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Îivot je dar, jak se fiíká, ale mnohdy i boj. Ne v‰ichni máme to ‰tûstí, Ïe nám do vínku bylo dáno zdraví. V bûÏném Ïivotû se set-
káváme se spoluobãany, ktefií to ‰tûstí nemûli a narodili se s postiÏením. Mûla jsem tu moÏnost seznámit se s úÏasn˘m mlad˘m
sympatick˘m muÏem Vojtûchem Nûmcem z Rájce – Jestfiebí. Vojtovi je 22 let a je autista. 

Vojta Nûmec ve svém království

Pfii hfie na africk˘ buben

Spoleãnû i s maminkou jsme si poví-
dali o v‰em, co Vojta dûlá. Po narození
Vojtí‰ka nic nenasvûdãovalo tomu, Ïe
by mûl nûjak˘ zdravotní problém. Jak
ale rostl, asi ve dvou letech zaãala ma-
minka pozorovat „zvlá‰tní vûci”.
Nereagoval na své jméno, nemluvil, na-
pfied to vypadalo, Ïe nesly‰í. Po nav‰tí-
vení specialisty a rÛzn˘ch vy‰etfieních
byla zhruba ve Vojtov˘ch tfiech letech
vyfiãena diagnóza „autismus”. 

Jak mi sdûlila maminka, bylo to
hrozné. Vojta byl naprosto nezvlada-
teln˘, mûl záchvaty vzteku, bylo to
jako kdyby byl kaÏd˘ z nich z jiné
planety. Absolutnû nebylo moÏné roz-
poznat, co Vojta chce nebo tu‰it, co
bude za 5 minut následovat… Paní
Nûmcová se rozhodla, Ïe svého syna
do Ïádného speciálního zafiízení ne-
umístí, postupnû se zcela vzdala své
práce a zÛstala s ním doma. Zaãátky
byly velmi tûÏké, noÏe, nÛÏky, v‰e
muselo b˘t z dosahu. Vojta si i ubli-

Ïoval, aniÏ by to vûdûl. Práh bolesti
má posunut, takÏe necítil, Ïe si tfieba
prostfiíhal kÛÏi mezi prsty. 

Postupem ãasu a tvrdou prací a dis-
ciplínou, kdy maminka nastudovala
v‰e o této nemoci, jak autista uvaÏuje,
co je‰tû mÛÏe zvládnout pochopit a co
ne, se Vojta zaãal zlep‰ovat. Maminka
vypracovala jednoduché kartiãky, kde
byly rÛzné obrázky, postupem ãasu
slova a pomocí tûchto kartiãek jej uãila
bûÏn˘m základním Ïivotním situacím. 

Vojta tfieba odmítal jíst z talífie.
Pomocí terapie „za odmûnu”, kdy ãe-
kala uprostfied stolu barevná lentilka,
kterou dostane, kdyÏ bude jíst z talífie,
se Vojta nauãil pouÏívat nádobí.
Dnes, pouze za dohledu maminky, si
nachystá sám i svaãinu – zvládne
ukrojit chleba, namazat si ho, a po
svaãinû talífi umyje a uklidí si ho.
Maminka podotkla, Ïe Vojta je s pomo-
cí dnes jiÏ samostatn˘, sám se obslouÏí
a hroznû rád na zahradû seká trávu 

sekaãkou. Samozfiejmû by to ne‰lo
bez odborné péãe psychologÛ, psy-
chiatrÛ, neurologÛ, terapeutÛ a dal-
‰ích specialistÛ. Ty Vojta nav‰tûvuje
v rámci kontrol dodnes.

Vojta má v˘tvarné a hudební nadá-
ní. Jak fiíká maminka, k hudbû zaãal
inklinovat asi pfied 10lety. Pfii‰el a fie-
kl, Ïe chce buben, tak rodiãe pofiídili
první buben. Dnes jich má uÏ nûkolik.
Pfii mé náv‰tûvû mi zahrál na piano
skladbu Eltona Johna, kterou se 
nauãil zcela sám, jen odposlechem.
Îádnou umûleckou ‰kolu nikdy ne-
nav‰tûvoval. Dal‰í hudební nástroj,
kter˘ bravurnû ovládá a nauãil se na
nûho zcela sám, jsou bubny. Zahrál
mi na africk˘ buben, také známou
skladbu, a to úplnû bez chybiãky. 

V dûtství Vojta rád lepil z papíru.
Zde jeho vá‰eÀ zaãínala tak, Ïe z kra-
bic, lepidla a izolepy zaãal lepit hodi-
ny. A to ne ledajaké, specializoval se
na pendlovky. Doma visely v‰ude,
mûli je jako dárek v‰ichni v rodinû,
i sousedi. KdyÏ jsem byla u NûmcÛ
v Rájci - Jestfiebí, na chodbû je‰tû jed-
ny visely. Následnû pfie‰el Vojta na le-
pení hradÛ a zámkÛ, papírové modely
se dají dodnes koupit v hraãkáfiství. 

Dnes je úpln˘ profesionál v lepení
modelÛ rÛzn˘ch letadel, lodí, tankÛ
a Ïeleznic. Jak podotkla maminka,
první modely dostával Vojta v rámci
terapie „za odmûnu”, napfiíklad kdyÏ
byl hodn˘ u zubafie, na vy‰etfiení u lé-
kafiÛ apod. Ne vÏdy tyto vy‰etfiení
probíhaly bez problémÛ. Vojta nûkdy
nechtûl spolupracovat, nechápal, kdo
mu co chce udûlat. Roztrhl i sestfiiãce
plá‰È, nûkdy to bylo velmi tûÏké, jak
fiíká maminka. Ale kdyÏ mûl slíben˘
model letadla, u zubafie otevfiel pusu
a pak jsme ‰li nakupovat. KdyÏ ne-
spolupracoval, model se koupit ne‰el. 

Vojtova „dílna” je vybavená stfiíkací
pistolí, mnoha skalpely, pilníky, barviã-
kami apod., ve svém království má 

vystaveno víc jak 300 modelÛ. V‰echny
postaveny na vysoké technické úrovni.
Vojta mûl v roce 2013 vernisáÏ
v Domovû dÛchodcÛ v Blansku, vysta-
voval svá díla pfied pûti lety v Sokolovnû
v Boskovicích a pfied dvûma roky ve
Svitávce v Löw-Beerovû vile.

Vzhledem ke své fotografické pa-
mûti rád kreslí. Po náv‰tûvû Prahy na-
kreslil nûkolik obrazÛ, perokresby
i barevné kompozice praÏsk˘ch vûÏí,
katedrál a kostelÛ. Tyto obrazy jsem
vidûla a jsou opravdu nádherné. Jeden
obraz zkrá‰luje i Mûstskou knihovnu
v Blansku.

Jako kaÏd˘ ‰kolák má Vojta nyní
prázdniny, takÏe jsem ho vidûla ve své
dílnû tvofiit dal‰í model, tentokrát to
bude vrtulník. Nav‰tûvuje Praktickou
a základní ‰kolu v Boskovicích, kde jej
ãeká poslední roãník.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

Autista rehabilituje lepením modelÛ


