KDOPAK BY SE DS BÁL

NOVINY KE KÁVĚ

k 10. výročí světového dne Downova syndromu (DS)
www.denDS.cz
Milý čtenáři,
děkujeme, že sis otevřel ke kávě
právě naše noviny. Pokud ovšem
očekáváš
seriózní
informace
o Downově syndromu, musíme
Tě zklamat: tyto noviny jsou vším,
jen ne seriózním plátkem. Jak např.
vidíš, bez rozpaků Ti tykáme. Ale
nedělej se: opravdu vždy bažíš
pouze po seriózních informacích?
Neotevřeš někdy noviny a nečteš
z nich jen titulky, texty pod obrázky
a křížovky? Nikdy sis nezobal
ozdoby z dortu, nikdy jsi nevyjídal
výplň z trubiček? Že ne, protože
se to nedělá? Teď budeš mít
tu možnost! Naše noviny totiž
nic jiného než podobné dobrůtky
a  laskominky neobsahují. Najdeš tu
ankety, soutěže, komiks,… zkrátka
vše, co si jindy z novin vybíráš, když
se Ti do ničeho vážnějšího nechce.
A kdoví, třeba právě v oddechové
křížovce nakonec člověk najde
ty nejdůležitější informace.
Milý čtenáři,
nechceme Tě poučovat, nechceme
Tě šokovat, nechceme Tě rozplakat
ani urážet. Tak to tak ber a z novin
si vyber jen to, co Ti opravdu
„chutná“ a sedne. O nic víc nám
nejde: jen ke kávě poskytnout něco
„na skus“, co by Ti vykouzlilo
úsměv na rtech. Ostatně – co jiného
od Divadla Aldente a o.s. Úsměvy
očekávat?
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„Kdopak by se DS bál?“

„Kdopak by se DS bál? Co to
vlastně znamená?“ zeptala se
dcera Cecílie rodiny v tramvaji,
když jeli na stejnojmennou akci.
„To je přece jasný odkaz
na absurdní hru Edwarda
Albeeho Kdopak by se Kafky
bál?, to je jasné,“ zhodnotila
maminka.
„Nesmysl!“ zaprotestoval otec.
„Albeeho hra se přece jmenuje
Who is afraid of Virginia
Wolf?, což v překladu logicky

znamená ‚Kdo se bojí Virginie
Wolfové?‘.“
„Jste všichni vedle jak ta jedle,“
míní dcera Milena, učitelka
v mateřské školce. „Název
je jasným odkazem na pohádku
O třech prasátkách, kde
se na konci zpívá ‚Kdopak by
se vlka bál?‘ Navíc: tři prasátka
jsou
evidentně
paralelou
ke ztrojenému chromozomu 21!“
„Jedle,“ nechal se slyšet syn
Vojtěch, „jsi tady maximálně

tak ty.“ A pokračoval: „‚Kdopak
by se vlka bál?‘ se jistě nezpívá
na konci Tří prasátek, ale je
to český film, dětský horor,
odkazující na zcela jinou
pohádku, a to sice na Červenou
karkulku. A Červená karkulka
nemá, podle mě, s Downovým
syndromem společného vůbec
nic.“
- pokračování na straně 2
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„Kdopak by se DS bál?“
- pokračování ze strany 1
„Film Kdopak by se vlka bál?“ chytá
se otec, „možná nemá souvislost s
Downovým syndromem, ale jistě
má něco společného s Virginií
Wolfovou. Wolf totiž znamená vlk!
Vy nevzdělanci!“
V ten moment se ozvala dosud
mlčící intelektuálka, dcera Cecílie:
„Úsloví „kdopak by se něčeho
bál“ je přece natolik časté, že se
jím vůbec není třeba zabývat.
Za zajímavější osobně považuji
variantu ‚Kdopak by se genderu
bál?‘, to je skutečně aktuální!
Raději mi ale řekněte, co je to to
DS???“
A hádka začíná nanovo:
zatímco někteří mluví o typu
vozu nebo tepelných izolací,
otec je přesvědčen, že DS je
„Diplomatický servis“, příspěvková
organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR se samostatnou
právní subjektivitou.
To už Milena nevydržela a řekla,
že si představovala pohádkové
odpoledne, a zatím to tady vypadá
jak v nějakém absurdním dramatu!
Vytáhla z kabelky Tři prasátka
a udeřila otce po hlavě. „Ty hloupá
ženská!“ zakřičel otec, čímž
rozlítil dceru Cecílii, která jeho
vyjádření považovala za genderově
nekorektní. „To je horor!“ pronesl
Vojtěch, sleduje souboj otce se
sestrami. „Podle tebe je všechno
hned horor,“ obořila se na syna
matka, když v tom jí někdo zaťukal
na rameno. V úleku vyjekla: „Vy jste
pan K?“ „Já jsem revizor. Udělám
s vámi krátký proces.“ „Proces?“
zděsila se matka a omdlela. Naštěstí
spadla do měkkého: otec s oběma
dcerami již leželi na zemi. „Nevíte
– kdopak by se DS bál? – nevíte,
co to... co to jako...“ koktal Vojtěch.
„Nevím,“ odvětil revizor a začal
prohledávat ležícím kapsy, zda
v nich mají jízdenku, „ale jak to tak
vidím, asi bych se bál.“
Vidíš milý čtenáři. A tak to dopadá,
když si někdo neotevře stránky
www.denDS.cz!
- Jitka Vrbková

