
Je to řehole, ne že ne
„Život rodičů postiženého dítěte,

především maminek, je opravdu
strašně těžký. Nepřetržitá péče o hen-
dikepovaného člověka je snad to nej-
těžší, co můžete mít,“ říká Markéta
Šulcová a dodává, že právě proto jí při-
padá důležité, aby se lidé s podobnými
starostmi mohli prostřednictvím Za-
jíčka pravidelně setkávat v Bučovi-
cích. „Oni si nestěžují, nepláčou si na
rameni, ale vyměňují si zkušenosti
a jsou rádi, že si mohou popovídat
s někým, kdo jim rozumí,“ dodává.

„Narození postiženého dítěte vám
od základu změní život,“ pokračuje.
„Nezůstane kámen na kameni,
všechno se vám změní. Pokud chcete

dát člověku s hendikepem pocit štěstí
v rodinném prostředí, musíte abso-
lutně zapomenout na sebe. Zapo-
meňte, co je kino, večeře v restauraci,
to vás hodně dlouho nepotká,“ tvrdí.

Maminka Markéty Šulcové věděla,
že se jí narodí postižené dítě. Přesto
nevolila potrat, ač měla již tři zdravé
děti. Nezazlívala Markéta někdy svým
rodičům jejich rozhodnutí? 

„To nejde zazlívat,“ odpovídá Mar-
kéta. „To máte u všeho, pojedu autem,
něco se stane, také si nebudu do smrti
zazlívat, že jsem jela tudy a ne jinudy.
Každý z nás musí ctít přesvědčení ro-
dičů. A pokud je někdo přesvědčený,
že potrat je špatná věc, je třeba to re-
spektovat.“ Zároveň však Markéta do-
dává, že ani rodiče nemají právo po-
žadovat po zdravých dětech, aby
jednou převzaly péči o postiženého
sourozence. „To podle mého není
dobrá cesta i právě proto, že jeho na-
rození nebylo jejich volbou,“ dodává. 

Sama ovšem podnikla právní kroky,
aby v případě, že by se rodiče nemohli
o postiženou Marušku postarat, byla
sestra svěřena do její péče. „Já tomu
od začátku podřizuji svoji budouc-
nost,“ tvrdí Markéta Šulcová. „Nikdo
to ve mně nevypěstoval, nikdo mě
k tomu nenutil.  S tím vědomím jsem
volila partnera, s tím ohledem budeme
řešit bydlení,“ dodává.

Všechno je vždycky
trochu jinak

Z Bučovic jsem odjížděla ve chvíli,
kdy se obyvatelé tábora chystali used-
nout k ohni a opékat buřty.  Rozhodně
jsem odtamtud neutíkala, atmosféra

byla velmi příjemná. Nechala bych si
dítě, kdyby mi lékaři řekli, že bude po-
stižené? 

Během rozhovorů s maminkami
jsem však zjistila, že všechno je
leckdy úplně jinak.  Ne vždy byli ro-
diče před podobnou volbu postaveni.  

Že se dnes dvacetiletý Martin nevy-
víjí standardně a bude zřejmě men-
tálně postižený, se veterinární lékařka
Ivana Hoffmannová dozvěděla v sy-
nových dvou letech. 

Jitce Šimkové sdělili lékaři, že dítě,
které čeká, zřejmě nebude v pořádku,
v osmém měsíci těhotenství, kdy už na
vybranou neměla. 

„Z dnešního pohledu jsem ráda, že
jsem před podobnou volbou nestála,“
říká paní Šimková. Možná bych se
tehdy nerozhodla správně a Klárku
bych si nenechala, což by mi dnes,
když ji mám, bylo moc líto,“ dodává.
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Praha 
Výstava Czech Press Photo 
na Staroměstské radnici 

Výstava snímků soutěže Czech
Press Photo na Staroměstské rad-
nici potrvá do 31. 1. 2013. I letos byla
vyhlášena cena diváků, kdy o vítěz-
ném snímku rozhodnou sami náv-
štěvníci vyplněním anketního lístku
na výstavě. Otevřeno po od 11 do 18
hod., út až ne 10 až 18.00 hod.

➘ www.staromestskaradnice.cz
Staropražské Vánoce 
v botanické Na Slupi

Dneškem počínaje až do 2. ledna
máte možnost navštívit ve výstav-
ním skleníku Botanické zahrady Pří-
rodovědecké fakulty UK, Na Slupi
12, Praha 2 výstavu Staropražské
Vánoce s betlémy, stromky s histo-
rickými vánočními ozdobami, staro-
dávnými hračkami a historickými
nálepkami na perníky.    

