Tebou? 
No, dost nedovedu. Ale nemyslím si, že by to bylo… takle, nemyslím si, že by to bylo 
nemožný. Jako ve smyslu, kdyby to bylo jo špatný, jako třeba že prostě, nevím, třeba… kdyby 
se třeba mamce něco stalo nebo tak, anebo třeba muselo by se asi stát i něco bráchovi, tak ale 
prostě když by to tak jako bylo, tak vim že prostě bych ji asi rozhodně nedal do nějakýho 
ústavu nebo tak. To v žádným případě. A v tu chvíli by se to asi nějak začalo řešit. V tuhle 
dobu existuje už samozřejmě jako spousta věcí, ale dovedu si představit, že v krajním případě 
by to šlo. Co je na tom jako to, že já přece jenom mám jako trošku takovej způsob života a až 
dostuduju, tak nevím, jestli můj způsob života bude s tímhle úplně slučitelném, jo. Ještě teda 
nevím, co přesně ze mě bude, ale… víš, že to bude určitě jako dost náročný. 
 
Můžeš mi to víc přiblížit, já přece jen nevím, jak tvůj život probíhá… 
No tak prostě… že jo, to, co studuju, to je takový, v podstatě i po dostudování, to je nějaká 
řekněme dost jako kreativní a prostě psychicky náročná práce, žejo. Prostě něco vymejšlet, 
protože studuju tu fyziku, žejo. Takže to je prostě bez ohledu na to, čím nakonec se budu 
zabývat, to teďka právě řešim, no tak, za prvé to asi bude znamenat bejt v Praze, a taky je to 
dost časově náročný, myslím, jako co se týká denní doby, jako žejo, některý lidi pracujou na 
směny, tak tohle je spíš takovej způsob jako, že v podstatě je to tak, že většinou do práce 
můžeš, kdy chceš. Jenomže někdy se ti pracuje líp, někdy hůř a jakoby někdy musíš v tý práci 
zůstat celý den, nebo víš, že máš prostě rozdělanej nějakej úkol nebo třeba ti to zrovna prostě 
jde, prostě chceš v tý laborce nebo v něčem takovým zůstat co nejdýl, žejo. A asi řekl bych, 
že u mnohejch experimentů si nemůžeš říct jakoby tak a teďko půjdu domů a zejtra ráno to 
dodělám, jo. Navíc s tím souvisí i ježdění na různý konference, což je dost jako velkej 
problém jakoby a vzhledem k tomu, že určitě s tím bude i souviset nějaký studium 
v zahraničí, nedej Bože doktorát, to nevím, jestli mě to bude bavit, ale že jakoby zvlášť třeba 
si myslím některý ty konference a výjezdy jako budou nebo jo, nebo nějaký prostě takovýhle 
věci, a to je s tím dost neslučitelný, protože žejo nemůžeš prostě tý ségře furt to prostředí 
nějakým způsobem měnit, žejo. Jo, to není moc jako dobrý. Jako abychom třeba nějak, třeba 
já s bráchou si ji nějak jako přehazovali, to je prostě nesmysl. Protože jako je to furt zásah do 
jejího prostředí, a to víme, že je jako špatný. I když třeba, když jsem se odstěhoval do Prahy 
v podstatě, tak maminka jako předělala úplně pokojíček, protože brácha se odstěhoval 
nějakou dobu před tím, takže teďka už není můj pokojíček nebo můj a bráchův, ale už je to 
Pavlínčin pokojíček, takže teďka když přijedu, tak já jsem na návštěvě v pokojíčku. No… 
takže… a to se jí třeba jako dost líbí, že má vlastní pokojíček, jako co si budem namlouvat, to 
se líbí každýmu. 
 
Takže spíš si to nedovedeš představit, že byste bydleli společně. 
Neumím si to představit ne z toho, že bych to třeba nezvlád, neumím si to představit spíš 
z mejch profesních důvodů než osobních. Jak by to třeba nesla moje slečna, to je něco jinýho. 
To nedokážu ani já jako odhadnout. To nevím. Ale jak říkám, krizový situace, to jsou jako… 
no, žejo. 
 
A myslíš, že tvojí slečně by to vadilo? 