Mé příležitosti, mé volby!
My Opportunities, My Choices!
To je heslo kampaně WDSD 2015 (světového dne DS 2015).
Více se můžeš dočíst na stránkách
https://www.worlddownsyndromeday.org/
Jak už čtenáři víš, nejsme seriózní plátek, a proto toto téma zpracujeme velice volně, neobjektivně a po svém. Jaké by byly volby našich
nejmladších dětí s DS? Čím by chtěly být? A jak to vidí jejich rodiče?
Dají jim příležitost?
Motto:
“Když si něco přeješ, celý Vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.”
- Paulo Coelho
Přání dítěte s DS

Přání rodiče

Šimon je zatím malý, ale myslím,
že má představu komika, v tom se
vyžívá!

My máme představu zahradníčka,
farmáře či obsluhy v nějaké kavárně.

Co by si přál Jonáš se ani nedozvím, ale mohu hádat: hranolky
s kečupem a dostupnou wifi?

Aby mluvil!

Aneta si představuje, že bude jednou hasič.

Já bych si přála, aby u nás starým
babičkám nosila obědy, noviny a tak.

Niky by prý byl rád policajt a taky
herec. (Myslím, že komediální role
mu jdou skvěle.)

Popravdě ani nevím. Hlavně aby to bylo
něco, co ho bude bavit, kde bude užitečný
a kde ho jeho okolí ocení jako správného
člověka na správném místě

Eliška chce aktuálně být loupežník,
Mikuláš nebo doktorka, přesně
v tomto pořadí.

Martínek byl otázkou zprvu
zaskočen, pak chvíli přemýšlel
a nakonec bez sebemenších pochyb
řekl: “Princem!”

Myslím, že by ji bavilo nějakým
způsobem pomáhat ostatním, starat se
o zvířata nebo něco takového..
Mám ještě takovou představu, že by tihle
šikovní lidé mohli být jednou využiti
v sociálních a zdravotnických službách
(společníci pro lidi v pečovatelských
ústavech, domovech důchodců, dětských
domovech...). Jsou to velmi citliví a vnimaví jedinci s vysokým EQ, jejichž
potenciál je po této stránce nevyužit
a přitom je ho potřeba.
Nevím, možná praxe na hotelovce by
nebyla špatná, ale teď vůbec nedovedu
odhadnout, zda by našeho syna taková
práce bavila. Je velmi rád v lese, tak já
bych sázela spíš na lesnictví, “hajný je
lesa pán...”, samozřejmě něco jako pravá
ruka hajného či tak něco.
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Jak nás lze podpořit aneb o inkluzi
Pár lidí se mne ptalo, jak
nás, rodiče dětí s Downovým
syndromem, podpořit. Psal jsem
jim, že stačí “morálně”, ale pak
jsem si uvědomil, že to tak
docela není pravda.
Seznam věcí, které jsou
nedůstojné a nám i našim dětem
znepříjemňují život a přidělávají
(někdy neřešitelné) problémy,
je docela dlouhý. S většinou nám
teď asi nepomůžete a musíme si
je nějak vybojovat sami. Existuje
ale jedna konkrétní věc, o kterou
bych vás chtěl poprosit. Pokud
dojde k tomu, že ve třídě s vaším
dítětem má na školu nastoupit
dítě s mentálním hendikepem
nebo jinými zvláštními vzdělávacími potřebami, zkuste se
postavit na stranu inkluze.
Hovořím nejen o dětech s DS,
ale také dětskou mozkovou
obrnou, autismem, vývojovou
dysfázií atd. Slýchávám a čtu
důvody, proč rodiče zdravých
dětí takovou věc odmítají, a to
často i od chytrých lidí, kterých
si vážím. Tady je proto seznam
obav těchto rodičů, které jsem
již slyšel, společně s mým
komentářem.
1) Dítě s mentálním hendikepem berou jen školy, které
jsou na to zařízené.
Ve skutečnosti: rodič dítěte
s mentálním hendikepem má
ze zákona právo na to, aby se jeho
dítě vzdělávalo ve spádové základní škole.
2) Dítě s mentálním hendikepem do běžné školy posílají
rodiče, kteří ztratili rozum
a nevidí, že je to nesmysl.
Ve skutečnosti: rodiče dětí
s mentálním hendikepem téměř
jistě vědí o dětské psychologii
a pedagogice více než vy
(protože jim nezbylo, než si
to nastudovat), téměř jistě
zvažovali všechna pro a proti
vzdělávání na běžné základní
škole a rozhodli se po zralé
a poučené úvaze.

