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Díky mapám

Má poruchu autistického spektra a také geniální 
nadání. Kreslí dopravní mapy, které obdivuje 

celý svět. V období prvních krůčků by to ale 
Matěji Hoškovi (16) prorokoval málokdo. Místo 

roztomilého žvatlání přiváděl rodiče k zoufalství 
a vyčerpání svými záchvaty křiku, afekty, 

bušením hlavou do zdi... A pak se modrookému 
ukřičenému klukovi se vzezřením andílka dostala 

náhodou do rukou mapa pražského metra. Nad 
Matějovými schopnostmi dnes žasnou nejen 

odborníci, ale začínají ho respektovat i vrstevníci. 
A jeho máma MICHAELA HOŠKOVÁ (45) sepsala 

příběh do knihy Matěj maluje mapy, jež si 
podmaňuje srdce čtenářů.

Matějův svět
chápeme
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ROZHOVOR

 ■ Matěj je velký sympaťák, ale působí 
nesměle, je vidět, že ve vás vidí velkou 
oporu. Jeho vnitřní svět je asi velmi křeh-
ký. Co je u něj jinak?
Dodržujete-li všechna jeho pravidla – 
všechno má totiž svůj přísný řád –, pak 
na něm nepoznáte, že je autista. Je velmi 
inteligentní, ale sociálně je to pořád malý 
kluk. Na jednu stranu se v emočních a so-
ciálních dovednostech zasekl v dětských 
letech, na tu druhou je velmi chytrý, hod-
ně čte, pořád něco studuje, miluje všech-
ny televizní soutěže... Má fenomenální 
encyklopedickou paměť. Vždycky nás 
s  manželem udivuje, jak okamžitě do-
káže odpovědět i na velmi záludné a těž-
ké otázky. S nadsázkou mu říkáme: „Až 
ti bude osmnáct, pošleme tě do televize 
a všechno tam vyhraješ!“ Je v tom vážně 
skvělý! Když chvíli nic nedělá, má z toho 
deprese, že nepřijímá žádné nové infor-
mace. Já bych už měla hlavu jako pátrací 
balon, ale on pořád potřebuje něco nové-
ho, jinak není spokojený.

 ■ Co se stane, když Matějovi řád 
narušíte?
To je špatně. Zjistíte totiž, že ten kluk 
s tváří andílka je i nebezpečný a agresiv-
ní. Pokud ho něco vykolejí, nejdříve začne 
nahlas křičet a pak lítá všechno kolem. Za 
tu dobu jsme ho už naučili, že nesmí ubli-
žovat lidem ani sám sobě. Bohužel občas 
se to stane. Jsou to opravdu vypjaté situa-
ce, kdy zaútočí i na desetiletou dceru Sofii. 
Tu většinou štípe, proto má občas modři-
ny. Mě občas vezme za ruce tak silně, až 
v nich křupne. Ono se to nezdá, ale už od 
dětství měl v  afektu ohromnou sílu. Od 
deseti let, kdy s námi začal úplně komu-
nikovat, ho ty stavy učíme zvládat, aby 
nikdo nepřišel k úhoně. A myslím, že se 
nám to daří. Většinou vezme nějakou ne-
rozbitnou věc a hodí s ní o zem nebo začne 
třískat rukou do stolu. Taky ho teď pěk-
ně bolela ruka, protože to přehnal. Když 
je možnost, jdu s ním v takové chvíli oka-
mžitě ven. Je to způsob, jak zabránit něče-
mu dramatickému. Jdeme se projít nebo 
jedeme na kole... Stačí pár kilometrů... Teď 
tedy sportujeme opravdu hodně. Když má 
svůj řád, jsou i  týdny, kdy žádné výkyvy 
nemá. Ale v poslední době bohužel každý 
den, kvůli té situaci s koronavirem.