To nevím. Myslím, že by si asi musela zvyknout. A… ale vona je taková starostlivá a jako 
hodná a má moc ráda děti a takže asi by to nebylo nijak jako hrozný, ale tím, že teďka je to 
pro ni jako dost nezvyklý, tak si myslím, že by to pro ni jako byl asi ze začátku dost šok. No 
a hlavně tam jsou jako takový ty věci, kdy to dítě prostě třeba dostane nějakej ten záchvat, tak 
prostě, žejo, člověk kterej to někdy zažil tak ví, co má čekat a prostě ho to tolik nerozhodí, ale 
jako některý … ale prostě ten, kdo se s tím nikdy nesetkal, tak by se určitě jako hrozně 
polekal a vůbec by… třeba u mojí ségry, ona má prostě neuvěřitelnou sílu a to si nedovedeš 
představit jako když do toho přijde tak to jako fakt, říkám, my na ní ležíme tři, žejo. 
 
Myslíš si, že je něco, co by mohlo Váš vztah s Pavlou v dětství vylepšit? 
No, to se těžko říká, možná jako víc času, kterej bych s ní jako strávil. Ale to je takový, že 
jako to nevíš. To je jen takovej jako neurčitej parametr, kterej jako může samozřejmě vylepšit, 
ale jako že by to třeba byla nějaká moje změna, změna mýho postoje, tak to v žádným 
případě, protože to si myslím, že tam jako jsem se nikdy nechoval nějako jako nekorektně 
nebo že bych se musel za něco stydět nebo že bych si někdy něco vyčítal, to v žádným 
případě. Ani si nemyslím, že jako by mě Pavla někdy něco jako provedla, jako že bych jí něco 
nemohl odpustit, to v žádným případě. Jako jediný co, tak to je prostě… ono je to hrozně 
těžký jako těm dětem neustupovat v těch věcech, a to vím, že to je prostě pro všechny jako 
složitý a u nás to taky jako samozřejmě u všech je, jako že těch ústupků bylo hrozně moc a je 
moc, protože to tak prostě je. Ale to není jako konkrétně k našemu vztahu, to je vůbec jako 
k tomu vývoji toho, co to dítě jako dělá, nebo tak, no. Tak leda míň jako ústupků, ale to je… 
jo, ono zas jako na druhou stranu, to je takový to, že míň ústupků může vést k tomu, že to dítě 
může bejt kvůli tomu daleko bouřlivější a tím to může bejt ještě jako horší, spíš. Než jako 
ustoupit a… Ale radši to nechat nějak jako nebo … tak dát ještě nějakou tu dobrotu k tý 
televizi, než… 
 
A jaké to tedy je mít ségru s postižením? 
Rozhodně mě napadá, že by se za to člověk neměl nějak stydět. Že to není nic jako … 
samozřejmě není to nic jako do toho života jako extra pozitivního… Na druhou stranu tě to 
dokáže, řekněme, že tě to naučí dívat se na některý věci, naučí tě to dívat se na ten svět trošku 
třeba jinejma vočima, ale je to v mnohých ohledech zase psychicky dost náročný. Pro celou 
rodinu. No nejen psychicky. Prostě náročný, jo, to je časově, taky určitě, prostě jak říkám 
mamka kvůli tomu všechno, většina jako jejích nějakejch zálib, tak se jakoby asi dost smrskla 
nebo jako nebo tak, žejo. Že to je prostě ten… je to určitě omezující. Musím popřemejšlet, 
jestli mě napadne nějaký vhodný slovo, nebo… Mamka taky si myslím i přišla o hodně přátel, 
když se ségra narodila. 
Ale co si třeba myslím, že ta komunita lidí, kteří mají jako nějakýho toho člověka 
s postižením v rodině, tak si myslím, že je taková jako poměrně přátelská. Myslím si, že třeba 
ty různý akce nebo tak, tak že člověk vidí zase ty emoce z trošku jiný stránky a že i tak jako, 
třeba jako dokáže být daleko víc překvapen, co ty děti dokážou a dovedou. Takže i z týhletý 
stránky to dokáže asi bejt obohacující. 
 