Holčička s DS sleduje Miloše Zemana, prezidenta ČR, který se maximálně zasloužil o diskusi o inkluzi.
(Pravda, kuriózním způsobem...)

3) Dítě s mentálním hendikepem bude zdržovat zdravé
děti, které se pak nenaučí to,
co by měly.
Ve skutečnosti: pokud je to nutné,
dítě s mentálním hendikepem
se vzdělává s pomocí asistenta
pedagoga, který spolupracuje
s učitelem (rozsah této pomoci
stanovuje Speciálně pedagogické
centrum). Ve třídě vašeho dítěte
bude pravděpodobně o jednoho
pedagogického pracovníka
navíc a zcela určitě bude muset
pedagog o způsobu výuky více
přemýšlet. Neexistuje prokázaná
souvislost mezi postiženým
spolužákem a horšími výsledky třídy, naopak, podle někte
-rých studií porozumí žáci
v takovýchto třídách lépe vysvětlovanému učivu.
4) Dítě s mentálním hendikepem nemá šanci zvládnout
učivo běžné školy a bude nešťastné z neustálých neúspěchů.
Ve skutečnosti: dítě s mentálním
hendikepem se učí učivo

redukované tak, aby je zvládlo,
a má přizpůsobeno i hodnocení
tak, aby bylo motivované.
5) Dítě s mentálním hendikepem bude mezi zdravými
vrstevníky nešťastné a děti si
z něj budou dělat legraci.
Ve skutečnosti: při správném
pedagogickém vedení je pomoc
hendikepovanému spolužákovi
důležitým tmelem třídního
kolektivu.
6) Bylo by mu lépe na základní
škole praktické.
Ve skutečnosti: může přijít
čas, kdy bude dítě s mentálním
hendikepem nuceno přejít pod
křídla speciálního školství.
Pokud to ale není nutné, je
vzdělávání v běžné základní
škole tím nejlepším způsobem,
jak
co
nejlépe
naplnit
potenciál dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami.
V rámci současného neutěšeného stavu inkluze v českém
školství znamená pro rodiče

boj o začlenění jejich dětí
do běžných škol někdy sérii
tahanic a nechutností, které byste
v souvislosti s vašimi dětmi
rozhodně nechtěli absolvovat.
Zkuste k překážkám, které rodičům nyní často kladou školy
i státní instituce, nepřidávat ještě
nepřátelství rodičů zdravých
dětí, které je někdy ze strany
školy
dokonce
záměrně
rozdmýcháváno a pramení především z neinformovanosti.
Děkujeme!
- Tomáš Hečko
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Rodiče versus veřejnost

Zeptali jsme se veřejnosti na pár otázek týkajících se DS a na obdobné otázky posléze odpovídali i rodiče. Jak to dopadlo?