 ■ Proč?
Matěj v září nastoupil do prvního roční-
ku na Soukromou střední uměleckou ško-

lu designu, kde studuje obor grafika. Ne-
smírně se tam těšil, a i po měsíci, co tam 
chodil, mluvil o  škole pořád v  superlati-
vech. Konečně se může naplno věnovat 
tomu, co miluje, tedy malování, a dost to 
pro něj znamená. Už to není jako na zá-
kladce – povinnost. Ale je to láska! On 
to bere tak, že je to jeho místo, jeho život 
a  takhle že chce žít. Zároveň je jiné i  to 
prostředí a spolužáci, což je pro něj důle-

žité. Co si budeme povídat, všichni uměl-
ci jsou trošku trhlí a jiní, tím pádem jim 
Matěj nepřipadá vůbec divný. (smích) Na-
jednou se ocitl ve třídě, kde tak nevyčnívá 
a kde ho za to, co dělá, oceňují. Je ve spo-
lečnosti lidí, kde je mu dobře. A najednou 
střih. Po měsíci přišlo uzavření škol a di-
stanční výuka. Prožívá to tedy mnohem 
hůř než při první vlně na jaře, kdy končil 
základku. Vzali mu teď něco, co totálně 
miluje. Snažím se mu pomoct a učím se 
s ním možná více než s desetiletou dcerou, 
protože je to pro něj všechno nové.

 ■ V Matějově životě hrají velkou roli ri-
tuály. Jak začíná váš den?

Máme úzký, ale vysoký dům a v každém 
patře je jedna místnost. Matěj má pokoj 
až nahoře. Nikdy by však ráno nesešel 
dolů dříve, než by se oblékl, ustlal a pol-
štáře přesně srovnal do pravého úhlu... 
U nás neexistuje „umělecký“ nepořádek. 
On má všechno srovnané podle pravítka. 
I  kohoutky v  koupelně musejí být per-
fektně naleštěné, než ji opustí. Neodejde 
z  místnosti, dokud nemá všechno svůj 
přesný řád. Dolů pak schází vždy s  ně-
jakou knížkou o  metru, mapách nebo 
tramvajích... Udělá si pokaždé stejnou 
snídani – jogurt s  cereáliemi a  ovocem. 
Ta miska vypadá jako dokonalý dort. 
Každá kulička hroznového vína je na ní 
přesně srovnaná. Potom si sedne, sní-
dá a čte si. Následně si jde vyčistit zuby 
a pokračuje za svými králíky, se kterými 
každý den rozmlouvá a ptá se jich přesně 
na to samé. I ti králíci už jsou tak nauče-
ní, že dělají každý den to samé. Veterinář 
nám řekl, že v životě neviděl tak „divné“ 
králíky. (smích) Do jisté míry je Matěj na-
prosto ideální puberťák, nemusím ho bu-
dit, nutit ho, aby si uklidil v pokoji... To 
všechno dělá sám od sebe naprosto pre-
cizně každý den.

 ■ V čem je Matěj geniální?
Odborníci nám řekli, že má fenome-
nální paměť, geniální prostorové vidění 
a  představivost a  extrémně vysoké IQ. 

Už jako dítě vůbec nemusel přemýšlet 
nad tím, jak podle obrázku sestavit kost-
ky, on je vytahoval a hned je do modelu 
skládal. Také není chaotik, protože chaos 
by ho zabil. Díky tomu toho vyprodukuje 
mnohem více. I v tom je geniální. 

 ■ Co vám pomohlo zvládnou autismus?
Jak už jsem říkala, v první řadě to byl ur-
čitě řád. Byla jsem normální vystresova-
ná máma na mateřské, která nic nestíha-
la. Pak jsem zjistila, že začnu stíhat, když 
věci budou mít systém, a i Matěj se najed-
nou začal zklidňovat. Náš svět je v očích 
autistů divný, moc chaotický. Musíte jim 
dát hranice, pocit bezpečí a  přesný řád, 
který je každý den až otrocky stejný. Tře-
ba v září jsme zkoušeli, aby jel Matěj sám 
do školy. Jednou se to povedlo a dvakrát 
ne. Nástraha pro něj spočívá i v tom, že 
ho někdo náhodně osloví. Lidé vidí sym-
patického kluka a chtějí se ho jen na něco 
zeptat. Matěje to vykolejí, dostane se do 
stavu úzkosti a  neumí adekvátně zarea- 
govat. Nevýhoda totiž je, že autismus 
není vidět. Nevidomí mají slepeckou hůl, 
a  okamžitě víte, že ten člověk má hen-
dikep, a  snažíte se mu pomoct. Autistu 
na první pohled obvykle nepoznáte.

