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Jsem stará, tlustá a špatně čtu. 
Život mě štve a občas ho mám i ráda.
Někdy si připadám šťastná, krásná a úspěšná.

O čem to je: 
O všedním životě i mimořádných událostech

Pro koho to je: 
Pro lidi, kterých se dotýkají 
potíže s dyslexií, 
smutek ze ztráty blízkého člověka, 
mindráky ze své postavy.

Čeho tím chci dosáhnout:
Posílit sebe i ostatní.
Mluvit více o čem se zatím mluví málo.
Vyjadřovat slovy, co je někdy těžké pojmenovat.





Věnuji milovanému Jirkovi.





Poděkování

Děkuji všem, kteří v dobrém i zlém mým životem prošli 
nebo se stali jeho nedílnou součástí.

Děkuji všem, kteří mě inspirovali a podnítili k napsání této 
knihy.

Jmenovitě děkuji Romanu Němcovi za nezištnou podporu 
při formálním zpracování této knihy.

Jmenovitě a srdečně děkuji také svému manželovi za pod-
poru, kterou mi už dlouhá léta poskytuje, a neuvěřitelnou 
trpělivost, kterou se mnou má.
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Předmluva

Předmluva

Většina z nás má svoje třinácté komnaty. Od jejich pečlivě 
zamčených dveří se zpravidla držíme co nejdál. Někdy je 
ale dobré do nich nahlédnout, vyvětrat je a porozhlédnout 
se tu trochu jinýma očima. Třeba zahlédneme něco, co jsme 
předtím neviděli a co nám pomůže vypořádat se s trápe-
ním, které si vlečeme na svých bedrech po dlouhá léta. 
A možná to pomůže i někomu jinému, kdo čelí podobné-
mu osudu, a sám hledá způsob, jak v té své komnatě žít.

Když mě Dáša Rýdlová požádala, abych napsal předmluvu 
k její otevřené zpovědi, trochu jsem zaváhal, jestli jsem ten 
pravý. Nezažil jsem to, co ona a byl bych pokrytec, kdybych 
tvrdil, že vím, čím si ve svém životě prošla a prochází. Mys-
lím ale, že jí rozumím. Jako Husákovo dítě jsem se narodil 
do doby, kdy se každá jinakost považovala za překážku, 
kterou je bezpodmínečně nutné překonat, vyléčit, napra-
vit. Něco málo o tom vím. Zprvu napravovaný levák (až 
do doby, kdy můj osvícený otec řekl dost, sednul si naproti 
mně a svojí pravou rukou vedl moji levou), později sa-
monapravovaný (zaplať pánbůh bezúspěšně) gay. Až když 
člověk pochopí, že to, co je mu podsouváno jako hendikep, 
vůbec hendikepem nemusí být, až když přijde na to, jak se 
věci mají, co jsou fakta a co jen chiméra většinové společ-
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nosti, může žít normální a spokojený život. A svojí zkuše-
ností může pomoci jiným.

Tak jako Dáša. Už dvacet let se věnuje vývoji speciálních 
pomůcek, co pomáhají dětem s dyslexií. Nikdy se netajila 
tím, že sama dyslexií trpí. Naopak po čase tápání a trápení 
našla způsob, jak svůj úděl využít ku prospěchu druhých. 
Vytrvale a trpělivě se snaží vysvětlovat učitelům i rodičům, 
v čem spočívá podstata problému dyslexie a jak k němu 
přistupovat, aby se s ním dítě mělo šanci vypořádat bez 
zbytečných traumat a nestal se pro něj celoživotní zátěží.

Snad i vy najdete v následujících úvahách a příbězích povzbu-
zení, odvahu a sílu pro vstup do svojí třinácté komnaty. Snad 
i vám pomůže podívat se na trápení svoje nebo svých blízkých 
jinýma očima.

Roman Němec
www.romannemec.cz
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Úvod

Úvod

Povím vám, proč ve mně před chvílí hrklo jak ve starých 
hodinách.

Jsou letní prázdniny a šla jsem koupit pár drobností do 
papírnictví. Byl tam malý chlapec a něco velmi zaujatě 
vyprávěl paní prodavačce. Bylo vidět, že se cítí osamoce-
ný a potřebuje se s někým kamarádit. Požádala jsem paní 
prodavačku o lepidlo a tím jsem chlapečkovi nahrála, aby 
navázal nit rozhovoru i se mnou. Ještě jsem schopná si 
vzpomenout na chvíle, kdy jsem se o prázdninách také 
někdy cítila sama, a tak jsem se rozhodla pár minut s tím 
človíčkem komunikovat.

Semlelo se to velmi rychle. Chlapec se od lepidla dostal 
k tomu, že máma je teď v práci a kdy on bude mít narozeni-
ny a kdy se táta vrátí z vězení. Chlapec nám tuto informaci 
podal s naprostou samozřejmostí a nenuceně pokračoval 
dále. Přiznám se, že když ten klučina řekl o tom, kdy se táta 
vrátí z vězení, tak ve mně hrklo jak ve starých hodinách. 
Emoce následovala po informaci nadzvukovou rychlostí. 
Ani pořádně nevím, co jsem cítila. Ale pochopila jsem, že 
téma „vězení“ mám podvědomě zařazeno v šuplíku tabu 
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a chlapec překročil onu moji pomyslnou hranici, o čem je 
lepší mlčet, i když to hodně bolí.

V životě mě potkaly různé trampoty, ale ve vězení jsem 
nikdy nikoho blízkého neměla, a tak jsem o těchto věcech 
nikdy nemusela hlouběji přemýšlet. Kdybych musela, měla 
bych toto téma podstatně lépe zpracované a určitě by ve 
mně tak nehrklo. Chlapec si samozřejmě ničeho nevšiml 
a užíval si naši pozornost.

Na co vás chystám? Evidentně budu šlapat za pomyslné 
hranice tabu různých lidí v různých oblastech. Pokud jste 
na toto hákliví, raději tuto knihu zavřete a čtěte něco jiné-
ho. Jestli ale máte kuráž číst, přemýšlet či dokonce mluvit 
o tabuizovaných tématech, tak jste tady dobře. Omlouvám se, 
pokud vás zaskočím svoji otevřeností. Snad vám to vynahra-
dím i slovy, která vás povzbudí či posílí.

Pamatujete se, když televize Nova před lety vysílala pořad 
Tabu? Také jsem tam byla.

Na jedné přednášce pro učitele o dyslexii jsem řekla, že 
jsem také dyslektička a že na toto téma můžeme otevřeně 
hovořit. A učitelky zaryly pohledy do lavic a nastalo trapné 
mlčení. Pak mi v soukromí jedna kantorka poradila, že ve 
školství mám používat titul, protože jsem inženýrka, a ne-
mám se veřejně ztrapňovat, že jsem dyslektik.
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Za prvé jsem se pořádně naštvala. Za druhé jsem napsa-
la do NOVY a přihlásila se s dyslexií do pořadu TABU. 
A za třetí jsem začala psát i nahlas mluvit nejen o dyslexii. 
Podnítil mě k tomu stoh velmi pozitivních a pochvalných 
dopisů, které jsem po vystoupení v Tabu dostala od televiz-
ních diváků.

Jsem dyslektička, ale nejsem jenom dyslektička. Jsem také 
máma a žena a člověk. Jem také specialistka a inovátor-
ka. Zabývám se vývojem učebních pomůcek a metod pro 
děti s dyslexií a jejich zaváděním do praxe. Dotýkají se mě 
různé životní starosti i radosti, běžné i mimořádné. V této 
knize povídek se specifickým způsobem dotýkám dyslexie, 
smutku a mindráků.

Vaše
DYS-BABA (dyslektická bába)
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Část I. – Dyslexie

1.  Krátce o dyslexii

Začneme trošičkou teorie a pak si ukážeme, jak dyslexii 
znázorňoval pan profesor Matějček. Také si povíme, jak se 
dyslexie projevuje při čtení a psaní. Slibuji, že závěr bude 
pozitivní.

Dyslexii se říká „porucha čtení“ a znamená to, že dyslek-
tik čte pomaleji, dělá více chyb a méně rozumí čtenému 
textu, než jeho vrstevníci – a to i přesto, že je inteligentní 
a pilně se učí. Pro nápravu dyslexie je třeba používat speci-
ální postupy, které někomu pomáhají více a někomu méně. 
Dyslexii diagnostikují v pedagogicko-psychologických 
poradnách.

Dyslektik má problém vnímat psanou a mluvenou lid-
skou řeč a také ji navzájem propojovat. Ty problémy 
nevznikají na úrovni očí a uší, ale na úrovni elementárních 
mozkových mechanismů. Je těžké si to představit, proto-
že u lidí, kteří problém s dyslexií nemají, tyto mechanismy 
fungují podvědomě a automaticky. Jedná se o zrakovou 
a sluchovou analýzu, syntézu, rozlišování a paměť. A aby 
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lapáliím nebyl konec, tak ke čtení je třeba také perfektní 
orientace v prostoru a čase a i s tím mívají dyslektici potíže.

Velmi názorně předváděl poruchy mozkových mecha-
nismů pan profesor Matějček. Říkal, že aby ve strojích 
dobře fungovaly převody, musí ozubená kolečka přesně 
zapadnout do sebe. A v tu chvíli spojil k sobě obě ruce 
s propletenými prsty. Potom ruce od sebe oddálil a prsty 
různě zkřivil a některé i ohnul. Jedna ruka představovala 
poruchy zrakového vnímání a druhá ruka představovala 
poruchy sluchového vnímání. A pak se pokoušel ruce opět 
spojit s propletenými prsty. Nešlo to. Tak vidíte, stejně tak 
těžko dyslektik vnímá a propojuje (koordinuje) mluvenou 
a psanou lidskou řeč.