1. JAKÝ JE PRŮMĚRNÝ VĚK MATKY PŘI NAROZENÍ
DÍTĚTE S DS?
Jaký myslíte, že je průměrný věk
matky při narození dítěte s DS?
veřejnost
0%
0%
7%

Kolik Vám bylo let, když se Vám
narodilo dítko s DS?
rodiče (matky)
méně jak 18 let 0%
18-22 let
8%
23-26 let

18%

27-30 let

22%

19%
23%

35-38 let
16%

Výsledky naší ankety toto potvrzují:
u dotázaného vzorku rodičů je 72%
pod 35 let (tedy vzorek je trochu starší
než bývá průměr) a drtivá většina (93%)
spadá do pásma 23-38 let. Průměrný
věk matky při narození dítěte s DS
vyšel v našem vzorku na 30,6 let. Pro
zajímavost – průměrný věk rodiček podle
ČSU za rok 2013 je 29,8let. Rozdíl je
tedy nepatrný.
Naproti tomu podle veřejnosti je žen
pod 35 let menšina – 47%. Průměrný
věk matky dítěte s DS by tak vycházel na
34,6 let.

22%

31-34 let

29%

21%

39-42 let

3%

6%

43-46 let

3%

1%

47-50 let

0%

1%

více jak 50 let

1%

DS bývá velkým strašákem především pro
ženy, které překročí hranici 35 let. To má
své opodstatnění – vědecky je opravdu
dokázané, že riziko DS s věkem matky
stoupá. Řada lidí má tedy pocit, že děti
s DS jsou výhradně dětmi starších rodičů.
Přesto se 80% dětí s DS rodí ženám pod
35 let – mimo jiné proto, že u mladších
žen je vyšší porodnost.

2. NEKOREKTNÍ CHOVÁNÍ K DĚTEM S DS

Myslíte si, že se v těchto skupinách lidí setkávají rodiče dětí s DS s
neporozuměním, nekorektním chováním či odsouzením svého dítěte?
veřejnost (výběr více možností)
úřady

58%

sociální sítě

60%

cizí lidé (MHD, park...)

88%

učitelé

41%

lékaři
speciální pedagogové

24%
9%

známí
rodina

22%

diskuze pod články

68%

Setkali jste se v těchto skupinách s neporozuměním, nekorektním chováním či
odsouzením Vašeho dítěte?
rodiče (výběr více možností)
U této8%otázky můžeme, myslím, považovat odpovědi
19%

úřady

23%

sociální sítě

30%

cizí lidé (MHD, park...)
učitelé

17%

lékaři

43%

speciální pedagogové

12%

známí

12%

rodina

12%

diskuze pod články

53%

veřejnosti za představu, panující o vztahu společnosti
k dětem s postižením a odpovědi rodičů za realitu.
Na první pohled je patrné, že nekorektní chování očekává
spíše laická veřejnost, zatímco realita je mnohem více
potěšující! Zatímco skoro 90% respondentů z veřejnosti
by očekávalo nevhodné chování od cizích lidí na ulici
či v parku, ve skutečnosti se s takovým setkalo jen
30% rodičů. Jediná výjimka je ve skupině lékařů:
zatímco veřejnost očekává, že v této erudované skupině
k nekorektnostem příliš nedochází (24%), zkušenost
rodičů je jiná – 43%. Nechť to slouží jako povzbuzení
novopečeným rodičům dítěte s DS!

21. března 2015

strana 7

3. JAKÉ POJMENOVÁNÍ DÍTĚTE S DS JE KOREKTNÍ?
Která označení dítěte s DS považujete za korektní? (výběr více možností)
veřejnost
Dítě s Downovým syndromem

94%

Retard

1%

Mentál

1%

Postižené dítě

21%

Mongol

1%

Down

Psychologové doporučují, aby nikdo nebyl
pojmenováván diagnózou, ale aby na prvním
místě bylo vždy slovo „člověk“ (nebo dítě).
Korektní tedy není říci postižený člověk, ale
člověk s postižením. Dále jsou výrazy, které dříve
byly odbornými, ale nyní se již neužívají (debilita,
imbecilita apod.). Jisté specifické místo má slovo
mongol či člověk s mongoloidními rysy. To se již
také nepoužívá, poněvadž to může urážet jak lidi
s DS, tak i Mongoly. Z uvedených výrazů jsou
tedy zcela korektní jen dva: dítě s Downovým
syndromem a dítě s postižením.

19%

Downík

29%

Dítě s mongoloidními rysy

11%

Dítě s postižením

36%

Debilní/ imbecilní/ idiocké dítě

1%

Dítě s debilitou/ imbecilitou/ idiocií

3%

Vadí Vám označení down/ downík?
rodiče
Vadí mi down, downík mi nevadí
Vadí mi obojí

39%

Nevadí mi a sám/a to používám

19%

Nevadí mi to vůbec

Pojmenování

9%

Možné asociace

Kdo to je?