➘ www.bz-uk.cz

Vycházka pro děti s PIS 
Jmenuji se Anežka je název vlas-

tivědné vycházky pro děti od 6 let,
kterou v sobotu pořádá PIS.  Děti se
během výkladu seznámí s osudy
princezny Anežky Přemyslovny,
jedné z nejvlivnějších žen své doby
a zakladatelky církevního řádu v Če-
chách. Sraz v sobotu v 10.00 hod.
u kašny sv. Jiří na III. nádvoří Praž-
ského hradu. Vstupné 100 Kč, do-
provod 70 Kč.

➘ www.praguewelcome.cz
Vlachovka opět začíná

V sobotu v 18.00 zahajuje opět pro-
voz legendární Restaurace Na Vla-
chovce. Těšit se můžete na sobotní
festival dechovek z Čech a Moravy,
nedělní čaje pro seniory, swingovou
tančírnu Swing It, country večery
plné hvězd a další bohatý program.

➘ www.navlachovce.eu
Fotografie z Kambodže Na Příkopech

V ulici Na Příkopech si do 15. 12.
prohlédněte 40 velkoformátových

fotografií kambodžských dětí s ná-
zvem Děti patří do školy. Výtěžek
z prodeje bude použit na podporu
kvalitní školní výuky dětí v Kam-
bodži i na podporu tamní zdravotní
péče. Během celé doby konání vý-
stavy si můžete koupit fotografie
v kvalitních kopiích na:

➘ www.detipatridoskoly.cz
S PIS na Strahov za historií piva

Sraz v neděli 25. 11. v 15.00 na za-
stávce tramvaje č. 22 Pohořelec.
Spolu s průvodcem se vydáte  k pre-
monstrátskému klášteru na Stra-
hově, dozvíte se mnohé o jeho zalo-
žení a historii a po prohlídce
exteriérů Strahovské kanonie nav-
štívíte Klášterní pivovar. Těšit se
můžete kromě výkladu i na ochut-
návku místní produkce. Vstupné 100
Kč, druhý lístek za 70 Kč.

➘ www.praguewelcome.cz
Bobík přijede do Edenu

V neděli od 11 do 14 hod. přijedou
za dětmi Bobík a jeho dva kamarádi

pejsek s ježečkem a představí dětem
i rodičům Bobíkův svět plný hudby,
písniček, tancování, nových her
a soutěží o pěkné ceny. Děti si
budou moci hrát jak s Bobíkem, tak
jeho pejskem a ježečkem v životních
velikostech. 

➘ www.bobik.cz

Střední Čechy
Výstava ozdob v Roztokách

Do 27. ledna potrvá v tomto týdnu
otevřená výstava českých vánočních
ozdob ze soukromé vídeňské sbírky
Waltraud Neuwirthové. Výstava pro-
bíhá ve velké výstavní síni Středo-
českého muzea Roztoky.

➘ www.muzeum-roztoky.cz
ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi

V pátek 23. 11. bylo znovu ote-
vřeno ŠKODA Muzeum, kde si mů-
žete prohlédnout zrekonstruované
prostory a expozici. 

➘ www.kudyznudy.cz

Cesta za pohádkou v Mníšku pod Brdy
V neděle 25.11. ve 13.40, 14.30

a 15.30 hodin začínají prohlídky, při
nichž se z dětí stanou detektivové,
kteří budou v každé místnosti podle
přichystaných indicií pátrat po ukryté
pohádce. Během prohlídky zámec-
kých komnat je musí najít úplně
všechny, aby si na konci mohly za-
sloužit odměnu. Na objevení čekají
pohádky, ve kterých vystupují rytíři,
čerti, skřítkové i zvířátka. Na prohlídky
se doporučuje rezervace na tel. 
318 590 261.

➘ www.zamek-mnisek.cz

Severní Čechy 
Vánoce na klopě v Jablonci nad Nisou 

Do 13. ledna navštivte v Muzeu skla
a bižuterie v ulici U Muzea výstavu
Vánoce na klopě. Vystaveny budou
brože, jehlice a ozdobné špendlíky
s vánočními a zimními motivy.
V rámci akce muzeum připravilo tři
výtvarné kurzy zaměřené na výrobu

broží se zimní tematikou. Kurzy pro-
běhnou 1., 8. a 15. 12. Vždy od 10.00.
Kurzovné 120 Kč.