Zkráceně a zjednodušeně popíšu, jak se to projevuje 
v praxi. Dyslektici při čtení a psaní vynechávají a přehazu-
jí písmena a slabiky. On je rozdíl, jestli je tohle „kos“ nebo 
„nos“ nebo dokonce „sok“. Dyslektici písmena také zamě-
ňují. Často se jim plete například d-b-p, m-n, z-s, a-e. Mají 
také potíže rozlišovat krátké a dlouhé samohlásky i měkké 
a tvrdé slabiky. Doslova v pudu sebezáchovy slova místo 
čtení hádají. Nesnaží se zde vědomě podvádět, snaží se od-
povědně číst, ale nemají k tomu potřebné dispozice. Stejně 
tak, jako někdo nemá dispozice krásně zpívat nebo malovat.

Pokud vás toto téma začalo zajímat, můžete si základní poj-
my „vygooglovat“ na internetu a k dostání jsou také knihy. 
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Například od Zdeňka Matějčka a Olgy Zelinkové. Záhy 
zjistíte, že také existuje dysgrafie, dysortografie a dyskalku-
lie. Také dyspraxie i jiné dysfunkce.

Slíbila jsem pozitivní závěr. Chcete slyšet, že dyslexie je na 
ústupu a že ji lze léčit jako rýmu? Tak tomu není. Ale… 
I přes potíže se čtením a psaním mohou dyslektici vystu-
dovat vysokou školu. I přes potíže se čtením a psaním se 
dyslektici stávají slavnými lidmi.

Slavní dyslektici:
Dwight Eisenhower, Woodrow Wilson, John F. Kennedy, 
Robert Kennedy, Nelson Rockefeller, Winston Churchill, Al-
bert Einstein, Charles Darwin, Thomas A.Edison, Alexan-
der Graham Bell, Leonardo da Vinci, Auguste Rodin, Hans 
Christian Andersen, Walt Disney, ze současných slavných 
umělců je to Tom Cruise, Whoopi Goldberg, Cher a další.
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2.  Dyslektikem snadno 
a rychle

V polovině devadesátých let už existovaly specializované 
třídy pro děti s dyslexií, ale v běžných třídách někteří uči-
telé o dyslexii moc nevěděli a na děti s dyslexií brali stejný 
metr jako na ostatní. Jako máma jsem to také zažila. A od-
mítla jsem se s tím smířit!

Jednou jsem šla ze školy, kam si mě učitelka pozvala na ko-
bereček, aby mi vyčinila, že můj syn je sice chytrý, ale hroz-
ný lajdák. Marně jsem jí ukazovala zprávu od psycholož-
ky, že syn je dyslektik. Učitelka si vedla stále svou. Domů 
jsem šla jako obvykle dílem zdrcená a dílem naštvaná. 
Najednou mi hlavou bleskla myšlenka, že kdyby „ta káča 
pitomá“ zažila na vlastní kůži, co to je být dyslektik, tak by 
nemohla být tak „blbá“. Člověk ve stresu nemluví spisovně 
a ani si nebere před pusu servítky.

Jsem inovátorka a od myšlenky mám blízko k činu. Jak 
by šlo zprostředkovat zdravým lidem dyslexii? Šlo by to ně-
jak? Musí to jít. No jasně, že to půjde. Neurologové zjistili, 
že oční mikropohyby dyslektiků jsou při čtení těkavé. Vůlí 
to samozřejmě nejde ovládat. Dobře, já nemůžu nikomu 
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„roztěkat“ oční mikropohyby, ale mohu „roztěkat“ text. Text 
mohu natrhat na kousky a chaoticky je nalepit na papír. 
A je to. Teď si může dyslexii vyzkoušet v několika minutách 
úplně každý.

Připravila jsem pro učitele nový seminář:
Dyslexie názorně, dyslexie prakticky – aneb sytý hlado-
vému nevěří.
Každý si může osobně zažít situace a pocity dětí s dyslexií.

Seminář měl velký úspěch u učitelů po celé republice. Hráli 
jsme si společně na školu. Já jsem byla učitelka a účast-
níci semináře byli žáci a dostali ke čtení „roztěkaný“ text. 
No a já jsem jim nadávala, že čtou špatně, že je nechám 
propadnout, že večer řeknu na třídní schůzce rodičům, že 
jsou lajdáci, že se málo učí, že nedávají pozor, že se nesnaží. 
Učitelé z toho měli ohromnou legraci, takže jsem jim ještě 
nadávala, že jsou drzí a hloupí a říkala jsem vše, co jsem od 
učitelů měla naposlouchané.

Zážitkový úvod měl další pokračování. Na tabuli jsme si 
psali pocity, které při hře na dyslektiky učitelé zažívali. A ta-
dy už to legrace nebyla. Bezmoc. Zmatek. Chuť utéct. Bolest 
hlavy, špatně od žaludku. Bylo mi hrozně trapně. Velký 
strach. Chtělo se mi brečet. Chtělo se mi čůrat. Chtělo se mi 
ten papír roztrhat. Chtělo se mi dát vám facku. Chtělo se mi 
křičet.
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Seminář dále pokračoval ukazováním a zkoušením názor-
ných pomůcek, které pro děti s dyslexií dlouhodobě vytvá-
řím. Při zpětné vazbě mi učitelé děkovali, že zážitek dysle-
xie byl opravdu názorný. Někdo se svěřil, že se mu dokonce 
chtělo plakat, když si uvědomil, jak necitlivě se k dětem 
s dyslexií choval. Někdo mi děkoval, že konečně zažil, co to 
je mít výukové problémy.

Chcete si dyslexii také vyzkoušet? To je snadné. Máte ně-
jaký novinový článek, který si právě s chutí chcete přečíst? 
Nebo máte nějaký text v práci, který si právě nutně musíte 
přečíst? Roztrhejte ho svisle na 4 kusy a položte na stůl tak, 
že každou řádku budete muset luštit ze čtyř kusů na čty-
řech různých místech.

Vyzkoušeli jste hru na dyslexii? A jak se cítíte? Vaše hra na 
dyslexii trvala pravděpodobně několik minut. Děti s dyslexií 
se tímhle musí vypořádávat při učení ve škole i doma každý 
den. Už víte, proč děti s dyslexií nutně potřebují speciální 
výukové pomůcky a také hodně pochopení a pomoci?
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3.  Moje problémy ve škole

Na téma „já, dyslexie a negativa“ bych mohla napsat dlouhý 
román. Možná ho jednou napíšu, ale teď alespoň krátce.

Do první třídy jsem začala chodit v roce 1960. O dyslexii 
tehdy vědělo pár zasvěcených, ale většina učitelů ve ško-
lách ne. I já jsem byla dyslektik, ale nikdo to tehdy, bohužel, 
nevěděl. Dost věcí mi ve škole šlo dobře, ale čtení mezi ně 
nepatřilo, což mě hodně traumatizovalo. Takže když jsem 
byla vyvolaná, abych četla nahlas, dostávala jsem záchvaty 
kašle, padaly mi věci pod lavici, kam jsem zalézala a pobý-
vala tam co nejdéle. Velmi brzy došlo také na nechutenství, 
zvracení a tiky v obličeji. Jako další krok následovaly léky 
na uklidnění.

U nás doma prostě neexistovalo, že se budu špatně učit. 
Hodně učiva jsem dobře chápala a spoustu věcí jsem si 
pamatovala ze školy z poslechu. Mnoho učební látky jsem 
se ale musela nadřít. Na II. stupni jsem se učila odpoledne 
a pak někdy ještě ráno třeba i od půl šesté. Nikomu z do-
spělých to tehdy nepřišlo divné, považovali to za projev 
svědomitosti a odpovědnosti. Deprese, žaludeční neuróza 
a tiky byly opět součástí mého života.
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Na střední škole pro mě byla kamenem úrazu ruština a an-
gličtina. Hlavně ruštinářka ze mě bývala na mrtvici. V jed-
né písemce jsem vynechala jednu nožičku v písmenku, tak-
že jsem místo ruského „m“ napsala ruské „l“. To by až tak 
nevadilo, kdyby to zásadně nezměnilo význam slova. Chtěla 
jsem napsat, že na Ukrajině zpracovávají obilí, ale vyšlo mi 
z toho mletí česneku (mukomolnaja / lukomolnaja). Učitelka 
mi půl hodiny před celou třídou nadávala. Při příští písem-
ce jsem byla už tak traumatizovaná, že jsem Taťánu z Evže-
na Oněgina provdala přímo za spisovatele Puškina. Učitel-
ka šílela. Bylo by mi to jedno, kdybych se neučila. Ale já se 
opravdu učila. Bylo mi z toho hrozně. Ve škole jsme měli 
i psychologa, ale ani ten tehdy o dyslexii nevěděl.

Ve škole mi bývalo blbě a tak jsem často chodila za školu. 
Ale to není správný výraz. Já jsem si totiž opatřila omlu-
venku a byla jsem třeba čtrnáct dní doma. Ale pozor, já 
jsem byla doma a učila jsem se. Ve škole jsme měli řadu 
zajímavých předmětů a měla jsem potřebu mnoha věcem 
rozumět. Doslova jim přicházet na kloub. Neříkám, že jsem 
si občas nevyrazila do kina. Ale někdy mi máma dala pení-
ze třeba na svetr a já šla kolem knihkupectví a raději jsem 
si koupila odbornou knížku než něco pěkného na sebe.

Ohromné potíže jsem měla také se psaním na stroji. Studo-
vala jsem střední ekonomickou školu a tehdy to byl po-
vinný předmět. Pletla se mi písmenka na pravé a levé ruce, 
takže jsem dělala hodně chyb. Ale navíc jsem při opravo-
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vání chyby v textu neviděla. Za neopravené chyby bývaly 
navíc trestné body. A když jsme psali písemku, ztrácela 
jsem se v textu, takže jsem vždy více než polovinu času na 
písemku hledala, co mám vlastně psát.