 ■ Vraťme se ale v čase. Psal se rok 2004, 
vy jste měla slušně rozjetou kariéru 
a zjistila jste, že jste těhotná. Čekala jste 
to?
Vůbec! Krátce předtím jsem totiž mu-
sela podstoupit operaci kvůli podezření 
na rakovinu děložního čípku. Výsled-
ky nakonec dopadly dobře, ale lékaři mě 
upozornili, že jen tak neotěhotním. Také 
jsem si v pubertě prošla anorexií, byla to 
těžká forma, kdy jsem bojovala o  život, 
přestala jsem menstruovat, pak jsem se 
hormonálně dlouho léčila a všechno se to 
podepsalo na mém zdraví.

 ■ Vy jste si v  pubertě prošla anorexií? 
Jak dlouho jste se léčila?
Asi rok. Nejprve mi dávali dohromady 
tělo v nemocnici, pak mě z toho dostávali 
psychicky v  léčebně. A následky si nesu 
dodnes. Je to totiž nemoc, která vás nikdy 
neopustí. Je to jako u alkoholismu. Když 
se vyléčíte, stačí vám jeden panák, a jede-

te v tom znovu. K jídlu nemám pozitivní 
vztah dodnes. Matěj má svůj řád v životě 
a já potřebuju svůj řád v jídle. Kdybych se 
jednou nenajedla, přestanu jíst úplně a lí-
tám v tom zase.

 ■ Pomáhá vám zkušenost s  vaším  
psychickým onemocněním více chápat 
Matěje?
Spíš nám pomáhá moje zarputilost. (smích) 
Už v těch třinácti, když jsem se dozvěděla, 
že je v ohrožení můj život, jsem si řekla, že 
takhle neumřu. Jsem bojovník a také hod-
ně tvrdohlavá. Tenkrát jsem ležela v ústa-
vu mezi regulérními blázny s násilnickými 
sklony, neexistovalo žádné speciální oddě-
lení pro holky s anorexií jako dnes. Kurto-
vali nás k posteli. Bylo to děsné, téměř jako 
z filmu Requiem pro panenku. Ale zvládla 
jsem to, i když si to v sobě také pořád nesu. 
A když mi pak o několik let později v ne-
mocnici řekli, že je to s Matějem průšvih, 
a musela jsem poslouchat řeči typu, že moje 
dítě mi radost rozhodně nepřinese, něco to 
ve mně zase nastartovalo a rozhodla jsem 
se, že jim dokážu, že je to jinak.

„Občas mě vezme 
za ruce tak silně 
až v nich křupne.“

„Je inteligentní, 
ale sociálně je to
pořád malý kluk.“

Knížka Michaely Hoškové 
Matěj maluje mapy 
je příběhem rodiny 

s autistickým synem 
Matějem, jehož vášní se stalo 

vytváření dopravních map. 
Autorka otevřeně a přitom 

s nadhledem popisuje život 
s autismem – vývojovou 

poruchou, která se projevuje 
nečekanými a neobvyklými 

sociálními interakcemi, 
narušenou schopností 

komunikovat a nutkavou 
potřebou neustále se 

opakujících vzorců chování.

Dopravní prostředky 
a mapy fascinovaly 
Matěje odmalička. 

„Když je ve škole 
nervózní, má 

dovoleno roztáhnout 
si mapu. On se do ní 

zakouká, něco se mu 
v mozku srovná a zase 

pokračuje v běžné 
činnosti,“ říká jeho 

matka. 



Fo
to

: a
rc

hi
v M

ic
ha

el
y H

oš
ko

vé

10

ROZHOVOR

 ■ Nikdy jste neuvažovala, že byste dala 
Matěje do ústavu?
Nikdy. Nechala bych totiž vyhrát ty dok-
tory. A  to jsem nechtěla. Měla jsem cíl 
a  chtěla jsem z  toho Matěje za každou 
cenu dostat. Chtěla jsem mít pravdu a po-
slední slovo a s tím jsem do toho šla. Vě-
řila jsem, že to zvládnu, a taky jsem věři-
la vědě. Pořád jsem doufala, že se jednou 
objeví něco, co nám nad autismem po-
může zvítězit. Třeba že odborníci vymy-
slí, jak přeprogramovat mozek. 