„down“ anglicky znamená
„dole“ ale také třeba „sklíčený,
deprimovaný, na dně, nefungující, levnější, ...“

Člověk s Downovým syndromem / člověk s DS

Autík

Malé auto

Člověk s poruchou autistického spektra (PAS)

Aspík

Kuře v aspiku

Člověk s Aspergerovým
syndromem

Obrňáček

Obrněný transportér

Člověk s dětskou mozkovou obrnou

Down (Downík)

Zajímavý je fakt, že dítě s Downovým syndromem
připadalo korektní 94% respondentů a dítě
s postižením pouhým 36%. Je tedy patrné, že tu
svou roli zahrála jistá obezřetnost: jakmile lidé
vědí, že si „mají dávat pozor“, najednou se bojí
jakéhokoli pojmenování. Je to dobré znamení?
(Společnost si je vědoma, že některá vyjádření
jsou zraňující.) Nebo špatné znamení? (Rodiče
dětí s postižením upozorňují jen na chyby a neumí
vytvořit s okolní veřejností přátelský vztah,
ve kterém žádná otázka není nevhodná.) Nebo
něco mezi tím?

33%

Protože samotní rodiče by asi stěží označili výraz
mongol či jiné termíny za korektní, byla jim
otázka mírně pozměněna. Ptali jsme se pouze
na pojmenování down a downík, protože ty je
občas možné zaslechnout i z úst rodičů. Výsledek?
Down vadí 72%, downík 39%. Necelá pětina
rodičů pak tyto výrazy sama používá. Veřejnosti
bychom proto raději doporučovali se tohoto
pojmenování zdržet stejně jako obdobných názvů
pro jiná postižení.

4. JE INTEGRACE DO BĚŽNÝCH ZŠ VHODNÁ PRO DĚTI S DS?
Jak se dalo očekávat, integraci přejí spíše rodiče, kteří do dané problematiky vidí více (již si museli něco zjistit nebo mají osobní zkušenost).
Pro veřejnost je to pořád velké novum – přesto rozdíl není tolik dramatický, což je pro většinu rodičů povzbuzující zjištění.

Je integrace do běžných ZŠ vhodná pro děti s DS?
veřejnost
13%

rodiče
je vhodná pro všechny

45%

9%

je vhodná pro většinu
21%

61%

je vhodná tak pro polovinu dětí
16%

je vhodná pro menšinu
5%

není vhodná

21%
6%
3%
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Jak znáš DS? Udělej si test!
Jak dobře znáš DS? Neboj se a soutěž! Sedm otázek po jednom bodu, bonusová šestá za deset!

1. Které z dvojčat má DS?
a) to vlevo b) to vpravo c) obě d) žádné

4. Kolik let je dívce s DS?
a) 10 b) 15 c) 22

2. A které z těchto dvojčat?
a) to vlevo b) to vpravo c) obě d) žádné

5. Co představuje dílo pětileté Terezky Muroňové?
a) jak na horolezce spadl šutr b) Večerníčka jedoucího na kole
c) vodníka s čepicí v rybníce s kamínky

3. A tady to už snad poznáš!!!
a) to vlevo b) to vpravo c) obě d) žádné

6. Jaký bývá zpravidla vztah lidí s DS k jídlu?
a) zpravidla pozitivní b) zpravidla negativní
c) nijaký – nerozpoznají chuť kvůli hypotonii

21. března 2015
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Jak znáš DS? Udělej si test!
(pokračování ze strany 8)

5. Jaká výjimečná schopnost se lidem s DS hodí při plavání?
a) extrémní síla rukou
b) jsou mistři v zadržení dechu
c) zpravidla méně mluví, a proto jim neteče voda do úst

BONUS ZA 10 BODŮ: Dokážeš to taky?
a) proboha! (0 bodů)
b) Ano, běžně v této poloze usínám (10 bodů)
c) Ano, ale jen jednou (5 bodů)

Správné odpovědi: b b b c c a b

Výsledky soutěže:
0-3 body: Hrůza!
4-12 bodů: Ujde to
12-17 bodů: Skvělé! Nemáš náhodou DS?