➘ www.msb-jablonec.cz
Krušnohorská dřevořezba v Litvínově 

Do 20. prosince máte možnost nav-
štívit v Galerii Radniční sklípek, 
ul. Smetanova 40, výstavu dřevoře-
zeb Hanse Lichtenberga – Krušnohor-
ská dřevořezba.

➘ www.mulitvinov.cz

Východní Čechy 
Výpočetní technika 
v období normalizace v Jičíně 

Do 17. února 2013 zhlédněte v zá-
mecké galerii v Muzeu hry v Jičíně vý-
stavu Enter, která se snaží zmapovat
vývoj československé a částečně i za-
hraniční výpočetní techniky v 70. a 80.
letech minulého století. Otevřeno
denně mimo pondělí od 9 do 17 hod.
Vstupné 60 Kč, děti 40 Kč.

➘ www.muzeumhry.cz

Mikulášský vlak do Třebechovic
V sobotu 24. 11. od  9.00 do 15.00

pojede z Pardubic do Třebechovic
pod Orebem historický vlak. V Třebe-
chovicích proběhne od 12.00 mikuláš-
ská nadílka. Vlak odjede z Pardubic hl.
n. v 9.00, z Rosice n. L. odjede v 9.15,
do Třebechovice p. O. vlak přijede
v 10.12, odjezd 13.20. Rezervujte na:

➘ pshzd@email.cz

Jižní Čechy
Betlémy v Jindřichově Hradci

Do 30. 12. potrvá v kostele 
sv. Jana Křtitele, Štítného ul. výstava
Betlémy a dřevořezby Romana Galeka.

➘ www.mjh.cz
Vánoční ozdoby ve Strakonicích

Počínaje sobotou 24. 11. do 26. 12.
lze v Kapitulní síni strakonického
hradu navštívit výstavu Krása vánoč-
ních ozdob. Otevřeno út až pá od 9 do
12 a od 13 do 16 hod. so a ne od 
13 do 16 hod. Vstupné 20 Kč. 

➘ www.muzeum-strakonice.cz

Tipy na tento víkend

Mirka Paloncy

V pátek 30. listopadu se na
Pražském hradě sejdou letošní ví-
tězové soutěže Českých sto nej-
lepších, kterou každoročně vyhla-
šuje evropská společnost pro
kulturu, vzdělávání a vědecko-
technickou spolupráci COME-
NIUS. V rámci slavnostního ve-
čera převezme ocenění za
skvělou práci pro postižené děti
i Markéta Šulcová, předsed-
kyně občanského sdružení Zají-
ček na koni. 

Za Zajíčka se slavnostního vyhlá-
šení na Pražském hradě zúčastní jeho
předsedkyně a zakladatelka, třiatři-
cetiletá Markéta Šulcová. 

Bylo jí dvanáct let, když se jí na-
rodila postižená sestra. Kromě dnes

dvacetileté Marušky trpící Downo-
vým syndromem má ještě o dva roky
staršího bratra a o deset let mladší
sestru Veroniku. Za pomoci zdravé
sestry a maminky založila v roce
2004 občanské dobrovolnické sdru-
žení nabízející nejen postiženým
dětem a jejich rodičům terapii jízdou
na koni a další aktivity.

Nebude chodit, varo-
vali doktoři

„Na samém počátku byl verdikt
lékařů, že Maruška nebude s největší
pravděpodobností chodit,“ vzpo-
míná Markéta Šulcová na období
před bezmála dvaceti lety. „S tím se
ovšem naši odmítli smířit a dochá-
zeli s Maruškou pravidelně na hipo-
terapie. Výsledky byly téměř zá-
zračné. Nejenže Maruška chodí, ale
hipoterapie jí celkově velmi pro-
spívá,“  říká Markéta a dodává, že
koně si zamilovaly i obě zdravé ses-
try a podnikaly vyjížďky ve třech. 

Někdy kolem roku 2004 Markétu
napadlo, že by nebylo špatné nabízet
terapii jízdou na koni i jiným posti-
ženým dětem v rámci dobrovolnic-
kého sdružení. První koně ustájili
v Šestajovicích. 

