
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.

Maty, co pro tebe znamená mít autis-
mus? V čem jsi jiný?
Je to těžké vysvětlit. Prostě já všech-
no kolem nás cítím úplně jinak. Velkou 
část situací nechápu ze své duše. Ale 
zvládám to, někdy je to příjemné a ně-
kdy mám silné úzkosti. Nechápu věci 
dospělých a ve škole hlavně kamarád-
ství. Často říkám věci, kterým spolužáci 
nerozumí, a tak je pro mě těžké navázat 
kontakt. Mám rád mapy a všechny si je 
pamatuji, dokážu je malovat zpaměti. 
Vím všechno o metru,  dopravních pro-
středcích, architektuře. Rád čtu knihy 
o událostech, historii a osobnostech. 

Chápeš slovo inkluze? Jak ti jde učení? 
Jací jsou učitelé?
Já si myslím, že učitelé mě mají rádi. 
Vím, že to se mnou mají někdy těžké, 
ale já s nimi taky. Ne všichni mi rozumí. 
Učení mi jde. Učím se denně. Rád dělám 

Autismus není překážkou  
v plnění snů

dobrovolné projekty. Mám ale problém 
s češtinou, protože neumím dělat rozbor 
vět a neumím psát správný slovosled. 
V matematice mi jde všechno, ale ne-
smí tam být slovní úlohy, ty pro mě do 
matematiky nepatří. Nemám rád velké 
písemky. Nevydržím udržet pozornost, 
rychle se unavím a nevydržím být pod 
tlakem. Se vším mi ale pomáhá asistent, 
chrání mě před záchvaty, vysvětluje za-
dání, význam sociálních situací. Neu-
mím si představit, že by se mnou nebyl, 
to bych asi nezvládl a ztratil se. Inkluze 
je slovo, které lidi nemají rádi, ale fungu-
je, i když je to náročné jak pro rodiče, tak 
učitele. Všichni musí něco obětovat, aby 
to fungovalo. Je třeba nehledat stále na 
něčem problémy.

Jsi rád sám? A co tě dělá šťastným?
Raději bývám sám. Nevím, co je být 
šťastný, ale mám rád malování. Při ma-
lování je mi dobře. Když maluji, tak vi-
dím. Vidím svět, jaký chci, aby byl. 

Ty víš, že tvoji rodiče založili značku 
MAAPPI, aby ukázali, v čem jsi výjimeč-
ný. Co pro tebe MAAPPI znamená?
Já tomu až tak moc nerozumím. Autis-
mus má nevýhodu, že není patrný na prv-
ní pohled. Autisté jsou na oko normální 
pohlední lidé, a proto jejich chování pak 
přijde lidem zvláštní a často nevhodné. 
Máma mě učí, jak dnes své stavy zvládat, 
co dělat, abych na sebe neupozorňoval, 
ale občas se mi to stejně vymkne z rukou. 

MAAPPI to mají změnit. Rodiče chtějí 
touto značkou lidem dát vědět, že by ne-
měli soudit nikoho příliš rychle, protože 
za velkým křikem se často může skrý-
vat velký problém i výjimečnost. Vím, že 
MAAPPI mají pomáhat také ostatním. Tu 
potřebu má máma. Táta jí říká aktivist-
ka, která neumí mlčet a žít v klidu, stále 
musí něco měnit. Babička zase říká, že 
máma neumí prohrávat a kdyby se o mě 
nestarala, tak by prohrála. A to chceme 
říct díky mapám. Nikdy to nevzdávejte, i 
když váš boj nemusí skončit vždy šťast-
ně, stojí to za to. Šanci na slušný život má 
dostat každý.

A jaké jsou tvé další plány?
Jsem nyní v 9. třídě a budu se připravo-
vat na přijímací zkoušky, protože já budu 
dělat i talentové. Rád bych se dostal na 
uměleckou školu, protože tam mi podle 
mě bude nejlíp. Věřím, že tam mi lidé 
začnou více rozumět, protože budou mít 
stejné zájmy jako já. S rodiči připravuje-
me další produkty a charitativní projekty, 
takže podzim bude hodně náročný, ale 
tak je to u nás vlastně stále. Jak říkají naši 
známí, divní jsme v rodině úplně všichni 
a klid není pro nikoho z nás, ani pro mou 
mladší sestru Sofii.  /PR/

Příběh Matěje Hoška, dnes patnáctiletého žáka černošické základní školy, víří vody 
mediálního prostředí již téměř dva roky a mění pohled na problematiku jménem 
autismus. Matěj totiž není jako jeho vrstevníci. Trápí ho porucha autistického spektra 
s hlubokými úzkostmi, které ho značně omezují v běžném životě, avšak díky svému 
obrovskému zalíbení v dopravních mapách, malování, designu a hlavně díky obětavosti 
a odhodlanosti rodičů, žije v podstatě normální život. Matějovým rodičům se podařilo 
syna nasměrovat na nadějnou cestu nezvyklým způsobem. Založili obchodní značku 
MAAPPI, prezentující jeho kreslené dopravní mapy na různých produktech, podporují 
řadu charitativních projektů a část výtěžku putuje potřebným. Tím vším se rodina snaží 
ukázat autismus v jiném světle a dokázat, že i s dětmi s touto diagnózou lze pracovat, 
posouvat je dál a dopřát jim kvalitní život, stejně jako dětem bez autismu.