Dítě s DS: kříž nebo dar z nebe?
Dvě nejskloňovanější klišé?
Možná. Jak to vidí rodiče dětí
s DS? A proč? Tři maminky tři různé odpovědi.
Dar z nebe
Samozřejmě, že dar z nebe!
Ovšem s dodatkem: nebe mívá
smysl pro humor! Nejsem
nenapravitelný
optimista,
nejsem
rozjásaný
křesťan,
nejsem matka sugerující sama
sobě i okolí falešnou představu.
DS je omezením, DS přináší
starosti, DS je zatěžujícím
faktorem. Ale jako může být týž
hrníček poloprázdný i poloplný
– a obojí je totéž, může být DS
darem z nebe i křížem. Raději
volím „dar z nebe“: DS jako
výzva a možnost žít nový život,
jiný život, hledat nové, jiné cesty.

DS jako veliké dobrodružství.
A humor si schovat – bude jistě
zapotřebí!
Ani kříž ani dar z nebe
Cítím to tak, že ať už bych
svou dceru s DS brala jako
Nespravedlnost či Dar z nebes,
obojím jí určuji jinou cestu než
tu prostou cestu “normálního”
života. Mým velikým přáním
je, aby byla co nejsamostatnější,
aby uměla žít s lidmi bez i s DS,
či jinými handicapy bez rozdílu
a stejně tak, aby ji ostatní také
brali. Proto jí já, jako matka,
člověk jí nejbližší, nechci už teď
předurčovat cestu méněcennosti
či výjimečnosti, pouze jí ukázat,
že ona, stejně jako my všichni
ostatní, máme své místo na zemi.

Kříž
Můj dědeček říkával: „Pamatuj
si, že tě v životě potká to, s čím
nepočítáš.“ V případě naší třetí
holčičky, která se narodila s DS,
se vskutku trefil. Přála jsem si
zdravé dítě, jako každý. My
křesťané věříme, že všechny
těžkosti a starosti na naší životní
cestě jsou v ceně. Vnímám DS,
diagnózu svého děťátka jako
kříž. Nikdy bych si jej sama
nevybrala. Chromozómy navíc
přinášejí spoustu problémů
a
neobvyklých
situací.
A problémy navíc je to poslední,
o co dnes někdo stojí. Žiji s tímto
křížem už pár let. Zamilovala
jsem si jej a nesu ho, dá se říci,
s nadšením. Naše dítě nám
přináší tolik radosti a štěstí, jaké
jsme si nikdy předtím netroufli
ani představit. Za žádnou cenu

bych neměnila.
Jak to kdysi vyjádřil sv. František
Saleský: „Věčná moudrost
vybrala od věčnosti kříž, který
ti jako svůj drahocenný dar
posílá. Dříve, než ti Bůh tento
kříž poslal, prohlédl jej svým
vševědoucím okem, promyslil
svým
božským
rozumem,
vyzkoušel
svou
moudrou
spravedlností, prohřál svým
láskyplným
milosrdenstvím
a vážil jej v obou rukou, neníli snad o milimetr větší nebo
o miligram těžší - a požehnal
jej ve svém nejsvětějším jménu,
pomazal jej svou milostí,
prohřál svou útěchou. Pak
se podíval ještě jednou na tebe,
na tvou odvahu - a teprve jej
poslal k tobě jako almužnu své
milosrdné lásky.”
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Co je to DS? Aneb ptali jsme se dětí
Milý čtenáři, abychom dostáli
slibu neserióznosti, přinášíme
Ti
definice
Downova
syndromu;
a
to
nikoli
v podání lékařů, ale v podání
sourozenců dětí s DS. Pěkné
čtení!
Bětko, co to znamená, že
má naše Anežka Downův
syndrom?
Downův syndrom znamená,
že má Anežka v buňkách něco
navíc. A kvůli tomu s ní musíme
cvičit a hodně ji učit, aby byla
šikovná jako já.
A je šikovná jako ty?
Ano je. Anežka je legrační
a vtipná. Všechny umí rozesmát.
Je strašně roztomilá a dělá krásné
čumáčky. Mám ji moc ráda,
i když někdy mne teda pěkně
štve. Je to ta nejzlobivější holka
na světě. Vůbec neposlouchá.
Luki, řekni nám, co je to
Downův syndrom, udělej nám
přednášku.
Downův syndrom je nenakažlivá
nemoc, která se nemůže přenášet
jen tak vzduchem. S tou se už
člověk narodí. Je to neviditelná
nemoc. Protože každá nemoc
je neviditelná. To jen v pohádce
“Byl jednou jeden život”
je nemoc vidět. Ten, kdo má
Downův syndrom, nevypadá
tak jako zdravý člověk. Navíc
je hezkej, dělá dobré věci a mazlí
se častěji než normální lidi.
Má nějaké špatné věci ten