„Postupem času se nám zdálo, že
Šestajovice jsou sice pro převážně
pražské klienty blízko, ale že nám
chybí zázemí, kde bychom mohli
s dětmi pracovat individuálně,“ říká
Markéta s tím, že padlo rozhodnutí
koupit statek. 

Malé Bučovice u Votic byly
přesně tím, co sdružení hledalo. Sta-
tek uprostřed přírody pořídily na hy-
potéku maminka sester paní Ná-
městková s dcerou Veronikou, která
se v Bučovicích usadila.  Zajíčkovi
pronajímají za symbolické nájemné
tábořiště. 

„Terapii jízdou na koni nabízí

hodně sdružení, ale my přistupujeme
k dětem individuálně,“ vysvětluje
Markéta, proč je tak důležité mít
vlastní zázemí. Průvodním jevem
postižení mnohých dětí jsou zá-
chvaty, nejčastěji epileptické. Pokud
má dítě dopoledne záchvat, jde na te-
rapii odpoledne nebo večer, až
zkrátka může, což si můžeme dovolit
jen proto, že máme koně ustájené
přímo na statku a nikam za nimi ne-
dojíždíme.“

Žijí skromně, 
ale jsou spolu

Do Bučovic, kam jsem se vydala
na pozvání Markéty Šulcové, jsem
jela s obavami. Budu se umět přiblí-
žit k rodičům postižených dětí? 

Obavy byly zbytečné. Rodiče dětí,
s nimiž jsem se v Bučovicích po-
tkala, byli se svou situací až překva-
pivě srovnaní.  Pobyt v přírodě, mezi
lidmi, s nimiž se už znají, si vyslo-
veně užívali. Muži sami od sebe
a dobrovolně pomáhali ženám s již
odrostlejšími dětmi na invalidních
vozících, aby všichni mohli vyrazit
na vycházku a aby žádné z dětí ne-
přišlo o jízdu na koni. 

Lidé, kteří v naprosté většině žijí
velmi skromně, si ani náznakem ne-
stěžují. Krásně to vyjádřila Jitka
Šimková, maminka dvanáctileté po-
stižené Klárky a dvou zdravých dětí.
„Člověk opravdu změní žebříček
hodnot. Najednou si uvědomí, že po-

spolitost v rodině je daleko větší, že
spolu trávíme hodně času. Sice ne-
máme moc peněz, ale čas trávíme
společně.“

Na koni jsou šťastné
Zajíček na koni je dobrovolnické

sdružení. Kromě dvou zaměstnanců
a několika lidí pracujících na dohodu
o provedení práce pomáhají ostatní
zadarmo.  Jednou z dobrovolnic je
i Jitka Nehasilová, koordinátorka
programu víkendových pobytů a tá-
borů, které jsem si všimla hned při
příjezdu na statek. 

Zpočátku děti vítala v přestrojení
za berušku, o něco později organizo-
vala výjezdy na koních nebo koordi-
novala dílny či muzikoterapii. 

Co vede maminku tří dětí a uči-
telku na prvním stupni speciální
školy, aby víkendy trávila mezi po-
stiženými  dětmi?  

„Vždycky jsem tíhla ke koním, ale
nemohla jsem kvůli páteři jezdit,“
vysvětluje Jitka Nehasilová.  „Když
jsem se dozvěděla, že v Zajíčku hle-
dají dobrovolníka pro práci s koňmi
a s hendikepovanými dětmi, přihlá-
sila jsem se.“ 

„Je úžasné sledovat, jak dětem te-
rapie prospívá,“ pokračuje Jitka Ne-
hasilová. 

„Dítě na vozíčku musí do sedla
vysadit dva dospělí a z každé strany
ho jeden podpírat. Za deset za pat-

náct minut se narovná, aktivuje svaly
a sedí samo. To je něco naprosto
úžasného. Když dítě nemluví, na
koni se rozmluví, děti si během pro-
jížďky často i zpívají. Nejlepší je,
když si na koně sedne děcko bez
sedla. Svaly se pak aktivují nejlépe
a dítě se na koni udrží. Podle výrazu,
pohybů, výskání vidíte, že jsou
šťastné,“ dodává. 

Každoročně sdružení organizuje
pobyt na horách. Markéta Šulcová
připouští, že bez pomoci sponzorů
by si Zajíček většinu aktivit vůbec
nemohl dovolit. Pobyt na horách
podporuje RWE, a i když se krize
dotkla i štědrosti sponzorů, hory se
zatím rušit nebudou.  