 ■ Kdy jste si uvědomila, že je s Matějem 
něco jinak?
Matěj se narodil na den přesně, ale už 
v  sedmém měsíci mi začaly vážné pro-
blémy a hrozilo, že se rozjede porod. Mu-
sela jsem do nemocnice, kde mi řekli, že 
Matěj ještě není dost vyvinutý. Dostávala 
jsem léky a podařilo se to zastavit. Pozdě-
ji jsem od jednoho porodníka slyšela ná-
zor, že doktoři měli Matěje raději poro-
dit, že i jiným ženám, které podobný lék 
dostávaly, se narodily různě hendikepo-
vané děti. Možná že kdybych ho předčas-
ně porodila a „dopekl“ se v  inkubátoru, 
mohl být zdravý, ale nikdy jsme to už pak 
nezkoumali, protože by se na tom stejně 
nic nezměnilo. U mě probíhalo těhoten-
ství i porod s komplikacemi... Měla jsem 
skončit na operačním sále, to se ale ne-
stalo, protože všechny sály byly ten den 
obsazené. Matěj musel ven přirozenou 
cestou, což bylo hodně náročné. A když 
jsem Matýska slyšela křičet, dost se mi 

ulevilo. V tu chvíli jsem ještě netušila, že 
na tom křiku nehodlá v následujících le-
tech nic měnit. Od té chvíle bylo všech-
no jinak. Jenže my jsme ani neměli čas 
si to uvědomit. Od prvního dne, co jsme 
přišli z nemocnice, to bylo peklo. Po těž-
kém porodu jsem ztratila velké množství 
krve, dostala jsem sice krevních transfu-
ze, ale byla jsem velmi slabá, a Matěj ne-
přestával plakat...

 ■ Co na to lékaři?
Náš první pediatr, kterému jsem se svě-
řila, mě odbyl slovy: „A co jste asi tak če-
kala? Že porodíte dítě a bude zticha?“ To 
jsem rozhodně nečekala. Ale Matěj křičel 
pořád: doma, venku, ve dne, v noci. Sou-
sedi nám začali dělat problémy. Venku na 
mě řvali, že to naše nevychované děcko 
jen brečí. Bylo to hrozné. Nikdy jsem se 
nesetkala s  tím, že by někomu nonstop 
tak plakalo dítě, proto jsem se domníva-
la, že asi nebude něco v pořádku. V půl-
roce dostal silný zánět dýchacích cest, 
odvezli nás do nemocnice a tam byl pan 
doktor, který Matěje zaléčil, vzal si mě 
stranou a  začal se mnou lidsky mluvit. 
Bylo to vůbec poprvé, kdy se lékař začal 
o naši situaci zajímat. Popsala jsem mu, 

co se děje, a  on mě uklidnil, že nejsem 
špatná máma, že ten neustálý pláč není 
normální a že opakované laryngitidy má 
syn z  vyčerpání. Následovala vyšetření 
a bylo nám řečeno, že nám nemohou říct 
jasnou diagnózu, že se nejedná o fyziolo-
gický problém, ale o mentální. Odcházela 
jsem s papírem v ruce popsaným řadou 
vývojových poruch, o nichž jsem v životě 
nic neslyšela. Psalo se tam i o poruše au-
tistického spektra.

 ■ Prý vaše další kroky vedly do knihku-
pectví, kde jste si začala shánět odbornou 
literaturu, a právě díky ní jste narazila na 
lékařku, kterou jste kontaktovala...
Návštěva u ní probíhala tak, že se Matěj 
válel po zemi, řval a ona stála nad ním se 
stopkami v ruce a čekala, až záchvat pře-
jde, pak si Matěje prohlédla, něco se ho 
zeptala a sdělila nám, že nás čeká dlou-
há a trnitá cesta, ze které nebudeme moci 
ani na okamžik sejít, jinak Matěj zůsta-
ne v  tomhle stavu. Já jsem zůstala stát 
jako opařená, manžel se sklesle sesunul 
podél zdi a  sednul si na holou podlahu 
bez ohledu na bonton. A tak začala naše 
cesta.