Co máš na Pavle rád? 
Co na ní mám rád? To, když se směje. Protože to je fakt jako dobrý. Nebo takle: když má 
dobrou náladu, abych to řekl přesnějc. Protože ona třeba jednu dobu mě hrozně ráda lechtala. 
Ale takovým prostě způsobem, takovým až jako mučícím, víš, že jako… že prostě se tomu 
sama řehtala, tomu, jak já se řehtám a jako, a to si myslím, že mně přišlo vždycky jako fajn. 
Nebo prostě fakt to laškování s ní asi je takový, takový, já nevím, třeba si nedovedu 
představit, že bych v uvozovkách s normálním dítětem jako, jako nebo sourozencem, dokázal 



takle jako laškovat a to, jo. Nebo tím, že třeba s bráchou jsme se spíš hádali, jako takhle nebo 
nějak, tak s ní asi spíš naopak to bylo takovýhle… 
 
A je něco, čím tě Pavla fakt naštve? 
Tak to je fakt spíš…tak ta prostě tvrdohlavost a neústupnost, za kterou ona fakt jako zas až 
tolik nemůže, jako no. To je prostě rys, kterej má a s tím se nedá bohužel nic udělat. Že prostě 
ve chvíli, že můžeš mít seberacionálnější argumenty, proč řekněme, já nevím, třeba jsem 
měl… moje postel byla u televize, takže vona seděla na posteli a dívala se na telku. A můžeš 
mít seberacionálnější argument, že prostě chceš ležet, ale když ona se dívá, nebo se chceš 
prostě teďka podívat na něco jinýho, žejo celej den tam běželo něco jí, nebo celý odpoledne, 
žejo a teďka se chceš na něco podívat ty, jo, třeba na nějakej sport nebo tak, tak prostě to 
nevysvětlíš. To je to, kdy prostě nevíš, co jako… s tím prostě stejně nemůžeš nic udělat, jo, to 
tě může fakt akorát jako štvát, že… 
 
A myslíš, že to byla pomoc, že jste jako sourozenci byli dva? 
Určitě. Ještě teda, to nevím, jestli ti brácha říkal, my jsme ještě, žejo, František má syna 
a dceru, a dost dlouho s námi ten syn žil, asi tak do jeho patnácti let, si myslím, že tak nějak 
po patnácti, a von je asi tak osmdesátej čtvrtej ročník, myslím, že byl o dva roky nebo o tři 
starší než brácha, takže jako ty první, no, on s námi tak jako střídavě bydlel, střídavě nebydlel, 
ono to bylo takový zamotaný, protože voni se nějak s Františkem jako nemuseli, jako s tátou 
jeho, no takže jednoho dne se prostě pohádali a on prostě odešel. A to už i před tím byly jako 
nějaký problémy. Ale chvíli u nás jako bydlel a tak jako i to bylo jako… Ale k tý otázce… 
byli.. takže jsme byli jako… dva bylo dobrý, no, právě jako z toho důvodu, že se to 
v uvozovkách otravný hlídání prostě dalo takle aspoň takle rozdělit. No zas na druhou stranu 
jsme měli jakoby společnej, s bráchou společnej pokoj, ségra byla žejo, dlouhou dobu měla 
prostě postel v tom, v ložnici a jakoby svůj pokoj neměla, jo. Žádnou… žejo, ani stůl 
nepotřebovala na psaní, nebo něco takovýho, takže v tu chvíli, když už člověk třeba jako by si 
řekl, tak jako ségra byla někde s mamkou nebo tak, tak že už je sám a má aspoň trochu klid, 
žejo, tak tam zas byl brácha. Takže zas, tohle bylo ještě zas, že nás bylo pohromadě víc nebo 
jsme byli prostě v tom malým pokojíčku, když tam prostě byla i ségra přes den, tak jsme tam 
byli tři, žejo. Tak to bylo jako… a hlavně ten pokojíček, ten byl jako samozřejmě, nebo je asi 
4,5m krát 4 metry, takže nic velkýho, a do toho tam máš žejo, věci pro jako dva docela starý 
kluky a ještě hračky i jako pro ségru. Takže to bylo takový, že tam bylo fakt jako málo 
prostoru. A to asi bylo taky takový, že ve chvíli, kdy jsem doma netrávil tolik času, tak aspoň 
jsem tam jakoby, jako že tam i brácha měl víc klidu pro sebe a ségra taky, jo. Že kdybychom 
tam byli furt jako všichni tři, tak to by jako bylo k zbláznění. 
 