Downův syndrom?
Ne. Nee.
/ Následuje zkušební a poslední
otázka připravující ho na to,
co může slyšet v budoucnu
a zároveň je to zkouška toho,
zda si něco takového už dávno
nemyslí sám. /
Přijde ti, že lidi, co maj Downův
syndrom, jsou hloupí?
/tváří se nechápavě a bezelstně
odpovídá/
Néé.
Kačenko, přijde Ti Adélka
jiná než ostatní děti?
Ne, mami, jen se těším, až bude
Adélka už chodit, to bude dobrý,
už nebudeme muset jezdit
s kočárkem, anebo když ho
vezmem, tak si do něj sedne ten,
koho budou bolet nohy!!!
Jendo, víš co je Nikolce?
Joo.
A co?
Je to fialový. Ne jako fixa, ta by
šla umejt - todle nejde umejt, tak
ani vyléčit.
Víš, co je DS?
No vždyť to říkám. Fialový!
A maš Niki rád?
Jo, mám až moc. Nikola je naše.
Maky, co mi řekneš o Nikole
a jejím syndromu?
Je nemocná, má DS, je moc
šťastný člověk a je hodná,
neodmlouvá a je to moje dvojče.
Mám ji moc ráda.
Víš, co je DS?
Ano, je to jeden chromozom

když jsi pankáč

navíc, má nemocný srdce, ale ne
že by neuměla mít ráda. Občas jí
něco nejde říct nebo udělat, ale
je spokojená.
Smál se Ti někdo kvůli tomu?
Ne, jenom se ptali a já jim řekla,
že je nemocná a že jsem ráda,
že má DS a ne třeba jinou nemoc,
že by nám umřela. Mami, moc jí
mám ráda!
/Začíná plakat./
Ivi, co je to Downův syndrom?
To je taková nemoc, no já nevím,
jak to mám říct.... No teda vím,
ale zrovna jsem to zapomněla.
V čem je Niky jiný než ostatní
děti?
Je velkej a nosí plínky. A neumí
mluvit. A taky si pořád cumlá
palec a jazyk.
/Prohlíží ho od hlavy k patě./
A taky má roztáhlý palce.
Musí se mu v něčem víc
pomáhat?
Jo, s učením a mluvením.
Ale taky umí hodně věcí sám.
Myslíš, že je Niky chytrej?
No, někdy jo a někdy ne.
A jakej Niky je?
Má rád písničky, miminka,
andělíčky a svíčky. Rád
si prohlíží knížky a fotí. Jo
a je hodnej a má nás rád.
A hlavně já mám ráda jeho,
strašně moc, protože mi pomáhá
a někdy za mě uklízí.
Jak se k němu chovají děti
ve školce?
Paní učitelky a holky mu
pomáhají, kluci ho občas zlobí.
A nejvíc má rád Nastěnku,

protože si s ní rozumí.
/Pozn.: Nastěnka je rusky
mluvící holčička, které tudíž
nerozumí vůbec nikdo./
Vadí ti, že má Niky DS?
Nééééé, nevadí. A nebo vlastně
vadí, napiš tam, že mi to
vadí, protože bych chtěla, aby
už uměl mluvit.
Znáš ještě někoho s DS?
Hmmmmmmm, jo, vlastně, jo,
Davídka z dovolený. Mami, to
je škoda, já bych chtěla znát ještě
někoho, kdo má ten syndrom!!!
BONUS 1:
Ptali jsme se i dětí dospívajících,
reakce vesměs shodné:
/znechucený výraz znamenající:/
„Dej si pauzu, mami!“
BONUS 2:
/Časté reakce sourozenců např.
poté, co je jejich sourozenec
s DS opakovaně v médiích:/
Mami, já chci taky ten syndrom!
BONUS 3:
/Obava sestřenice od holčičky
s DS:/
Mami, já mám asi taky ten
Downův syndrom!
Proč?
Protože musím chodit k paní
logopedce!
To přece ještě neznamená,
že máš Downův syndrom.
Já už vím! Já mám Downův
syndrom jenom na to „R“!

