
Jirko, jak se přišlo na to, že jste autista?
Autismus má nekonečně mnoho variací. Rodiče měli po-

dezření, protože už ve čtyřech letech jsem byl jiný, než moji 
vrstevníci. Následně jsme absolvovali různá vyšetření, ze 
kterých pak jasně vyplynulo, že mám autistickou poruchu. 
Co se dělo potom?

Začal jsem navštěvovat speciální mateřskou školu, a pak 
i školu, pro děti s více vadami. Mám rád dřevo, tak jsem se 
vyučil truhlářem. Nejspíš jsem to zdědil po dědovi, ten je 
také truhlář a byl ve škole mým asistentem.
A živíte se tím?

Neživím. Po vyučení mě z jedné práce vyhodili za pět dní, 
z druhé už za tři. Nyní pracuji v chráněné dílně a jsem tam 
spokojený.
Kde žijete?

Mám skvělou maminku, takže s ní. Se vším mi pomáhá. 
Neorientuji se v čase, neznám hodnotu peněz, ale maminka 
má ze mě radost, jsem totiž velice pořádný. Můj pokoj je 
vždycky vzorně uklizený. 
Co vás těší, jaké máte koníčky?

Hlavně cestování. Sám cestovat nemohu, ale s mamin-
kou jezdíme i do exotických zemí. Mám rád tajemství, 
takže prolézám jeskyně, také jezdím na kole, na lyžích, na 
snowboardu, plavu. Velkým zážitkem pro mě byla i jízda na 
segwayi nebo let balónem. 
Trávíte čas i s kamarády?

Kromě maminky se stýkám ještě s bratrancem a mojí 
sestrou. Chodíme společně na rockové koncerty. Sám si 
občas zajdu do kina.
Máte nějaké přání?

Chtěl bych mít i nějakou partu kamarádů nebo přítelkyni. 
Ale i tak žiju šťastně a spokojeně. Svět je překrásné a pest-

ré místo, a já jsem tu rád  (PR)

Jsem na světě rád
Jirkovi je 31 let.  Má dar, který by si jistě každý z nás přál mít. Umí si totiž život vychutnat a žít přítomným 

okamžikem. A to, že je autista, to vůbec není na překážku.
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Tento článek byl napsán v rámci projektu MPSV „Život jako každý jiný“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. 

Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit nabídku 
kvalitních, dostupných a udržitelných komunitních 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, 
zejména prostřednictvím transformace systému ústavních 
sociálních služeb na služby poskytované v komunitě.