Měli jste kvůli tomu s bráchou nějaký výhody, že jste tu ségru hlídali? 
Výhody ve smyslu… něco za to. Občas. Nebylo to pravidlo ve smyslu, ty hlídáš, tady za to 
něco dostaneš, ty nehlídáš, tak nedostaneš. Ale vobčas to bylo jako: mamka jede na nákup, tak 
že jste hlídali, tak já jsem vám přivezla čokoládu. Tak to jako bylo, vobčas, neříkám, že furt, 
to by si toho člověk stejně ani nevážil, kdyby to bylo automatický. Ale jako nebylo to tak, že 
by, jako myslím, že jsme docela cejtili, že je nám mamka za to vděčná. Samozřejmě že jako 
ve chvíli, kdy byl nějakej problém a třeba ani jeden jsme nechtěli hlídat, protože jsme něco 
měli, tak samozřejmě maminka vytáhla takovou nějakou jako zbraň ve smyslu: no, a když 
budeš hlídat, tak dostaneš něco, jo, jako ale to spíš byli výjimky než že by… 
 
Babička taky někdy hlídala Pavlu? 
No, spíš až když mamka začla chodit do práce, tak oni tam jako měli schůze, nějaký, žejo. No 
a já jsem už prostě chodil do tý práce, víceméně to bylo tak ty poslední roky na gymplu, no, 



nebo teďka no a brácha, ten jako taky, prostě měl školu, žejo, nebo tak, tak prostě mamka 
dávala Pavlu třeba na to odpoledne, v úterý, žejo, kdy měla ty schůze, tak Pavlu dávala 
k babičce. Ale nebylo to jako by ve smyslu, že by jako pravidelně ji tam takle dávala, spíš 
jako když to bylo nevyhnutelný a bylo to kvůli něčemu jako právě ta schůze, nebo: hele, já 
bych si potřebovala dojít na úřad a kluci prostě nemůžou hlídat, jo. Nebylo to ve smyslu: já si 
dojedu na nákup, jo, to ne. Bylo to spíš, jako když bylo něco vážnějšího: potřebovala bych 
k doktorovi, pohlídáš mi ji chvilku? 
 
A babička to vnímala jak? 
Mám odpovědět za ni, jo? 
 
Ne, řekni, jak ty si myslíš, že to vnímala babička? 
No, myslím, že babička tohle zrovna nebrala nijak extra moc… že jo, protože ségra pokrevně 
s touhle babičkou nijak nebyla, jo. Na druhou stranu zas jako… věděla, že prostě mamka si 
potřebuje taky někdy oddechnout a něco zařídit a má to prostě těžký, jo. Takže když to bylo 
nutný, tak to jako prostě… tak to tak šlo, no. Tak prostě žejo, i přestože s Pavlou nebyla nijak 
v žejo… pokrevním vztahu, tak prostě dárky k Vánocům jí stejně dávala a prostě brala ji 
v podstatě jako by byla její vlastní babička. Krom toho, žejo, druhou babičku – teda z tý 
mamčiný strany, tak tu máme v Polabinách. No a ty třeba ségru jako nikdy moc nehlídali. Oni 
teda vždycky jako měli psa, oni teda maj jako chalupu u Opočna, takže přes léto a to, bývají 
tam a v zimě teda bejvaj v Polabinách v bytě. Ale tím… maj pejska, žejo, takže to bylo 
složitější, nebo jako takový špatný, protože u těch psů… prostě žejo, tyhle děti dělaj prostě 
rychlý pohyby vobčas,  házej s věcma a vono to není nic moc jako dobrýho. Takže tam si 
myslím, že byl třeba jako takovejhle problém, jako pozor, že se jako tak báli, ale samozřejmě 
v noci jako taky pohlídali. No a pak samozřejmě babička Pavly z tátovy strany. Tak ta… 
vlastně tam děda umřel někdy před pár rokama, ale jezdili jsme tam docela často. To je… 
vesnice Praskačka, u Hradce, tak tam jako jsme jezdili za babičkou. A potom, tam 
samozřejmě pohoštění, žejo, vlastně to bylo jako, prostě měli pole, asi někde tam, kde je teď 
ta dálnice mimochodem, jo, takže tam. No ale tam to nebylo na to hlídání, žejo, protože to 
bylo daleko. Ale tam babička brala ségru hrozně jako přátelsky, ona byla vždycky hrozně 
ráda, když jsme přijeli, jo a Pavlínce půjčila nějaký starý hračky a ukazovala jí, co tam mají 
zajímavýho za hračky, jo, a pohoštění… no prostě takový vesnický, no. No a to je tak asi 
babička. 
 