Rodiče chtěli, abych šla na vysokou školu, já jsem odmíta-
la. Moje třídní nás učila ekonomiku a naprosto nechápala, 
proč nechci na školu, když jsem inteligentní a navíc jsem 
schopná logicky myslet a nejsem líná přemýšlet. Nechápala, 
protože o dyslexii tehdy nic nevěděla.
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4.  Moje problémy 
v zaměstnání

Po střední škole jsem šla do práce. Mým úkolem bylo psát 
objednávky na galanterní zboží. Pro normální středoško-
lačku to byla naprosto přiměřená práce, která šla zvládnout 
„levou zadní“. Jenže já jsem svým způsobem normální 
nebyla. Já jsem byla dyslektik, ale stále jsem to nevěděla. 
Vlivem dyslexie jsem číslice viděla zpřeházeně a také jsem 
je zpřeházeně psala. Což je u objednávek zboží velký ma-
lér. Moje šéfová ze mě byla nešťastná. Stále mi opakovala, 
abych se více snažila, abych se více soustředila, abych psala 
pomaleji a pečlivěji. Já jsem tak moc chtěla psát bez chyb, 
ale nebylo to tehdy v mojí moci. Bylo mi šíleně.

Moje sebevědomí a sebeúcta dostávaly těžké rány. Opět 
jsem měla deprese, byla jsem neurotická a začala jsem mys-
let na sebevraždu. Naštěstí jsem v té době potkala jednu 
svoji spolužačku ze střední školy, která chodila na VŠE a ta 
mě začala přemlouvat, ať tam jdu také. V té chvíli jsem byla 
v práci zoufalá, takže mi další studium přišlo jako menší 
zlo. Podala jsem přihlášku a do školy se dostala. No to jsem 
si zavařila! Ale vrátit se zpátky do praxe jsem nechtěla. Za-
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tnula jsem zuby, studovala a dostudovala. Psychicky zcela 
vyčerpaná.

Zlé trauma jsem zažívala i v dalším zaměstnání, když jsem 
pracovala jako plánovač. Měla jsem násobit dlouhá čísla 
různými koeficienty a pak to vše zapsat a sečíst na kalku-
lačce. Dyslektik má při čtení těkavé, vůlí neovladatelné oční 
mikropohyby. Když jsem četla hodně vícemístných čísel, 
tak jsem je viděla špatně – opět jsem přehazovala pořadí 
číslic. O dyslexii jsem tehdy nevěděla, takže jsem si nedo-
kázala pomoci. Dělala jsem ohromnou spoustu chyb, nosila 
jsem si práci domů a cítila se jako totální debil. Strašně 
jsem se styděla. Moje sebevědomí bylo v hluboké studni. 
A kde byla moje lidská důstojnost?! Bylo mi opravdu, ale 
opravdu šíleně.

Když už to nešlo, poslal mě vedoucí na oční. Měla jsem oči 
jako rys – bohudík nebo bohužel? Pak mě šéf poslal k zá-
vodnímu lékaři. Když jsem mu řekla, že mám problém při 
počítání, tak žasnul, vždyť jsem inženýrka. Ale matematika 
ve škole bylo něco jiného, tam šlo o znalosti a logiku, ne 
o násobení a sčítání stovek dlouhých čísel. Závodní lékař 
řekl, že jsem přepracovaná. Styděla jsem se a tekly mi slzy. 
Pro doktora jasný důkaz přepracování. Dostala jsem léky 
na nervy a neschopenku na čtrnáct dní a pak skončila na 
psychoterapii jako neurotik.
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Na téma já, dyslexie a negativa v práci bych mohla psát 
ještě dlouho. Přejdu rovnou k jeho konci. V roce 1987 jsem 
se naučila programovat a pracovala jsem jako programátor 
analytik. Pro mě to byla neuvěřitelná úleva, ale moje bývalé 
kolegyně z práce zažívaly pocity křivdy. Jak se může takový 
debil, který neumí pořádně počítat, naučit programovat? 
A ještě k tomu si polepšit o dvě platové třídy!

Programování mě bavilo, ale nenaplňovalo. Nakonec jsem 
zjistila, že jsem dyslektička a čím jsou způsobeny moje po-
tíže. V roce 1991 jsem začala s vývojem učebních pomůcek 
a metod pro děti s dyslexií. Hnacím motorem mi k tomu 
byly moje vlastní děti. Dyslexie postihla naši dceru i syna. 
Jako školačka jsem trpěla. Jako máma dětí s dyslexií jsem 
trpěla ještě více. Musela jsem dělat něco pozitivního, jinak 
bych se z toho dočista zbláznila.
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5.  Čtyřlístek pro dyslektiky

Ve škole i v zaměstnání jsem měla s dyslexií vážné problé-
my. Byly doby, kdy se mi nechtělo ani žít. A v tom si ke mně 
proklestila cestu zajímavá rada. Z nevýhody udělej výhodu. 
Aha, no jo. Moje babička také říkávala, že všechno špatné 
je k něčemu dobré. Chci tomu trápení ve škole dát nějaký 
smysl. Chci to zpracovat a v dobré obrátit. Také můj výbor-
ný učitel Ivo Sedláček vždy říkával, že problém může zmi-
zet, když na něj pomyslíme jiným způsobem.

Něco mě napadá:
NÁPRAVA – NÁHRADA – EMOCE – NÁZORY

A je to tady, čtyřlístek pro štěstí. Náprava, náhrada, emoce, 
názory. To je ono. A je třeba začínat odzadu, přes názory. 
Můžeme také říkat filosofie, ve smyslu „to čemu věřím“. 
Představte si, že některá paní učitelka je skálopevně pře-
svědčená, že čtení je základem kvalitního vzdělání a tato 
učitelka za kvalitní vzdělání považuje encyklopedické zna-
losti. Dyslektici, třeste se, tady vám nebude dobře. A nebude 
dobře ani té paní učitelce.

Dlouho jsem si lámala hlavu a mudrovala, v čem je zakopa-
ný pes. A přišla jsem na to. Je to v nedotažených názorech 
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oficiálních kruhů. Máme tady oficiální definice dyslexie. To 
je jednoznačné zaměření na problém. Ale kde máme také 
zaměření na člověka, na jeho pozitivní stránky a na jeho 
pozitivní perspektivu? To je také přece nesmírně důležité.

Sedla jsem, přemýšlela a psala. Zde je moje vlastní DEFI-
NICE DYSLEKTIKA:

1. Dyslektik je člověk, který snáze myslí, než čte.
2. Dyslektik je člověk, který může žít bohatý a plodný 

život, i když špatně čte.
3. Dyslektik je člověk, který má někdy větší problémy 

s okolím, než s vlastním čtením.
4. Dyslektik je člověk, jehož obsah někdy značně pře-

vyšuje jeho formu.

Kdo mi rozumí? Kdo mi uvěřil? A kdo se cítí lépe?

Nyní je čas podívat se na nápravu. Jestli u nás o něco není 
nouze, tak jsou to nápravné pomůcky a nápravné metody. Sta-
čí si dojít do DYS-centra Praha. Škála pomůcek, knížek i od-
borné literatury. A také zde najdete tým skvělých lidí. Odborně 
zdatní, výkonní a příjemní. Ale tak proč dyslexie ještě není 
napravená, když máme tolik nápravných možností?

Je to stejné jako v jiných oblastech života. Ne všechno jde 
vždy napravit, ne všechno jde vždy vyléčit. Tak co si počne-
me? Můžeme dělat analogicky to, co dělají například lékaři. 
Když něco nejde napravit nebo vyléčit, snaží se to kom-
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penzovat, prostě nahrazovat. Kolik máme v lékařství růz-
ných náhrad. Klouby, zuby, končetiny a já nevím, co ještě.

Myslím, že ve školství je kompenzačních pomůcek zatím 
málo. Proto jsem se na tuto oblast soustředila a vytvářím 
právě kompenzační výukové pomůcky.
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6.  Výuka angličtiny pro 
dyslektiky – co už máme 
hotové

Nad psacím stolem mám napsanou radu:

„Když něco nejde, tak to jde hůře a pomaleji, než jsme si 
mysleli.“

Dlouhodobě se zabývám vývojem a šířením učebních 
pomůcek a metod pro dyslektiky. Dost často propadám 
beznaději, že to vůbec nejde. A čas od času žasnu, že to 
přece jen jde a mám velikou radost, co všechno už se nám 
podařilo udělat. Jak pro školní výuku, tak pro domácí 
přípravu.

Zaměřila jsem se na přípravu kompenzačních pomůcek. 
Proč? A co to vůbec je?

Děti s dyslexií mají potíže vnímat psanou a mluvenou 
lidskou řeč. Kompenzační pomůcky propojují mluvenou 
a psanou řeč a pomáhají pochopit význam. Máte-li zájem 
to vyzkoušet, doporučuji vám program Jazyky bez bariér.
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Počítačový program Jazyky bez bariér využívá osvědčených 
metod založených na zrakové, sluchové a významové koor-
dinaci přijímaných informací. Díky tomu se s ním mnohem 
snáze učí třeba cizím jazykům.

Videoprůvodce
Říká se, že jeden obrázek je výstižnější než 100 slov. Určitě 
to platí i o videu. Pokud se s programem Jazyky bez bariér 
chcete pohodlně seznámit, doporučuji vám videoprůvodce 
na stránkách www.jazyky-bez-barier.cz

Browser
Program Jazyky bez bariér zajišťuje propojování psané 
a mluvené angličtiny, češtiny a dalších jazyků a obsahuje 
speciální metodické hry. Tyto hry pomáhají dětem udržovat 
pozornost, lépe zvládat učivo a posilovat si vlastní sebeúctu.

Editor
Editor umožňuje uživatelům vkládat do programu Jazyky 
bez bariér mluvenou a psanou cizí řeč a obrázky a vytvářet 
si tak vlastní výukové soubory.