„Není to žádný luxus,“ tvrdí Mar-
kéta Šulcová. „Bydlíme na faře
v Krušných horách, ale děti i rodiče
si to pokaždé moc užijí,“ dodává
s tím, že rodiče na pobytech organi-
zovaných Zajíčkem sice nemají pro
sebe moc času, ale většinou si odpo-
činou psychicky.  

Týdenní pobyt na táboře vyjde pě-
tičlennou rodinu včetně ubytování
a stravy i na méně než na 3000 Kč.
Markéta Šulcová zmiňuje, že pobytů
organizovaných Zajíčkem se ne-
účastní jen rodiny s postiženým dí-
tětem. Mnozí rodiče přijedou
v rámci přirozené integrace, což je
podle předsedkyně sdružení to nej-
lepší, co pro své zdravé dítě mohou
udělat. Pomáhá to samozřejmě i těm
postiženým.

„Absolvovala jsem všechna
předepsaná vyšetření, ale až
měsíc před porodem vyslovila lé-
kařka během ultrazvuku pode-
zření, že dítě má zvětšené moz-
kové komory a bude asi
postižené,“ vzpomíná Jitka Šim-
ková na okamžik, kdy se dozvě-
děla, že se dnes dvanáctiletá
Klárka nenarodí zdravá. 

Doma měla dvouletou zdravou
Aničku a před sebou dva velmi
těžké roky.

„Byla jsem připravena na to, že
Klárka nebude v pořádku, šoko-
valo mě však jednání lékařů v po-
rodnici,“ vzpomíná paní Šim-
ková. „Hned po porodu Klárku
odnesli, nevěděla jsem kam, ani
co s ní je. Ke mně se dostávaly
zprávy, které nebyly potvrzené,
přesto mi je lékaři říkali. Nakonec
jsem si dcerku našla sama. Péče
doktorů se zcela zaměřila na ni.
Nikdo neřešil, jak se cítím, že mi
chybí informace, že nevím, co
bude. Ocitnete se v situaci, která
je pro vás asi nejtěžší v životě,
a zůstanete na to úplně sama,“ do-
dává.

Peklo kojení
„Největší peklo bylo kojení.

Doktoři mi řekli, jaká je mini-
mální dávka, kterou Klárka musí
vypít. Nám se to vůbec nedařilo.
Po celodenní nesmírné námaze
jsem do ní dostala polovinu mini-
mální dávky. Pokud to bylo víc,
vyzvrátila to,“ pokračuje Jitka
Šimková s tím, že manžel mi
navíc tehdy příliš nepomáhal.
„Strašně bych tehdy potřebovala,
aby se ujal alespoň zdravé
Aničky, která se musela vlivem
situace předčasně osamostatnit,“
vzpomíná Jitka Šimková a do-
dává, že i když to manželovi ne-
mohla dlouho zapomenout, zů-
stali spolu. O sedm let později se
manželům narodil zdravý chla-
pec, kterému je dnes pět let.

„Neviděla jsem v rozchodu ře-
šení. Řekla jsem si, že každý 
reaguje jinak. Dlouho jsem sice

váhala s narozením třetího dítěte,
ale pak jsem se pro ně rozhodla,
přestože náš vztah není takový,
jak bych si představovala,“ při-
pouští. Že by se jí znovu narodilo
postižené dítě, strach neměla.
„Ne, nebála jsem se, navíc když
žijete s postiženým dítětem, zjis-
títe, že to není až taková tragédie.
Že to dítě vám taky spoustu věcí
dává. Myslím, že pro Klárku je
dobře, že má zdravou sestru
a bratra. Hodně jsem při rozhodo-
vání myslela na Aničku. Chtěla
jsem, aby měla i zdravého souro-
zence.“

„Nejtěžší to bylo do dvou let
Klárky,“ pokračuje. „Říkala jsem
si, že to urvu, že Klárku dostanu
výš, ale pak jsem si začala uvědo-
movat, že jsou některé věci před-
nější, a přijala jsem realitu,“ do-
dává.  

„Rodičům, kterým se narodí
postižené dítě, bych radila hlavně
nezůstávat v izolaci. Využívat na-
bídek organizací, jako je Zajíček.
Jednak se setkáte s dalšími lidmi,
kteří jsou na tom podobně, a pak
pomáhá i kontakt s odborníky,
kteří mají k dětem i k rodičům
jiný přístup než lékaři,“ dodává
paní Jitka Šimková.