Jak si myslíš, že vnímá Pavla Tebe? 
To já moc nevím, samozřejmě. A přiznávám, že si to nedovedu ani nijak moc jako představit. 
Vůbec jak jako ty děti vnímaj ten okolní svět. Ještě je zas jako těžký, že Pavla zas má ty 
problémy s očima, protože měla šedej zákal a v jednom voku, žejo, vůbec nemá čočku, 
protože tu jí tehdá odsáli, žejo kvůli tomu šedýmu zákalu a tehdá se nedávaly ještě, prostě 
nebyly… kdyby se jí to stalo… kdyby to měla teďka, tak v podstatě by asi se současnejma 
lékařskejma metodama by viděla prostě normálně, ale tehdy prostě tam neměli žádnou čočku, 
kterou by jí tam mohli dát, takže ji nechali bez čočky a vono se to tam zpětně, prostě je to 
hroznej risk a stejně by to prostě jako nefungovalo, protože ta díra na tu čočku je zarostlá. 
Takže vona na tom jednom voku vidí hodně špatně a na tom druhým oku vidí tak jako spíš na 
blízko, jo, dobře. Ale do dálky… Takže vona když se dívá na televizi, tak se dívá jako fakt 
z takovýhle vzdálenosti, jo (cca 20 cm) A s tím souvisí i to, že má tím pádem problém jako 
s orientací na schodech a kdekoliv. Prostě třeba na tomhle koberci by určitě – jak je támhleten 
práh, tak by určitě viděla, že je tam nějaká šmouha a našlapovala by hrozně opatrně, víš. Že 
prostě když je takle přechod koberec – něco jinýho, nebo tak, tak jako… takže to vnímání 
toho světa… těžko říct. Nehledě na to, že ta tvoje otázka byla spíš mířená na to, jak vnímá asi 



z tý vztahový stránky, žejo, no. Ale to… to jako vůbec netuším samozřejmě. A jak říkám, já 
můžu akorát prostě říct, co si.. jak to vnímám já. Ale vobráceně, to jde velmi těžko. 
I odhadovat prostě. 
 
No a chtěl bys mi taky ty něco říct, co myslíš, že je důležité, a ještě jsme o tom nemluvili… 
Já myslím, že to, co jsem třeba… já ještě se zamyslím teda, ale to, co mě třeba napadlo, když 
jsem sem šel nebo tak, tak že to už jsme do nějakejch těch otázek nacpali. Leda kdyby tě 
napadlo nějaký téma konkrétní… Tak že by mě třeba něco napadlo, ale… 
 