Webová knihovna
Jednou z rubrik na webových stránkách www.jazyky-bez-
-barier.cz je webová knihovna. V současné době je zde cca 
200 česko-anglických souborů v psané a mluvené formě. Je 
to knihovna, kde si „knížky“ můžete půjčovat, ale nemusíte 
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je vracet. Přes tuto knihovnu také můžete poskytovat ostat-
ním soubory, které jste vytvořili.

Napojení na sociální síť
Sociální sítě mají velký potenciál a tak už máme připravené 
propojení webových stránek www.jazyky-bez-barier.cz se 
stránkou Facebooku nazvanou Dyslexie a angličtina jdou 
zvládnout lépe s programem Jazyky bez bariér.

Koncepce dalšího rozvoje
Program a řadu výukových materiálů už máme hotovou 
a hodně práce nás ještě čeká. Důležité je vědět, kam chceme jít 
a jak se tam dostaneme. A o tom už pojednává následující text.
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7.  Výuka angličtiny pro 
dyslektiky – co ještě 
můžeme dělat

Příklad 1
Zkuste si prosím představit, že:

Anička chodí do 3. třídy a s angličtinou má potíže. Maminka 
Aničky umí německy, ale anglicky ne. Domácí příprava na 
angličtinu však docela ujde. Maminka podle konkrétní učeb-
nice a konkrétní lekce stáhne z knihovny Jazyky bez bariér 
konkrétní slovíčka. Program Jazyky bez bariér nabízí čtyři 
metodické hry a řadu funkcí. Anička už je zná. Ale nejraději 
má dvě hry. Nejdříve Slova a věty nabarvi a potom Boř a tvoř. 
S programem Jazyky bez bariér se Anička teď naučí vždy více 
slovíček, než když program na začátku roku neměla.

Příklad 2
Zkuste si prosím představit, že:

Tonda chodí do 7. třídy a s angličtinou má potíže. Dobře 
ví, že si může stahovat hotové soubory z webových stránek 
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a učit se je. Ale to ho nebaví. Má spoustu fantazie a rád vy-
tváří vlastní soubory podle toho, co se ve škole učí. Soubor 
připraví v češtině a doplní obrázky. Ve škole žáci s paní 
učitelkou společně doplní psanou a mluvenou angličtinu. 
Tohle baví Tondu i jiné děti. Při práci si užijí zábavu a dost 
se toho naučí. Soubory si rozesílají e-mailem, aby se k nim 
mohli vracet i doma, když si něco potřebují zopakovat.

Že by se děti s dyslexií mohly učit i bez traumat?

Co pro to musíme udělat? A jak to můžeme dělat?

• Připravovat výukové materiály v kompenzační formě.

 To znamená připravovat výukové materiály v pro-
gramu Jazyky bez bariér. Jednak adaptovat učebnice 
do kompenzační formy a také vytvářet další zájmo-
vé a metodické soubory. A vkládat je do webové 
knihovny Jazyků bez bariér. Kdo to může dělat? Kaž-
dý, kdo má chuť se v této oblasti angažovat a realizo-
vat. Přivítáme kohokoliv, kdo bude vytvářet soubory 
nebo umí získávat granty, zorganizuje práci skupiny 
lidí a podobně.

• Rozvíjet sociální sítě.

 Propojování lidí se stejnými zájmy pomáhá propa-
govat program Jazyky bez bariér a také zviditelňovat 
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a šířit konkrétní zkušenosti s jeho používáním. Kdo 
jsou zde „lidé se stejnými zájmy?“ Učitelé angličtiny, 
rodiče dětí s dyslexií, mládež s dyslexií. A také pra-
covníci pedagogicko-psychologických poraden, vý-
chovní poradci, případně další lidé, kterých se daná 
problematika dotýká.

Jakou roli zde mám já?

Jsem inovátorka a zabývám se vývojem, koncepcí a koordinací.
Školím učitele a poskytuji konzultace rodičům.
Těší mě připravovat různé specialitky pro metodickou 
 inspiraci.
A také chci dále publikovat různá vyprávění, která jsou 
stravitelnější než odborné texty.

Co říci závěrem? Spásu shůry čekat nemůžeme a „samo se 
nenakope“. Můžeme však dát hlavy i ruce dohromady. Ten 
dělá to a ten zas ono a všichni dohromady uděláme moc.
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8.  Vzpomínka na pana 
profesora Matějčka

Pan profesor Matějček byl, a v mém srdci stále zůstává, Ot-
cem českých dyslektiků a také mým Velkým učitelem. Jak 
tím, co uměl, tak tím, jak se k celé problematice stavěl. Pro-
šel řadou dětských domovů, vyšetřil řadu postižených dětí 
a viděl hodně lidského utrpení. Stále zůstával vyrovnaný, 
laskavý a akceschopný. Právě to vše bych moc ráda uměla.

S panem profesorem jsme se znali osobně z pracovní oblas-
ti. A navíc nás spojovalo bydliště v Praze 10 a láska k Čes-
kému ráji.

Chci teď vypravovat jeden velmi milý zážitek. Byla jsem 
na svatbě v kostele. Pan farář mluvil k oddávanému páru 
docela zajímavě, citoval Bibli a také hovořil, co učí pan 
profesor Matějček. Pokud děti doma nezažijí bezpodmí-
nečnou lásku, mají později podvědomou tendenci vynuco-
vat si bezpodmínečnou lásku na manželském partnerovi. 
A pokud se jim ani toto nepodaří, přesouvají svoje nereálné 
nároky na vlastní děti. Tím vznikají neblahé rodinné štafety.
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Slova pana faráře mi mluvila přímo z duše a ještě více po-
sílila moji úctu k panu profesorovi. Tak jsem od myšlenky 
(spíše od pocitu) přešla hned k činu. Koupila jsem pohled 
dotyčného kostela a psala:

Vážený pane profesore,
je mi velikou ctí, že se osobně znám s člověkem, který je zde 
na zemi nejdůležitější hned po Bohu. Jste to Vy. Nemůže to 
být jinak, protože právě jsem se účastnila svatby a oddávající 
farář ve své řeči hovořil o Bohu a o Vás. Šlo o téma bezpodmí-
nečné lásky.
S úctou, DR

Tato záležitost mě potěšila a pobavila a pustila jsem ji z hla-
vy. Za čas jsem šla na seminář, kde byl také pan profesor. 
Už jsem měla zase plnou hlavu svých starostí a plánů. Když 
jsme se s panem profesorem potkali, běžně jsme si podávali 
ruku a chvilku si povídali. Tentokrát mě pan profesor velice 
srdečně objímal a děkoval mi za pohled. Když uviděl moje 
mírné překvapení, vysvětlil mi, co ho tak potěšilo.

Když jsem pohled posílala, nevěděla jsem, že pan profesor je 
v nemocnici, prodělává náročnou operaci kyčle a není mu 
dobře. Pohled přišel domů, ale žena pana profesora pohled 
doručila do nemocnice a jeho obsah se „nějak“ velmi rychle 
rozšířil mezi lékaře, sestry i další pacienty. A pro všechny to 
bylo milé osvěžení, že jsou v kontaktu s tak důležitou celebri-
tou.  A potěšení duše má příznivý vliv i na tělo.
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Znovu jsem si připomněla důležitou věc. Humor a pozi-
tivní zpětná vazba jsou přínosné i pro lidi velké duchem. 
A stejně tak je potřebují děti i dospělí, ať už mají či nemají 
potíže.
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Část II. – Smutek

1.  Pan profesor Matějček 
a mimořádné události

Pan profesor Matějček byl mým učitelem ve svém životě 
i ve své smrti. Pohřeb pana profesora na mě velmi hluboce 
zapůsobil. Nevím, jak vyjádřit atmosféru na pohřbu. Láska, 
důstojnost, lidskost, smutek i smíření. Také mě oslovilo to, 
že v obřadní síni byly pro smuteční hosty připraveny nako-
pírované stránky s texty písní. Cítila jsem se více orientova-
ná a integrovaná. Bylo to pro mě důležité.

Později jsem si uvědomila, proč to pro mě bylo důležité. 
V polovině devadesátých let zemřel jeden učitel, které-
ho jsem také měla ráda. Na pohřbu v obřadní síni se sešlo 
hodně lidí. S řadou z nich jsme se znali. Začal pohřeb a za-
čala hrát hudba. Tehdy jsem ještě neznala pohřby bez řeční-
ka a tak jsem se strašně divila, že hudba hraje a hraje a nic 
jiného se neděje, nikdo nic neříká. A najednou byl pohřbu 
konec. I ostatním známým to tehdy přišlo divné.

Osud mi připravil velmi těžkou zkoušku. Na jaře roku 2009 
nám zemřel syn a také jsme mu připravovali pohřeb. Ztráta 
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vlastního dítěte je neuvěřitelná rána a neuvěřitelná bolest. 
Člověk je v šoku, je ochromený a v tomto stavu připravuje 
pohřeb! Nikdy jsem nebyla na pohřbu žádného dítěte, tak 
jsem neměla ani představu co a jak udělat. První pomocí 
pro mě byly informace, které jsem našla na internetu. Zda-
leka jich tam nebylo tolik, kolik bych v té chvíli potřebova-
la. Smrt je v naší společnosti tabu a smrt dětí obzvláště.

Pohřbu našeho syna se zúčastnilo hodně lidí. Na jednu 
stranu mi chtěli vyjádřit, že pohřeb Jirky byl krásný, na 
druhou stanu jim toto slovo přišlo pro truchlící mámu 
nevhodné. Ale jiné slovo čeština prostě pro tuto příležitost 
nemá. Ale chápala jsem je a rozuměla jsem. Také jsem měla 
pocit, že poslední rozloučení proběhlo „velmi dobře“. Při 
přípravě pohřbu našeho syna mi pomohly dva různé silné 
zážitky s jinými pohřby, které jsem popsala. Takže na na-
šem pohřbu jsme měli dokonce i zpěvníčky a mezi smuteč-
ními hosty byl o ně velký zájem.