 ■ Maminky jiných autistických dětí mi 
při rozhovorech popisovaly, jak pro ně 
bylo obtížné kamkoliv jít. Měla jste to 
stejně?
Přestěhovali jsme se z paneláku do domu 
uprostřed pole na okraji Prahy, abychom 
měli klid od sousedů. V Matějově poko-
ji jsme zdi vystlali molitanem, aby si ne- 

„Udělali jsme 
si doma malé 
sanatorium.“

„Nemám rád, když na mě lidé, které 
maluju, koukají, proto si je raději nafotím 
a až potom je namaluju,“ vysvětluje své 
neobvyklé postupy nadaný mladík. 
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ublížil, a  doma jsme si udělali takové 
malé psychiatrické sanatorium. Nicméně 
pořád jsem se snažila ho z něj co nejčas-
těji dostávat. Od začátku jsme věděli, že 
chceme, aby Matěj fungoval i mezi zdra-
vými dětmi. Snažili jsme se dělat nor-
mální věci. Často jsem ho brala na kolo, 
což bylo ze začátku hrozné, protože ne-
chtěl na hlavu helmu, takže následoval 
hodinový řev. Ale když se mi ho podařilo 
dostat do sedačky a vyjeli jsme, následo-
val absolutní klid. Vezl se, mohl sledovat 
auta a autobusy a  tím byl absolutně na-
dšený. Asi tam už někde byl počátek té 
jeho dopravní vášně.

 ■ A nákupy?
Nákupy byly rychlé a  hysterické... Dítě 
řvalo v afektu a prodavačky na mě ječe-
ly, že jsou z nás nervózní. Nikomu jsem 
nebyla schopná vysvětlit, že Matěj není 
nevychovaný, ale že je nemocný. Kamko-
liv jsem se s Matějem hnula, dávali nám 
najevo, jak tam nepatříme. Později, když 
Matýsek začal chodit do školky, jsme za-
žili i  demonstraci matek, které nám za-
tarasily cestu a  do školky nás nechtěly 
pustit. Postavily před vchod ty své vel-
ké luxusní bouráky a  ředitelka mi řek-
la: „Nezlobte se, vy mi nezaplatíte celou 
školku. Musím dát přednost většině.“ 
Spojily se proti nám, že prý ničí Matěj in-
telekt jejich dětí. Zažili jsme hodně těž-
kých chvilek, ale také jsme naštěstí po-
tkali několik výjimečných lidí, díky nimž 
to Matěj dotáhl se samými jedničkami až 
na střední školu.

 ■ Kdy jste pochopila, že cesta do Matě-
jova světa vede přes dopravní prostředky 
a mapy?
Jeli jsme v centru Prahy tramvají a Matěj 
měl zase amok, a tak jsem mu v úplném 
zoufalství vrazila do ruky mapu metra, 
která byla ve stojanu. Obrázky ho totiž 
uklidňovaly odmalička. A  najednou se 
stalo něco, co jsem absolutně nečekala. 
On si tu mapu roztáhl, začal si ji prohlí-
žet, a bylo ticho. Nevěřila jsem vlastním 
očím. Úplně jsem se lekla. Začala jsem 
ho kontrolovat, jestli dýchá. A  on na tu 
mapu pořád civěl a  byl v  klidu. Dojeli 
jsme domů a  pořád byl klid. To byl zá-

zrak. Ve zmatku jsem začala okamžitě 
doma hledat další mapy a do měsíce jsme 
měli stovky map, protože všichni známí 
nám je posílali. Zjistili jsme, že ho nebaví 
geologické mapy, jen ty dopravní. A má 
to tak dodnes. Když je ve škole nervózní, 
má dovoleno roztáhnout si mapu. On se 
do ní zakouká, něco se mu v mozku srov-
ná a zase pokračuje v běžné činnosti.