Trávili jste společně se sourozenci prázdniny? O prázdninách Pavla nemohla chodit do školy, 
že? 
No a ze začátku nechodila vůbec. Vlastně do školy začala chodit až po nějaký době, ale to ti 
teda taky neřeknu kdy, ale to bys musela někde najít, nebo se zeptat maminky, napsat jí e.mail 
nebo tak, ale… No ale třeba mě v týhle oblasti něco napadne. Třeba jsme jezdili na Kraskov 
u S…., to je tam, protože táta dělal v chemingu a strejda, to je jeho brácha, ten tam později 
dělal generálního ředitele než to… Takže tam má cheming chatu nebo respektive takový tři 
malý chatičky. A tam jsme jezdili jako dost. Jezdili jsme vlastně, za prvé mamka tam jezdila 
myslím ještě před tím, než jsme se narodili nebo v podstatě my jsme byli hodně malí. A my 
jsme tam potom byli s bráchou a s babičkou ve chvíli, kdy teda umřel táta, tak … a vlastně 
myslím, že to byly ty prázdniny před tím, než jsme se nastěhovali do B…, takže to vím, že si 
nás vzala, že pojedem na Kraskov zas. Jako že si mamka oddechne a že udělaj prostě jako že 
koupili ten barák… tak to. Já jsem si tam, já jsem tam měl otřes mozku, protože jsme se tam 
s bráchou, tam je takový malý koupaliště, no a my jsme tam běhali a prostě klouzali jsme se. 
A já jsem samozřejmě uklouzl, takže jsem spadnul na hlavu. Si pamatuju, že babička tenkrát 
mamce ani nevolala, a maminka se to dozvěděla tenkrát až když si pro nás přijeli, jako že 
pojedem domů, no tak ten den mě zrovna pustili z nemocnice. No ale právě na ten Krakov 
jsme jezdili potom i jako v podstatě celá rodina. No a tam teda jako, tam jsme jezdili 
samozřejmě v létě, i teda jako se ségrou. Ale samozřejmě ségra si tak jako spíš hrála tam 
kolem tý chatičky a byla tam houpačka, tak v tý houpačce, jo, anebo že se dala na trávu deka 
a vona tam měla hračky a hrála si na dece venku. Ale zase to nebylo takový nějaký,  jako že 
bychom my byli vzájemně jako v nějakým aktivním hraní. To když už jsme tam zase začli 
jezdili  zpátky, po těch letech, tak to už jsme zas byli jako docela starý, jo. Takže to jsme tak 
s bráchou  spíš tak něco, protože tam je rybník, tak jsme tam jezdili na lodičce. No, byla tam 
i zábava. 
Třeba ty prázdniny mně přišlo, když Pavla takle zase změnila prostředí, a bylo to takový 
pohodovější prostředí, jo, nebo třeba jako sezení u ohně, tak jako, tak že třeba to sezení 
u ohně a hraní a zpívání a vůbec, jo, tak žejo, vona samozřejmě zas jako moc zpívat nemůže, 
žejo, je to takovýto zpívání, žejo… jako není to pořádně vyslovovaný a je to spíš takový 
halekání ve stejným jako nějakým tom… Ale i to ji prostě i u toho ohně hrozně bavilo. 
A kytara, vůbec… No, takže to pro ni bylo vždycky určitě jako přínosný, tam zrovna jsme 
někam jako vyjeli a mohli jsme sedět večír u toho ohně a to vždycky… No a potom jsme 
vlastně ještě jezdili na jednu chatu k Hradci. A to byla taky nějaká roubena v nějakým lese, já 
vůbec nevím, jak se to tam jmenuje. Už jsem to zapomněl. To jsme tam byli asi tři roky po 
sobě a to byl zase takovej stejnej způsob, že prostě ségra si mohla hrát někde na dece a to jí 
jako zas úplně vyhovovalo. Ona nemá moc ráda, jako když si hraje, tak když jí člověk do toho 
zasahuje. Že třeba i teďka, když přijedu domů a ona si chce hrát, tak ona není moc ráda, když 
jsem ve stejný místnosti. Že je radši, když si zabouchne dveře a povídá si tam s těma 
panenkama, co voni dělaj, ale ve chvíli, když já tam jako sedím a byť na ni i jenom koukám, 
tak vona řekne: Prokope, běž pryč, jo. Protože ve chvíli, kdy chce mít ten svůj svět s těma 
hračkami, tak prostě nestrpí, aby prostě někdo se na ni takle koukal, jo. No. Jo a to je stejný 



jako u tý televize třeba. Ty prostě chceš jenom sedět u počítače a něco dělat, ale prostě 
nemůžeš, protože se musíš podřídit v tomhlentom, no. 
 