Proč jsem se rozhodla zařadit kapitolu „Smutek“ do této 
knihy? Protože narození a smrt jsou dvě nejpřirozenější 
události v životě člověka. Protože sdílení silných zkušeností 
z oblasti života a smrti považuji za velmi důležité. Protože 
náš syn Jirka byl také dyslektik a dnes vidím celou proble-
matiku jinýma očima. Protože synova smrt se stala nedíl-
nou součástí mého života a potřebuji o ní mluvit. Protože 
jsem se rozhodla, že v té velké tragedii, která se nám stala, 
budu hledat i určitý smysl. Proč?
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Koncem zimy v roce 2009 jsem si v DYS-centru Praha 
půjčila knížku „I tvoje utrpení má svůj smysl“. Samozřejmě 
jsem chtěla informace a rady aplikovat na problémy s dys-
lexií, ale brzy se ukázalo, že je mohu aplikovat na ještě větší 
utrpení.

A ještě než Jirka zemřel, tak jsem si nad psací stůl dala citát 
pana profesora Matějčka. Také jsem ho chtěla používat pro 
potíže s dyslexií a také mi ještě více pomohl v mé nejtěžší 
životní chvíli.

„Hrdinství není jenom něco mimořádného udělat, ale také 
něco mimořádného vydržet, zpracovat a v dobré obrátit“ 
(z knihy rozhovorů „Naděje není v kouzlech“).
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2.  Střídmě se radujte, 
truchlete s rozumem

Na úmrtním oznámení jedné staré dámy jsem kdysi četla 
veršík:

Střídmě se radujte, truchlete s rozumem, věrně se 
radost a žal v životě mísí…

Četla jsem řadu pěkných veršů a obratem je zapomněla. Ale 
tahle moudrost se mi okamžitě zapsala hluboko do paměti.

Také jsem kdysi četla krásné povídání pana Brodského, 
kde výstižně popisuje rozdíl mezi komedií a tragédií. Je to 
zápis pro pojišťovnu o úrazu jakéhosi zedníka, který si chtěl 
ulehčit práci při vytahování cihel do druhého patra. Prolo-
milo se dno kbelíku s cihlami a ty zedníkovi spadly na hla-
vu, potom mu spadl na hlavu kbelík a tragedie pro zedníka 
a komedie pro okolí ještě úspěšně pokračovala dále.

Žijeme v bipolárním světě, kde se snoubí libost s nelibostí, 
radost se smutkem i komedie a tragedie. Čím dříve se s tím 
naučíme zacházet, tím lépe pro nás.
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Proč píšu o cihlách, když chci psát o smrti? Smrt je téma 
v naší společnosti silně tabuizované a smrt dětí je nepři-
jatelná a neúnosná obzvláště. Do 15. dubna 2009 jsem 
o ničem takovém nepřemýšlela. Ale 15. dubna. 2009 se můj 
život rozpůlil na dvě části. Byla doba, kdy náš syn Jirka ještě 
žil… a pak už byl mrtvý. Zemřel ve 26 letech. Strašně moc 
to bolí a nejde to změnit.

Naprosto nutně potřebuji mluvit o Jirkovi a potřebuji mlu-
vit o jeho smrti a potřebuji mluvit o našem žalu. To bych 
přestala být já, kdybych tak těžkou zkoušku a zkušenost za-
metla pod koberec a zarytě o ní mlčela. Potřebuji i tuto část 
integrovat do svého života a naučit se s ní žít dál. Ale lidé, 
kteří právě žijí svůj běžný všední život, nejsou často schop-
ni slyšet o tak velkém žalu. Vyhýbají se, zakrývají si oči. A je 
to svým způsobem zcela přirozené.

Naučila jsem se, že aby lidé unesli těžké téma, potřebují 
také zažít odlehčení. Ne zlehčovat, ale chvílemi odlehčit. 
Rozumím tomu a snažím se o to. Teď jsem psala smutně, 
tak napíšu odlehčení o řece Soče. Koho toto téma oslovuje, 
může si přečíst další moje smutné vyprávění, které uve-
řejňuji v rubrice „Povídání nejen o sportu“ na stránkách 
www.dlouhacesta.cz.

Letos 15. dubna jsme si připomínali první smutné výročí, 
kdy nás Jirka navždy opustil. Odpoledne jsem šla s výbor-
ným Jirkovým kamarádem Bořkem na hřbitov. Zapálili 
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jsme svíčky a pohroužili se do smutku. Když už jsem měla 
pocit, že se bolestí propadám na dno pekla, vyprávěla jsem 
pro ulehčení sobě i Bořkovi historku o Líbě, Elišce a Soče.

Jirka miloval slovinské město Bovec a řeku Soču. Miloval 
také svoji dívku Líbu a měl rád i svoji sestru Elišku. Jednou 
jsme byly všechny tři na hřbitově. Deska hrobu i betonová 
cestička kolem byly zaprášené. Naše zlatá Líba hrob umyla 
a na betonovou cestičku pro očistu chrstla plný kbelík vody. 
Eliška stála opodál a řekla: „Tak bráško, a teď máš Soču 
i tady.“
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3.  Pejsánek a paraplíčko

Pro další zpřístupnění těžkého tématu zde napíšu své dva 
zážitky s pejskem a paraplíčkem. A i když je to k pláči, čte-
nářům obvykle tečou slzy od smíchu.

Já už se tomu dnes také dokážu smát, i když na to hrdá 
nejsem. Ale jsem statečná a vím, že tohle musím vydržet 
a přežít. Nebo spíše naopak, musím najít cestu, jak svo-
je zraněné emoce nedržet, ale vypouštět způsobem, který 
bude pro mě i pro okolí přijatelný.

Pejsánek
Šla jsem ze hřbitova a byla pohroužená hluboko do svého 
trápení. Už jsem se blížila k domovu. V tom na mě znenadání 
zaštěkal maličký pejsánek. Normálně mám dvě reakce, když na 
mě štěkne pes a leknu se. Buď zaječím, že pak leknutím nadsko-
čí i lidé v celé ulici, nebo se na psa rozverně usměju a řeknu mu: 
„Já tě taky sežeru!“ A v pohodě jdu dál. Ale teď jsem se lekla moc 
a přestala se ovládat a ztratila jsem autocenzuru. Na maličkého 
pejsánka jsem zařvala hlasem plným hysterie a hrubosti: „Ty de-
bile zasranej!“. No tohle když uslyšela jeho majitelka, jinak nor-
mální a slušná paní, tak se také přestala ovládat a začala řvát, co 
jsem to za krávu a za… A už jsme se rafaly jak báby v italském 
filmu. Štěstí bylo, že jsme obě šly směrem od sebe.
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Paraplíčko
Šla jsem ze hřbitova schoulená pod deštníkem, protože pr-
šelo. Bylo mi zle. Už jsem se blížila k domovu. Šel proti mně 
chlap. Nevím, jestli chtěl pobavit sebe nebo rozveselit mě, ale 
něco povídal. Tak jsem zpozorněla a zeptala se, co potřebuje. 
On něco řekl, co mělo být vtipné, ale přišlo mi to jako napro-
sto blbé a nevhodné. Normálně se i tak usměju a rychle zmi-
zím. Ale teď jsem zase nebyla ve formě a udělala jsem obličej, 
ze kterého dotyčný jasně vyčetl, že ho považuju za totálního 
debila. Takovou silnou pohanu chudák nečekal a tak z něj 
vylítlo dost hrubé slovo. A to neměl dělat. Ze mě se spustila 
taková síla nadávek, že jsem opravdu žasla, že takové věty 
vůbec znám. Pán pro další hrubosti také neběžel daleko… 
No, červenala se asi celá ulice. Přinejmenším se červenala 
skupinka lidí, která stála na nedaleké zastávce autobusu. Opět 
jsme s pánem naštěstí šli každý na jinou stranu a měli jsme 
oba ještě dost rozumu, abychom se nezastavili. Nicméně 
v myšlenkách jsem pak cestou domů chlapa mlátila deštní-
kem, dokud jsem o něj to paraplíčko nepřerazila.

Jsem ráda, že se mi povedlo tyhle šílené zážitky dostat ze 
sebe tím, že jsem je napsala. Už to je velká pomoc. Dou-
fám, že jste se zasmáli. Herci říkají, že hranice mezi komedií 
a tragédií není, záleží jen na úhlu pohledu!

Je mi sice moc těžko, ale cítím, že rostu – díky lidem kolem 
i díky sobě.
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4.  Láska, úcta, pedagogika 
i smrt

Důležitou hybnou silou mojí práce je také aktivní spolu-
práce s učiteli a rodiči. Během roku mi přišel mimořádný 
e-mail od maminky Dany. Její syn je dyslektik a někdy spo-
lu řešíme, že jeho učitelka angličtiny stále ještě nepochopila, 
co to znamená.

„Ahoj všichni, přeposílám krásný e-mail, který jsem dostala 
od své skvělé kamarádky. Normálně nic nepřeposílám, ale ten-
tokrát mě požádal syn Ondra (8. ročník), abych tento e-mail 
poslala všem učitelům, které znám… Dana“

K tomuto e-mailu byla připojena příloha s prezentací 
v Powerpointu. Se zájmem jsem ji začala číst a jako ob-
vykle mě velmi rychle odradila její forma. Při každém 
přechodu na další stranu se písmenka odněkud vynořují. 
Vrcholem u elektronických prezentací bývá, že písmena 
dokonce krouží po stránce. To je pro mě utrpení, potřebuji 
velmi střízlivou grafiku, kterou „normální“ lidé považují za 
nudnou. Protože vím, že Dana by mi žádnou blbost nepo-
slala, tak jsem se nakonec ke čtení odhodlala. Text se mi 
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líbil natolik, že jsem si dala tu práci a část jsem ho přepsala 
a vložila do tohoto vyprávění.