 ■ Proč ho to uklidňuje?
Asi proto, že mají řád a systém. Najednou 
má v  ruce něco, co mu dává smysl a má 
to hlavu a  patu. A  nám se díky mapám 
vlastně otevřel Matějův svět. A další věc, 

která ho nadchla, byly mašinky a vláčko-
dráhy. Postupně jsme si začali uvědomo-
vat, že Matěj sice je nějak postižený, ale 
v něčem je zase naprosto výjimečný. Přes 
mapy a vláčky nás vzal na milost. Pustil 
nás do svého světa, a to byly velmi krásné 
okamžiky. A takhle se to posunovalo, až si 
začal postupně mapy sám malovat. Najed-
nou mu začalo být divné, že mapa metra 
není v každém velkém městě. A byl s tím 
tak nespokojený, že si je začal sám vymýš-
let. Nebo když mu mapy jiných měst ne-
přišly zajímavé, začal je předělávat podle 
své fantazie. Dnes vytváří různé mapy 
a  vkládá do nich například i  historii... 
Nejprve jsme díky mapám museli poznat 
a pochopit Matějův svět a pak jsme ho ces-
tami od stanice ke stanici přivedli k nám.

 ■ Jak se kluk s  mimořádnou vizuál-
ní pamětí a  geniálním 3D viděním stal 
designérem?
Náhodou. Vedla jsem internetový mód-
ní magazín a byli jsme partnery pražské-
ho týdne módy. V roce 2016 vyšel doku-
ment o  kreativním řediteli značky Dior 
Rafu Simonsovi. Měla jsem ho okomen-
tovat a pustila jsem si film doma. A zase 
se stalo něco nečekaného. Matěj se mnou 
do té doby vůbec nesledoval televizi. Ne-
udrží totiž linku příběhu a nerozumí so-
ciálním věcem, které se mezi lidmi ode-
hrávají. Ale tehdy přišel za mnou, sedl si 
na kuchyňskou linku, což pro něj bylo do 

té doby něco nepředstavitelného a zapo-
vězeného – „to se přece nesmí“ –, a  za-
čal sledovat dokument. Když to skončilo, 
krejčovskou pannu, kterou máme doma 
jako dekoraci, obmotal jednou ze svých 
map. Něco podobného totiž viděl v  tom 
filmu. A  já jsem v úžasu zírala na tu fi-

gurínu s mapou kolem těla a uvědomila 
jsem si, že je to skvělý nápad.

 ■ A pak jste tu myšlenku posunuli ještě 
dále, že?
Ano. V  rámci prestižního týdne módy 
vznikla charitativní módní přehlídka, kdy 
známí čeští módní návrháři vytvořili z po-

tištěných látek modely. Vznikla kolekce Au-
tista pro autisty. Mělo to ohromný úspěch 
a  značky nás samy začaly oslovovat, jest-
li by jim Matěj vytvořil mapy na produk-
ty. Vytiskly se batohy, povlečení... Vznik-
la značka maappi, jejíž část ze zisku jde na 
projekty, které zlepšují život lidem s různý-
mi hendikepy. A přišly i další zajímavé spo-
lupráce. Ozval se Adidas, který chtěl pro 
maratony v jednotlivých městech vytvořit 
mapy na trička. Přišla spolupráce s Conver-
se, kdy se mapy tiskly na kecky... a postupně 
se to nabalovalo. Nyní nás třeba velmi baví 
spolupráce s Mixitem. Ve spolupráci s hlav-
ním městem vznikla také limitovaná edice 
Lítačky. A právě ta otevřela Matějovi dve-
ře k novým spolužákům. V září mu pyšně 
ukazovali, že ji také mají.

 ■ V  říjnu vyšla knížka Matěj malu-
je mapy. Co vás přimělo k  tomu, že jste 
usedla k počítači a sepsala váš příběh?
Jeden z  hlavních důvodů byl ten, že se 
dnes o autismu mluví ve smyslu, že je to 
cool a skvělá diagnóza. Nejdříve se o tom 
nemluvilo vůbec, a najednou přišel zlom 
a mluví se o tom až moc, ve smyslu, že je 
to vlastně fajn. Ale není. A další důvod? 
Chtěla jsem knížku napsat pohledem 
nefňukající matky. Ukázat, že když jsou 
lidi fajn a do života vám vstoupí správně, 

„Často říká: ‚Mami, 
teď nemluv, mám 
v hlavě metro!‘“

Michaela Hošková a její syn 
Matěj Hošek, když dostal 

před dvěma lety ocenění od 
britského velvyslance jako 

mladá osobnost roku za 
výjimečný příspěvek  

k prosazování společných 
česko-britských hodnot. 