Lidé s postižením jsou handicapovaní. To všichni vědí. Ale přemýšlel jsi o tom, že mít ségru 
s postižením může být handicap? 
No jako je to handicap, žejo. Prostě ty si nerozhoduješ o svým životě nebo o všech věcech ve 
svým životě. Jo, je to, jak jsem říkal, třeba mamka když někam, když by chtěla jít do divadla, 
tak musí nejdřív vyřešit, co se ségrou a pak teprv může jako něco podniknout, žejo. Je to i ten 
důvod, proč já se tady v tý Praze cejtim dobře, že třeba jsem najednou daleko volnější, 
protože ať už jsem v Pardubicích limitovalo to. že jsem musel bydlet na vesnici nebo že jsem 
musel pořád hlídat tu ségru nebo se na to furt ohlížet, takže tady jsem jako konečně takovej 
jako … Takže když si řeknem se spolubydlou, že jdem ve 23:50, že jdem do Tesla pro 
zmrzlinu, tak jdem a je hotovo. Jo, takže handicap to je, no. Ale zas si nemyslím, že by to 
bylo nějak, že to vždycky závisí na tom, jak si ten čas uspořádáš, že třeba v současný době, 
nevím, jak třeba v Pardubicích, ale myslím si, že v Praze existuje spousta center, který třeba 
když budeš chtít jít do divadla nebo do kina v nějakým rozumným čase, tak tam to dítě můžeš 
na ty dvě tři hodiny dát. Já si myslím, že to tak je, ne? V Pardubicích tohle samozřejmě není, 
protože to je moc malý městečko na todle jako asi. Že tam jsou prostě tak ty školy, no možná 
prostě… možná tam jsou… nevim, jestli tam jsou nějaký takovýhle služby, asi nejsou. 
 
I v Pardubicích jsou tyto služby. 
No, ale to je o tom, že třeba moje mamka nikdy nic takovýho nevyužila, víš. A že to je prostě 
o tom, že ve chvíli, kdy to v těch Pardubicích třeba nebylo, na začátku, jo, tak jako 
samozřejmě to udělat nemohla a teďka už ji to ani nenapadne, že by… že vona třeba není jako 
zvyklá, že by si řekla… tak, je sobota, a já bych jela někam na výlet. Ne. Vona se už ohlíží na 
to, pojedeme autem, pojedeme se ségrou a bude to něco, co bude ségru bavit. Není to, já bych 
chtěla se podívat já nevím, do Krkonoš, a tak si uděláme odpolední výlet a ségru dáme někam. 
Ji to už ani nenapadne, protože tím jakoby tímhle tím břemenem jako už je tak ovlivněna, že 
prostě na to ani ty myšlenky nemá, jako že by, jo. I když jako vobčas řekne, že by něco chtěla, 
že by někam chtěla jet a že ji mrzí, že nemůže. Tak kdyby chtěla, tak to prostě jde, jo. Já 
vobčas řeknu, vobčas řeknu jak jsem zvyklej: tady v Praze a řeknu nějaký místo a vona řekne, 
no, to já samozřejmě nevím, kde to je, to jako žejo, a to řeknu třeba na Národní, jo. My jsme 
byli jako na Čekání na Godota, tak jsem říkal, že jdeme do Národního, ale ne do Národního 
ale vedle do Laterny Magiky, jo. A vona, že jako neví, kde to je, že vona by sice chtěla do 
divadla, ale že nemůže, jo. Jako ale to není o tom, že nemůžeš, to je o tom, že si to jakoby 
nedokážeš zařídit. Víš? Já si myslím, že kdyby bráchovi řekla: pohlídáš odpoledne ségru, my 
pojedem do Prahy do divadla. Tak to brácha udělá. Nebo i na mě, jako, kdybych zrovna byl 
doma. Jenomže ono ji to ani nenapadne. Přestože si myslím, že třeba… když se vrátíme 
k tomu kdyby jako to tak nebylo… tak si myslím, že by třeba jako daleko víc žila nějakým 
tím kulturnějším životem. Nebo tak, jo. Ale jak si na tohleto odvykneš, tak ti to potom asi ani 
nechybí. 
 
Dobře. Já už jsem vyčerpala asi všechno, co jsem se chtěla zeptat, takže se ptám ještě Tebe, 
jestli Tě napadlo, co bys mi ještě řekl… 
Kdyby mě ještě něco extra napadlo, tak já ti to ještě pošlu e-mailem, jo? 
 
Tak jo. Děkuji za rozhovor. 
 
 
 



 
Příloha č.2: Research of Stoneman (2005) organized according to the rings, with issues more 
proximal to the sibling relationship considered first and more distal influences considered 
thereafter.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