Mám ráda knížky, které se jmenují Slepičí polévka pro duši. 
Myslím, že jsem v některé také takový příběh četla. Možná 
je to jeho upravená verze.

Jednoho dne požádala učitelka své studenty, aby udělali jmen-
ný seznam svých spolužáků na dva čisté listy papíru a mezi 
jednotlivými jmény nechali prostor. Potom je požádala, aby 
vymysleli tu nejkrásnější věc, kterou mohou jeden o druhém 
říct a zapsat ji k danému jménu.

Zamyšlení jim zabralo zbytek hodiny a při odchodu ze třídy 
každý student odevzdal své popsané papíry. O nejbližší sobotě 
sepsala učitelka seznam věcí, které studenti napsali jeden 
o druhém na individuální list každému jednotlivě. V pondělí 
odevzdala každému jeho, nebo její seznam.

Krátce na to se celá třída usmívala. „To opravdu?“, Slyšela 
šeptat z té či oné strany. „Nikdy jsem si nemyslel, že něco pro 
někoho znamenám…“ , byly časté komentáře.

Nikdo ze třídy již vícekrát neupozornil na tyto seznamy vzá-
jemných charakteristik a názorů. Učitelka se nikdy nedozvě-
děla, zda to ještě mezi sebou probírali, nebo jestli si o tom 
povídali se svými rodiči.
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Ale na tom nezáleželo. Toto cvičení splnilo svůj účel. Studenti 
byli šťastni sami od sebe a zároveň jeden ze druhého. A život 
každého plynul dále.

Po několika letech byl jeden z těchto studentů zabit ve válce 
a pohřbu tohoto výjimečného člověka, kdysi studenta, se zú-
častnila i jeho tehdejší učitelka. Ještě nikdy před tím neviděla 
vojáka v armádní rakvi. Z jejího studenta byl krásný dospělý 
muž.

Kostel byl přeplněný jeho přáteli a známými. Všichni, kdo ho 
měli rádi, jeden za druhým, naposledy kráčeli k jeho rakvi. 
Paní učitelka byla poslední, aby zemřelému vzdala úctu. Jak 
tam stála, jeden z vojáků, kteří nesli rakev, k ní přistoupil 
a zeptal se: „Byla jste Markovou učitelkou matematiky?“ Paní 
učitelka přikývla: „Ano.“ Na to voják reagoval: „Marek o vás 
hodně vyprávěl.“ Po pohřbu se většina Markových bývalých 
spolužáků ještě sešla.

Markovi rodiče tam byli také a čekali na příležitost popovídat 
si s jeho bývalou učitelkou. „Chtěli jsme vám něco ukázat“, 
řekl Markův otec, vytahujíc z kapsy svoji peněženku. „Toto 
našli u Marka, když byl zabit. Mysleli jsme, že byste to mohla 
poznat.“ Z přihrádky opatrně vytáhl dva ošoupané kusy kan-
celářského papíru. Na první pohled bylo zřejmé, že byly nespo-
četněkrát složeny a rozloženy.
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Paní učitelka, aniž by se potřebovala blíže podívat, věděla, že 
jsou to ty papíry, na které sepsala všechny dobré věci a vlast-
nosti, které o něm napsali spolužáci. „Nesmírně vám děkujeme 
za to, že jste to udělala“, řekla třesoucím se hlasem Markova 
máma. „Jak vidíte, Marek si toho velmi vážil.“

Ostatní přítomní spolužáci se pomalu shromáždili okolo. 
Charlie se stydlivě usmíval a potom bojácně řekl: „Já mám 
svůj seznam stále položený doma v horním šuplíku pracovní-
ho stolu.“ Chuckova manželka se přidala: „Chuck mě požádal, 
abych seznam vložila do našeho svatebního alba“. „Já mám 
svůj také uložený!“, vykřikla Marylin, „ve svém diáři.“ Potom 
Vicky, další spolužačka, sáhla do své kapsy, vyndala peněžen-
ku a vytáhla svůj ošoupaný seznam. „Nosím jej sebou vždy 
a všude“, řekla a bez mrknutí oka a bez nejmenšího zaváhání 
pokračovala: „Myslím, že každý z nás si svůj seznam starostli-
vě uschoval.“

Na to si paní učitelka musela v slzách sednout. Plakala pro 
Marka. Plakala pro všechny jeho přátele, kteří už nikdy ne-
budou mít možnost ho vidět. Naše existenční zatížení je tak 
silné, že zapomínáme na skutečnost, že život jednou skončí. 
A my netušíme, kdy ten den přijde.

Prezentace příběhu ještě pokračuje. Já si ji zde dovolím 
přerušit.
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Za Marka i jeho spolužáky z tohoto příběhu děkuji jejich 
paní učitelce, že nejen učila, ale také myslela na šíření lásky 
a úcty mezi lidmi.

Za sebe a za děti s dyslexií i bez dyslexie chci poděkovat 
všem učitelům, pro které je šíření lásky a úcty mezi lidmi 
stejně důležité jako učení.

Za sebe a za děti s dyslexií i bez dyslexie si ze srdce přeju, 
aby přibývalo učitelů, pro které je šíření lásky a úcty mezi 
lidmi stejně důležité jako učení.
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Část III. – Mindráky

1.  Když váha stoupá 
a sebevědomí klesá

Když člověka bolí zub, jde k zubaři. Když člověka bolí 
oko, jde na oční. Když člověka bolí v krku, jde k obvodní-
mu. Ale co mám dělat, když mě bolí duše, protože je mi 
56 let, měřím 156 cm a vážím 96 kg?! A svoje míry bych 
neprozradila, ani kdyby mě mučili. Mám různé možnosti. 
Například můžu jít do fitcentra, nebo jít k psychologovi, 
nebo si mohu pozvat domů módní pohotovost…

V mládí jsem s postavou i s módou byla docela v poho-
dě. Byla jsem štíhlá a máma byla švadlena. Ve středním 
věku jsem také s postavou i s módou byla docela v pohodě. 
Módní hity jsem nepotřebovala a stále jsem měla konfekč-
ní velikost. Pak jsem se hodně zaměřila na práci u počítače 
a na péči o nemocné rodiče a najednou je mi skoro šedesát 
a jsem docentka… (do metráku mi zbývají 4 kila).

Samozřejmě, že když už jsem našla odvahu otevřít oči před 
zrcadlem, zašla jsem hned do fitcentra vedle svého bydliště. 
Tam se na mě zděšeně podívali a řekli mi, abych šla spíše 
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do tělocviku pro seniory. Jsem tvrdohlavá. Našla jsem si 
jiné fitness, kde mi s radostí naordinovali zdravou stravu 
a pilné cvičení. Vše šlo jako po másle, zhubla jsem osm 
kilo a byla blažená. A pak jsem dostala hrozný hlad a ta-
ké ohromnou chuť na dobroty, které často a rád doma vaří 
můj manžel.

Psychologický pohovor si umím docela živě představit.

Fiktivní psycholog: „A co vám o vaší postavě říkali rodiče?“
Já: „Nejdříve mi tvrdili, že jsem hubená jako koza. A když 
jsem ztloustla, tak mi zase říkali, že jsem tlustá jako čuně.“
Fiktivní psycholog: „A jaké jste v dětství slyšela pilotní věty 
o módě?“
Já: „V jedné písničce pan Werich zpívá, že je to pravda odvě-
ká, že šaty dělají člověka… Ale ve škole paní učitelky sborem 
hudrovaly, že vůbec nezáleží, co máme na sobě, že je nejdůle-
žitější, co máme v hlavě…“

Samé protikladné myšlenky infikované v podvědomí, to 
těžko napraví jedna návštěva u psychologa…
Vsaďte se, že z těchto debat by šlo hladce napsat seriál!

Řekla bych, že jsem výborný adept pro módní poho-
tovost. Ale proč? Co mě přivedlo do bludného kruhu? 
Ztloustla jsem a nepasují mi konfekčních velikosti. Ze zku-
šebních kabinek v obchodech odcházím zdeptaná jako ze 
zubařského křesla. Neznám dobrou švadlenu, ke které bych 
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měla důvěru. Dobrých rad dostávám hodně, ale do těch se 
neobleču. Vrhám se na knihy o módě pro ženy různých po-
stav. Ale jsem ze všech těch rad doslova jelen. Jenže já mám 
chuť být zase trochu kočka.

Nápad zatím žádný nemám, ale v uších mi zní klíčová slo-
va: image maker, vizážista a stylista.

Horečně sedám k internetu. Po zadání výrazu „stylista“ mi 
Google pohotově a ochotně nabízí 657 000 výsledků… Čtu 
a hledám, hledám a čtu … A najednou mi padnou do oka 
věty:

„18. březen 2010 ... Ale obléci malou ženu s velkým zadkem, 
aby vypadala skvěle, to je kumšt,” říká o své práci stylistky 
módní redaktorka ELLE Klára Klempířová.“

Tak tahle paní mi začíná být velmi sympatická. Zadávám 
do vyhledavače jméno Klára Klempířová. A nacházím 
módní ordinaci. Pozorně čtu, co je módní ordinace a jak 
probíhá (www.modniordinace.cz).

Už neváhám ani minutu a vytáčím číslo mobilu Kláry 
Klempířové: 608 024 628.
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2.  Duše i tělo jako 
v bavlnce

Říká se, že na počátku všeho bylo slovo. A také se ví, že 
dobrým slovem můžeme hodně dokázat a špatnými slovy 
můžeme hodně pokazit. Mám mindráky ze své postavy a ze 
svého šatníku. Moje současné krédo je: „zahalit, nevidět, ne-
cítit“. Za chvíli ke mně má přijet módní pohotovost. Stylist-
ka Klára Klempířová slibuje probrání šatníku, našpendlení 
oděvů, které dobře nepadnou, doporučení dobré švadleny, 
rady ohledně stylu,… Potřebuji se na návštěvu připravit 
hlavně psychicky.