Je jí třiatřicet, vystudovala
Teologickou fakultu UK, je
vdaná, má tři děti a postiženou
sestru, o niž je v případě po-
třeby připravena se postarat. 

Před předsedkyní občanského
sdružení Zajíček na koni jsem
měla několikrát během našeho
rozhovoru chuť smeknout.

n Během povídání s mamin-
kami v Bučovicích jsem na-
byla dojmu, že muži často na-
rození postiženého potomka
nezvládnou a vyklidí pole. Je
můj dojem správný? 

Řekla bych, že to tak bude, ale
já je chápu.

n Chápete, že muž to ne-
zvládne a uteče, zatímco žena
to zvládnout musí?

Každá žena, které se narodí
postižené dítě, by měla počítat
s tím, že z toho partner může
utéct. Nemá to souznění s dítě-
tem, které ve vás devět měsíců
roste. Muž je stvořitel.  Na něho
společnost pohlíží jako „ty jsi
stvořil tohoto nepovedeného
člověka“.  A může se stát, že on
to neunese. Situace po narození
postiženého dítěte je nesmírně
těžká. Žena se většinou plně
soustředí na dítě. Na víc jí ne-
zbývá energie. Chápu, že to
muži nedají. 

n Váš tatínek to zvládl?
Tatínek to zvládl, naši spolu

zůstali, což neznamená, že by
neřešili, neřeší a nebudou řešit
velmi vážné problémy.  Naro-
zení postiženého dítěte je
opravdu velmi vážný problém
a každý muž, který to zvládl, je
v mých očích hrdina.  Na druhé
straně znám ze Zajíčka případy,
kdy se vztah sice rozpadl, ale
otec se dál o postižené dítě stará,
bere si ho. Nemám ráda, když
někdo odsuzuje rodiče, kteří dali
dítě do ústavu, nebo když jeden
z nich, častěji muž, od rodiny
odejde, protože se nikdy neocitli
v podobné situaci.

n Čekala jsem, že najdu vy-
hořelé rodiče, ale přišli mi do-
cela v pohodě. Myslíte, že syn-
drom vyhoření může přijít
později?

Ano, to se může stát. Vy se
o to dítě staráte a samozřejmě
přemýšlíte, co s ním bude, až na
to fyzicky nebudete stačit nebo
dokonce zemřete. Rozhodně
víte, že se o vás nikdy nepostará,
že vám vaši péči nikdy nevrátí.
V tom okamžiku může dojít
k syndromu vyhoření z celé té si-
tuace, když vám dojde, že takhle
to bude stále a že vám to dítě zůs-
tává na celý život s hendikepem. 

n Je to podle vás důvod,
proč si rodiče pořizují další
děti, i když jsou vesměs vyčer-
paní péčí o to hendikepované?

Určitě a řekly nám to samy
maminky.  Nechtěly, aby zdravý
sourozenec zůstal sám, sám na
život a sám i na případnou péči
o toho postiženého. Protože

i když o tom můžeme leckdy po-
chybovat, nakonec nám zůsta-
nou hlavně ti sourozenci. Vět-
šina rodičů hendikepovaného
dítěte nevychovává zdravé děti
k tomu, aby se cítili povinní po-
starat se o hendikepovaného
sourozence. Ale i když pak hen-
dikepovaný jedinec skončí v ně-
jakém ústavu, bude mít ne jed-
noho, ale dva příbuzné, kteří tam
za ním budou chodit. A ta zod-
povědnost péče a návštěv ne-
bude zase jen na tom jednom
sourozenci, ale můžou se střídat.
Proto si i sociálně slabší rodiny
s postiženým dítětem pořizují na
první pohled nelogicky více
dětí. 

n Vaše sestra má Downův
syndrom. Musela jste se učit,
jak s ní komunikovat, nebo na
to člověk přijde intuitivně?

To se naučíte. Ale já mám
zkušenosti podstatně staršího
sourozence. Mezi mnou a Ma-
ruškou je rozdíl 12 let. Sledujete
ten vývoj od začátku. Učíte se
komunikační znaky a rozumíte
tomu.

n Jaký je váš vztah k Ma-
rušce ve srovnání s ostatními
sourozenci?