Jsi pankáč?

když máš dítě
s postižením

lidi na ulici blbě čumí
část přátel a rodiny nechápe a myslí si, že je to tragédie
cizí lidi mají potřebu vysvětlovat, co bys měl delat jinak
nevejdeš se do systému
máš občasné záchvaty mesiášství
někdy lidi nechápou, o čem vlastně mluvíš
čteš divné knihy
občas máš pocit, že si pokecáš jen se svými

myslíš si to

máš to navždy

je to navždy

21. března 2015
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HLEDÁ SE! aneb soutěž o milion!
Pozor! Hledá se dítě TRPÍCÍ Downovým syndromem. Najdi takové a vyhraj milion! Neváhej a svůj objev zašli
na info@dends.cz Upozornění: dítě musí opravdu TRPĚT, jinak budeš ze slosování vyřazen/a!
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Občanské sdružení Úsměvy

Divadlo Aldente

Vzniklo v roce 2006 s cílem pomáhat lidem s Downovým
syndromem (DS) a jejich rodinám. Umožňuje rodičům
překonat těžkou situaci, kterou je narození dítěte s DS.
Poskytuje jim důležité informace, zprostředkovává kontakty
na speciální pedagogy, logopedy a zařízení nabízející nové
metody přispívající k pozitivnímu vývoji dětí s DS. Rodiny
také mají možnost si vzájemně vyměňovat své zkušenosti –
klub nejmenších. Pro dospívající a dospělé lidi s DS nabízí
Úsměvy integrační programy, nácviky praktických dovedností
a nejrůznější zájmové činnosti.
K pravidelným aktivitám patří sobotní setkání, která se konají
pětkrát ročně v Brně. Zde je nachystaný program jak pro rodiče
(přednášky, workshopy, besedy apod.), tak pro děti v tělocvičně
školy v Brně na Ibsenově – pomáhají asistentky z řad studentek
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Během školního roku pořádáme speciální terapie na rozvoj
kognitivních funkcí.
Úsměvy organizují také letní rehabilitační pobyty pro děti
předškolního a mladšího školního věku, kde jsou pro ně
nachystány každodenní nejrůznější aktivity, které je stimulují
pro další období. Pro starší děti a mladé lidi se pořádá
prázdninový tábor s asistenty.

Studio Aldente je nezávislé umělecké uskupení, které se
zabývá tvorbou divadelních inscenací (Divadlo Aldente) a
organizováním kurzů scénického tance pro veřejnost (Taneční
studio Aldente). Vzniklo v roce 2008 (jako o.s. či z.s. 2010).
Za šest let své existence vytvořilo Divadlo Aldente 18 inscenací
a odehrálo přes 150 představení. Angažuje jak profesionální
umělce, tak studenty vysokých uměleckých škol či kohokoli,
kdo může divadlu přinést vhodnou inspiraci – v poslední době
např. herce s Downovým syndromem.
Divadlo Aldente dlouhodobě usiluje o specifickou poetiku
a o důsledně syntetický scénický projev, jenž v brněnských
kamenných divadlech není zcela obvyklý. Soustřeďujeme
se na oblasti site-specific, divadlo pro děti, inscenování
básnických textů a autorské inscenace.
www.divadloaldente.cz

Občanské sdružení Úsměvy je nezisková organizace, která své
aktivity financuje zejména prostřednictvím dotací z rozpočtu
JMK a města Brna, i příspěvků různých nadací či darů firem
a jednotlivců.
Podrobné informace a kontakty najdete na našich webových
stránkách www.usmevy.cz a www.klubnejmensich.cz
Podpořit aktivity o.s. Úsměvy můžete na účet č. 209236911/0300

Maminko, jsi důležitá jako šraňky v tunelu! (inscenace s herci s DS)

Projekt Kdopak by se DS bál? vznikl pod záštitou Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora města Brna
a Bc. Romana Celého, DiS., náměstka hejtmana JMK.

Projekt Kdopak by se DS bál? podpořili:

Na novinách se podíleli: Tomáš Hečko (Jak nás lze podpořit, Jsi pankáč?), Jitka Vrbková (úvodník, komiks, sestava ostatních článků
ze zaslaných textů rodičů), David Knotek (realizace anket), Petra Eliášová (výtvarné zpracování komiksu), Adéla Kyselová (grafická
úprava), Veronika a Lukáš Bartoňovi (fotokoláž) a další