Musím a chci napsat alespoň 6 důvodů, proč si mám vážit 
svého jedinečného těla a proč si mám vážit svého jedineč-
ného šatníku. Mankote co je to za blbost? A proč bych ne-
měla? Protože nevypadám jako modelka? Nejsem na tohle 
už stará? Jak se to říká? Stáří rozumu nepřidá… Škoda, teď 
by se mi to hodilo. 

Tak šup, nastartovat hlavu. Co je mým cílem? Jaké je moje 
nové krédo?
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„Cítím se dobře ve svém jedinečném těle a cítím se dobře 
ve svém jedinečném oblečení.“

Crrrrrrr. Dobrý den. Otevřu vám bzučákem. Pojďte dál. 
 Bydlíme hned v přízemí…

„Já jsem Klára Klempířová“ – „Já jsem Dagmar Rýdlová“. 
Podání ruky, úsměvy, pohoda a sympatie na obou stranách. 
Paní Klára si odkládá spousty tašek. Přinesla totiž různé 
oblečení, které by mi mohlo padnout. Před naším setkáním 
jsem e-mailem poslala tři fotky, jak vypadám a paní Klára 
si zcela pochopitelně nebrala servítky a chtěla vědět moje 
míry. No dobře, tak je tedy na sebe prásknu:
obvod přes prsa 122 cm – obvod pod prsy 110 cm.
obvod pasu je 112 cm – ale džíny do pasu mám pod pasem 
a zde mám obvod 120 cm.
obvod boků je 132 cm.
Měření není moje silná stránka, takže kousek sem i kousek 
tam.

Abych to trochu vykompenzovala, mám pěkně upravené 
vlasy od kadeřnice.

Na úvod s paní Klárou pijeme kávičku a povídáme si. 
A pak už nosím svoje oblečení ze skříně a paní Klára vyba-
luje oblečení z tašek. A zkoušíme a kombinujeme a fotíme 
a špendlíme a zase zkoušíme a zase kombinujeme a mě to 
ohromně baví. A také píšeme, co bude potřeba ještě na-
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koupit. A paní Klára mi říká, co se jí na mém oblečení líbí. 
Třeba to, že mám boty v barvě vlasů. Přesně tohle jsem po-
třebovala. Tělo i duši mám jako v bavlnce… Najednou se 
mezi tou spoustou hadříků cítím jako ryba ve vodě.

A zde jsou zásadní stylistické „finty“, které mi radí Klára 
Klempířová:

• šálka opticky prodlouží a zúží postavu. Noste jí 
přes trička a zapnuté halenky.

• jednobarevná vertikální linie opticky prodlouží 
a zúží postavu, např.: k modrým halenkám noste 
džíny, např.: k černým kalhotám noste černý top 
a halenku rozepnutou jako kabátek.

• černá vesta opticky zúží postavu.
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3.  Zuby

Téma zuby patří do ordinace dentisty i do ordinace stylisty. 
Nechci mluvit o zubech obecně, ale budu psát o těch svých. 
Popisovat své zuby před zásahem lékařky není zdaleka tak 
výstižné jako fotografie.

Dost často jsem se rouhala, že abych přestala jíst a mlsat, 
musel by mi někdo vyrazit zuby. A vida. Nikdo mi zuby ne-
vyrazil, zuby mi z důvodu paradentózy vytrhala dentistka 
a ještě jsem jí za to vděčně poděkovala.

Nevím, jestli už máte s takovým zákrokem zkušenosti. Já 
mám dobré i špatné. Tak nejdříve ty dobré.

Moje paní dentistka je velmi profesionální a umí. Když vi-
děla, že bych zákrok psychicky špatně zvládala, navrhla mi 
anglosedaci. Pěkně mi vysvětlila, že mi anesteziolog pích-
ne do žíly „piňakoládu“ a já budu mít moc dobrou náladu 
a příjemně si schrupnu. A vše proběhlo, jak paní doktorka 
řekla.

Najednou se probírám v zubařském křesle a vedle stojí 
moje dospělá dcera, která měla za úkol mě dopravit domů. 
Anesteziolog jí dává pokyny: „Kdyby maminka opakovala 
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stejné věci stále dokola, tak se nelekejte, ona se z toho vyspí. 
Maminku také pohlídejte, aby nikomu netelefonovala a nic 
neslibovala a nic nekupovala a nic neprodávala. Doma ji 
uložte do postele a dejte jí hodně pod hlavu.“

Vnímám, že jedeme taxíkem a pak už ležím v posteli. Cítím 
úlevu, že to mám za sebou, říkám si, jak jsem ráda, že mě 
zatím vůbec nic nebolí. Také se podívám na ruku. Pan dok-
tor mi při píchání do žíly neudělal ani malou modřinku. Co 
více si v tu chvíli můžu přát?

Zase už sedím v zubařském křesle a na přední zuby dostá-
vám provizorní můstek. Mám zoubky jako perličky a moc 
se mi to líbí. A k tomu dostávám striktní příkaz jíst kašo-
vitou stravu, aby dočasný můstek nepraskl. A teď už se ne-
zadržitelně přesouváme k těm horším zkušenostem. Tak to 
nepohodlí raději okořeníme trochou humoru.

Mám sice zoubky jako perličky, ale je to hnusné. Nahoře 
mám čtyři zuby vytržené a na zbylých zubech mám na-
lepeného cosi, co tam vůbec nemá být, hrozně mi to vadí 
a navíc šišlám. Dcera moje trápení sdílí se mnou. Nakrájí si 
rajče na měsíčky, postupně si je napichuje na přední zuby 
a šišlá jako já: „DomeČek, stoleČek, koníČek…“

Útrapám není konec. Máme oslavu. S manželem jsme spolu 
už 33 let. Dávám si v restauraci normální jídlo. Najednou 
něco chrupne. Sahám po ubrousku a s jídlem plivu i přední 
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dva zuby. Fuuuj. Ale chci dobré jídlo dojíst. Nejprve odešly 
umělé zuby na straně levé a pak i na straně pravé. Dentistka 
můstek opravuje a říká, že kašovitá strava půl roku je při 
této proceduře nutnost a že při tom každý zhubnul.

Cítím se vážně v rozpacích. Pustila jsem se do vylepšová-
ní svého šatníku a tady píšu i pár textů pro boubelky. A teď 
bych měla zhubnout? Přejít ze dne na den z pevné stravy na 
kašovitou je velmi nepohodlné. Musím si lámat hlavu nad 
tím co jíst, tak nechávám plavat, jestli zhubnu nebo ne. Ale 
rozhodně mi nehrozí, že během tohoto půl roku ztloustnu.
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4.  Čtyřlístek pro dyslektiky 
i boubelky

Jsem dospělá dyslektička. A protože jsem ve věku babi-
ček, říkám si dyslektická bába a podepisuju se DYS-BABA. 
Dvacet let profesní kariéry jsem zasvětila vývoji učebních 
pomůcek a metod pro děti s dyslexií.

Historie ukazuje, že někdy přinášejí inovace lidé z obo-
ru a někdy přinášejí inovace tzv. outsideři, tedy lidé, kteří 
stojí mimo. To je i můj případ. Nejsem učitelka, ale hodně 
přemýšlím o tom, jak pomáhat dětem s dyslexií. Jde mi to, 
protože při učení mám také hodně potíží.

Udělala jsem „Čtyřlístek pro dyslektiky“. Samozřejmě pro 
štěstí. Každý lístek znamená jednu oblast:

Náprava – Náhrada – Emoce – Filosofie

Začnu od konce, tedy filosofií – ve smyslu: čemu věřím, 
jaké mám názory, co si o tom myslím…

Všichni říkají, že dyslektici jsou děti, které špatně čtou. Já 
tvrdím, že dyslektici jsou děti, které snáze myslí, než čtou. 
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Teď už dyslexie nezní tak hrozivě? Prima, to je krok k lep-
ším pocitům. A s lepšími pocity je i lepší cesta k nápra-
vě. Ale pozor, ne všechno jde přece napravit. Tak je třeba 
nahrazovat. A právě proto vytvářím speciální výukové 
pomůcky (www.jazyky-bez-barier.cz).

Jistě už tušíte, proč vám tohle všechno píšu. Půjdou tyto 
postupy využít na duši i na tělo také pro boubelky? No 
samozřejmě a velmi pěkně. Každý si je může udělat podle 
sebe. Já vám zde nabízím svůj vlastní čtyřlístek pro štěstí 
v módní ordinaci.

Moje filosofie
Podstatou a hybnou silou života je rozmanitost. Stůjme při 
ní v dobrém i zlém. Svět jenom růžový a sladký by vedl 
k degeneraci. Jsou zde nějaké důvody, proč si máme vá-
žit své jedinečné postavy? Jsou zde nějaké důvody, proč si 
máme vážit svého jedinečného šatníku? Zcela určitě. Při-
nejmenším máme v čem nosit mozek a srdce, můžeme se 
pohybovat a není nám zima.

Moje emoce
U mě výborně funguje nad něčím přemýšlet a hloubat. 
To se cítím dobře. Když něco tvořím, ať už jsou to nové 
pomůcky pro děti nebo nové možnosti svého šatníku, cítím 
se dobře. Před dvaceti lety jsem měla těžké deprese. Jed-
na terapeutka, a dnes již přítelkyně, mi tehdy poradila, že 
si musím najít něco, co mě bude těšit. Nebylo to zásadní 
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řešení mých potíží, ale rada to byla velmi důležitá. Schválně 
si všimněte. Ženy, které mají své koníčky, se zdaleka netrápí 
tak moc pro různé vady na kráse.