Řekla bych, že stejný. V po-
slední době se hodně zamýšlím
nad tím, co vlastně Maruška cítí.
Mrzí mě, že se do ní neumím
vžít. Určitě patří k lidem, které
mám nejvíc ráda už proto, že
lásku hodně potřebuje. 

n Podnikla jste právní
kroky, abyste Marušku získala
do své péče v případě, že by se
o ni rodiče nemohli starat. Ne-
bojíte se, že by vám to mohlo
zničit osobní život?

Mám jasný plán, jak to bude,
aby mi Maruška nenarušila můj
soukromý život. Tohle je jeden
život, tohle druhý. Je to stejné,
jako když země v krizi požádá
jinou o pomoc. Ta jí může po-
moct jen tak, aby se sama nedo-
stala do krize.  Ale to je otázka
posledních deseti let, kdy se člo-
věk může takhle vzdělávat
a tohle se naučit.  

n Co byste poradila rodi-
čům, jimž se narodí hendike-
pované dítě?

Strašně důležité je nezůstávat
v izolaci. Být v kontaktu se
svými kamarády, s nimiž se ka-
marádili například během stu-
dia. Někdo se od vás třeba od-
táhne, někdo se naštve, že ho
dlouho nekontaktujete, ale
někdo vám určitě zůstane.
Opravdu hodně záleží na tom,
jak se k vám začne chovat okolí.
V podobné situaci je zejména
každá žena extrémně zranitelná,
a když ji zraní někdo na ulici,
v dopravním prostředku nebo už
v porodnici lékař či personál,
může se úplně zatvrdit. A musím
říct, že takové maminky tu taky
máme. Uzavřou se v soukromí,
vyhýbají se lidem. Až ve chvíli,
kdy jim řeknu, že mám postiže-
nou sestru, začnou se se mnou
bavit. Do té doby na mě koukají
jako „Co ty víš o životě, když
máš tři zdravé děti?“ 

n Kudy se bude Zajíček ubí-
rat dál?

Chtěli bychom ještě víc rozjet
kavárnu. Myslím si, že je ještě
dnes málo podniků, které za-
městnávají ty nezaměstnatelné.
Přitom jejich pocit, že si vydělají
nějaké peníze a mohou pozvat
třeba maminku na kafe nebo dě-
dečkovi koupit dárek k naroze-
ninám, je k nezaplacení. A za to
musím vyslovit obrovský dík
firmě Adastra, která projekt Ka-
várna sponzoruje, i Honzovi
Červenkovi.  Možná si ani nedo-
vede představit, kolik dobrého
tím, že nám takhle pomáhá, dělá.
To je totiž obrovské, že i tihle
lidé mohou prožít pocit, že jsou
hodnotným článkem společnosti.
A pak chceme samozřejmě do-
končit naše tábořiště v Bučovi-
cích a uvést je do takové podoby,
aby se na něm dobře cítily
i hodně postižené děti.

Markéta Šulcová: Muž, který 
to „dá“, je v mých očích hrdina

Jitka Šimková: Narození 
postižené dcery byl pro mě šok

Zajíček na koni dostane v rámci Českých sto nej ocenění za svoji práci

Dítě na vozíčku se
na koni za deset
patnáct minut 
narovná, aktivuje
svaly a sedí samo.
Podle výrazu, 
pohybů, výskání
vidíte, že jsou
šťastné
Jitka Nehasilová

Narození postiže-
ného dítěte vám
od základu změní
život. Chcete-li dát
člověku s hendike-
pem pocit štěstí
v rodinném pro-
středí, musíte za-
pomenout na sebe
Markéta Šulcová

Jitka Nehasilová
připravuje progra-
movou náplň.
Jako dobrovolnice
pracuje bez ná-
roku na honorář.

Na to, že
bude dnes
dvacetiletý
Martin men-
tálně posti-
žený, přišli lé-
kaři v jeho
dvou letech.

Jitka Nehasilová v pře-
strojení za berušku orga-
nizuje výjezdy na koních.

Po vyjížďce následují 
protahovací cviky.

Jitka Šimková s dva-
náctiletou Klárkou
a pětiletým Ondřejem.
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Markéta Šulcová 
se svou postiženou 
sestrou Maruškou.

Markéta Šulcová si vybrala
pomoc postiženým dětem
za své životní poslání.

Tohle je jeden
život, tohle
druhý. Je to
stejné, jako když
požádá jedna
země druhou 
o pomoc. Ta jí
může pomoct jen
tak, aby se sama
nedostala 
do krize

06PX1T2311_Sestava 1  21.11.12  11:28  Stránka 6