Moje náprava
Zde se nabízí zhubnout a sportovat. Diety a fitcentra mě 
ale nebaví. Řekla jsem si, že ocením každou radost, kterou 
ucítím při pohybu svého těla a kterou si uvědomím. Chuť 
k pohybu mi roste. A ještě prozradím, že mám ve svém 
věku určitou „úchylku“. Začalo mě bavit lezení na umělých 
stěnách a také slaňování. Dělám si legrácky, že jsem stará, 
malá, tlustá a popírám zákony fyziky.

Moje náhrada
Lékaři léčí a co nemohou vyléčit, snaží se nahradit. Vy-
jmenovat všechny náhrady od zubů a kloubů a orgánů ani 
nedokážu. A pokud nemám chuť navštívit plastické chirur-
gy a podstoupit různé liposukce a všechno možné, tak se 
zaměřím na vhodné kombinace barev a střihů. A užívám si 
to, co mám a to co můžu mít. Nebo je lepší plakat pro to, 
co nemám a mít nemůžu?
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5.  Oči, které hodně pláčou, 
také hodně vidí

Jedno arabské přísloví říká, že oči, které hodně pláčou, také 
hodně vidí. Asi ano.

V mládí jsem hodně plakala. Byla jsem psychicky zneužíva-
ná a psychologové řekli, že už budu mít následky nadosmr-
ti. Když to řekli, tak to tak asi musí být.

Stávají se však i horší věci. V roce 2009 nám tragicky za-
hynul syn. Mladý, zdravý, pěkný. Odjel na expedici a už se 
živý nevrátil. Bylo to zdrcující a hledala jsem rady a pomoc. 
V jedné knížce pro pomoc pozůstalým psali, že jsou čtyři 
fáze truchlení. Nejdříve je nutné přijmout realitu. Ve druhé 
fázi je třeba vyjadřovat zármutek. Dále je nutné učit se žít 
ve světě, kde zemřelý schází a nakonec si člověk potřebuje 
najít něco smysluplného, k čemu se citově připoutá.

I při všem zoufalství a smutku jsem byla schopná si srovnat 
v hlavě, že dvě a dvě jsou čtyři. Když je tady jakýsi plán, jak 
zvládat zármutek ze ztráty milovaného dítěte, tak analogic-
ký plán určitě musí pasovat i na zneužívání v mládí. Páni 
psychologové, vaše proroctví jste trochu přepískli. Oprav-
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du nemám zapotřebí si tu hroznou zátěž z mládí vláčet na 
hřbetě celý život.

Pro různé omyly sebe i lidí kolem mám ráda milosrdné 
moudro. Nové objevy dneška jsou našimi omyly zítřka. 
Platí pro všechny oblasti života, pro medicínu i pro psy-
chologii, to je prostě proces vývoje. Já už jsem svoje vlastní 
myšlenky také několikrát přerostla.

Už mi rozumíte, proč v textech pro módní ordinaci před-
kládám tak těžké čtení? Přece pro lehčí život!

Ať mám postavu, jakou mám postavu, je třeba přijmout 
realitu. A je také docela přirozené vyjádřit přiměřenou neli-
bost i zklamání. Kdo by si nepřál být zdravý, chytrý, krásný 
a bohatý? Ve třetí fázi je dobré naučit se žít s tím, co máme 
a co můžeme mít. I když chceme víc. A čtvrtá fáze? Najít si 
a dělat něco smysluplného. Cokoliv, co upoutá naši pozor-
nost a naplní naši duši dobrým pocitem.

Zkuste hledat a nacházet, to je cesta i cíl. Tak ať se vám daří.
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6.  Čtyři úhly pohledu 
nejen na oblékání

Naše krásná Země má čtyři světové strany, pro štěstí máme 
čtyřlístky a čtyři různé úhly pohledu můžeme používat 
různě a při různých příležitostech. Už jsem psala o tom, jak 
nám mohou čtyři specifické fáze pomoci zvládnout zneuží-
vání, ztrátu dítěte a také tak malichernou a současně i velmi 
závažnou záležitost, jakou je nedokonalá postava či málo 
dokonalý šatník.

Ztráta syna mě stále nesmírně bolí a hledám cesty, jak 
tu situaci zvládnout a žít dál. Často se to zdá nemožné, 
ale přitom je to nutné. Mám manžela a dceru a kamará-
dy a spoustu skvělé práce. Začala jsem o svých pocitech 
psát do rubriky „Povídání nejen o sportu“ na stránky 
www.dlouhacesta.cz.

To je sdružení pro pomoc všem, kteří přežili své děti. Jeden 
text jsem nazvala čtyři úhly pohledu. A ty úhly jsem nazva-
la „běžný“, „rozumný“ „moudrý“ a „inspirující“.

Tyto čtyři úhly pohledu mi nyní přijdou jako stvořené, 
abych je aplikovala také na postavu a oblékání. Začnu 
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moudrým úhlem pohledu, i když to v našich krajích není 
obvyklé. Pojďme začít vyjmenovávat, co všechno máme 
a za co máme velký důvod být vděční. Mám dvě nohy, mám 
dvě ruce, chodím, běhám, mohu si ukrojit chleba i zapnout 
knoflíky. Vidím a slyším. Myslíte, že tohle jsou banality? 
Máte pocit, že tohle všechno je prostě automatické? Oprav-
du jsou to banality? Opravdu je to automatické? A jsme 
si všech našich darů dostatečně vědomi? Určitě se vyplatí 
udělat si občas inventuru. V partě je to prima, více hlav, 
více ví. Je to velmi zábavné i užitečné.

A nyní se podíváme na úhel běžný. Ten přece všichni zná-
me. Orientujeme se na ideál a vše, co není ideální, je při-
nejmenším mrzuté, ne-li nesnesitelné či trestuhodné. Nese-
hnala jsem módní látku v módním odstínu a na ples půjdu 
zase jako husa? No šílené! Udělal se mi na bradě pupínek 
a je vidět i pod krémem za tisícovku? No hrůza! Pokračujte 
prosím sami. Nebo v partě, jak je ctěná libost. Samozřejmě, 
že i tento úhel pohledu je velmi důležitý. Je však jako ostrý 
nůž. Můžeme s ním dobře krájet nebo se ošklivě pořezat – 
a krájení se musíme učit. Proč chci být ideální? Umřu, když 
nebudu modelkou? Umřu, když si mě nevšímá ten kluk, co 
ho právě šíleně miluju?

Úhlu pohledu „rozumný“ mě naučil kamarád, který je 
v Norsku primářem oční kliniky. Když operují pacientovi 
oko, musí být na sále stále stejná pohoda. Když se pacient 
rozruší, rychle mu stoupne oční tlak a tomu je třeba před-
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cházet. Všichni v týmu vědí, co je nejlepší výsledek (the 
best). A když se něco nedaří, tak všichni musí zachovat stále 
stejný klid a směřují k následujícímu nejlepšímu výsledku 
(next best). Víme, jak chceme vypadat oblečené i neobleče-
né? A je to možné? A jak vypadá naše následující nejlepší 
postava a následující nejlepší šatník?

A jaký je úhel pohledu „inspirující“? Říká se, že všechno 
má svůj rub a líc. A také se říká, že vše se v dobré obrátí. 
A také se říká, že z nevýhody jde udělat výhodu. Povím 
vám citaci mého milovaného učitele, kterým je pan profe-
sor Zdeněk Matějček: „Hrdinství není jenom něco mimo-
řádného udělat, ale také něco mimořádného vydržet, zpra-
covat a v dobré obrátit.“ (z knihy rozhovorů „Naděje není 
v kouzlech“).



69

Mindráky Část III. 



70

Závěr



71

Závěr

Závěr

Život je krásná kniha pro toho, kdo v ní umí číst.

Jsem dyslektička. Čtení mi dělá potíže a v pravopise dělám 
chyby. Dávám-li z ruky důležitý text, požádám někoho o ko-
rekturu. Psaní mě ale stejně moc baví. Vyprávění o dyslexii, 
smutku a módě mi bylo posilou, útěchou, poznáním i rados-
tí. V hlavě už mi zrají nápady, o čem budu vyprávět příště. 
A také vítám všechny otázky, na které mohu odpovídat.

Jsem upřímně vděčná za dar vyjadřování, který jsem od 
života do vínku dostala. A byl to sám život, kdo mě přinutil 
tento dar rozvíjet. Věřím, že každý dostává do vínku něco 
pro obohacení sebe i druhých. Je však třeba, aby to bylo 
objeveno a rozvíjeno.

Čtení a pravopis už se lépe asi nenaučím. Ale čtení v knize 
života se učím každý den.
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Byla u mě kamarádka Pavla a já jsem byla zvědavá, jak 
bude reagovat na moje nové vyprávění. Zapnula jsem po-
čítač a ptala se jí, jestli si texty chce číst sama, nebo jestli je 
mám číst já. Řekla, že mám texty číst já, protože já je v pod-
statě nečtu, ale vyprávím. A tím lépe vyjadřuji, co a jak 
myslím a cítím.

Takže jsem Pavle vyprávěla napsané texty a tím jsme přišli 
na nápad, abych své vyprávění zachytila také v mluvené 
podobě. Nemám vůbec školený hlas a přednes. Vypravuji 
ale o svých pocitech, které nikdo nezná líp.

Každopádně se prosím nedivte, že někde psané a mluvené 
věty nejsou identické. Mým přínosem dyslektičky je napří-
klad to, že na přednáškách nemohu své posluchače nudit 
monotónním čtením napsané přednášky. Hlasité čtení před 
lidmi nezvládám. Pro náročnější přednášky si maluji myš-
lenkové mapy. Jsem zvyklá dobře se doma připravit a pak 
mluvit přímo k lidem, kteří přišli.



73

Doslov

Na začátku jsem napsala, že mým cílem je posílit sebe 
i ostatní, mluvit více o čem se zatím mluví málo a vyja-
dřovat slovy, co je někdy těžké pojmenovat. Bylo pro vás 
vyprávění něčím přínosné? Napište mi.

S láskou a úctou
DYS-BABA
www.jazyky-bez-barier.cz
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