Matějova maminka 
hovoří doslova 
o dopravní vášni 
svého syna, která se 
začala projevovat, 
už když byl malý 
chlapec. 
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pak vás to ve finále velmi posune a dá se 
i z těžké diagnózy docela hodně vykře-
sat. Matěj dlouho nemluvil, neuměl cho-
dit na záchod, musel jíst pořád dokola to 
samé, šestnáctkrát za noc mlátil hlavou 
do zdi, byl agresivní... Tímhle vším jsme 
si prošli. Ale chtěla jsem popsat i vtipné 
okamžiky, kdy mi hledá každou vrásku 

a myslí si, že ji může sundat z obličeje... 
Také mi často říká: „Mami, teď na mě 
nemluv, mám v hlavě metro!“ Už vím, že 
má depku, jezdí si v hlavě ze stanice do 
stanice a chce klid. Ale i to, že už o tom 
dokáže mluvit, je obrovský posun. Nebo 
jedeme v  metru. Cestování v  metru je 
totiž náš velmi oblíbený odpolední vý-

letní program a Matěj si začne pro sebe 
na každé zastávce odříkávat historii sta-
nic. A tuhle na mě jeden pán vybafnul: 
„Doprčic, přejel jsem svoji 
zastávku, ale když ten váš 
kluk tak zajímavě povídá!“

 ■ Matěji, kolik map jste už namaloval?
Zhruba 500. 

 ■ Které dopravní mapy měst vás nejvíce 
inspirují?
Asi londýnská mapa metra. Legendární Harry 
Beck totiž v první polovině dvacátého století 
významně zjednodušil její původní složitý 
systém. Také jsem zkoušel dělat mapy podle 
něj. Ale líbí se mi i mapy, které mají výrazné 
detaily na trasách, třeba v pražském metru mě 
zaujalo, jak jsou označené trasy s bezbariéro-
vým přístupem. 

 ■ Jak jste spokojený na škole?
Velmi. Je to něco jiného než na základní škole. 
Změnila se komunita, v rámci které se pohy-
buji, i způsob učení. Sám jsem překvapený, 
jak rychle jsem si zvykl. Také je pro mě pří-
jemnější, že je to malá škola, není tam chaos 
a ve všem takový nepořádek. Dokonce jsem 
zkoušel jet sám do školy městskou hromad-
nou dopravou. Byla to pro mě premiéra, zatím 
jsem jezdil jen s rodiči nebo s asistentem. 
Měl jsem strach, že se mě bude chtít po cestě 

někdo na něco zeptat. Kdyby byl slušný, asi 
bych mu zkusil odpovědět, ale kdyby na mě 
šel zhurta, byl bych ve zmatku a nevěděl bych, 
co mám dělat. Proto mi rodiče udělali speciální 
autistickou kartu pro případ, kdyby se stalo 
něco neočekávaného. To samostatné cestování 
je jakýsi můj další pokrok k osamostatnění, 
ale ještě jsem v tom nedosáhl vyššího levelu.

 ■ Jak se k  lidem s  autismem chovat? Co 
byste doporučil?
To je těžká otázka. Je hodně arogance a také 
často vidím neohleduplné chování.

 ■ Jeden muž s autismem mi vyprávěl, že 
mu nedělá dobře, když mu chtějí lidé podat 
ruku...
Kdysi jsem četl komiks o jedné autistce, 
která popisovala podobné problémy. Ale 
tohle já nemám. Teď ruku nepodávám kvůli 
koronaviru, ale jinak mi to nevadí. Navíc mi to 
přijde jako slušnost. Co ale nemám rád, když 
z médií slyším, jak je autismus populární, 
pořád se o něm mluví, jako by to ani nebyla 
porucha, ale módní výstřelek. Také mě uráží, 
když někdo řekne: „Tenhle se chová divně. To 
je autista!“ A taky mě štve, když si influenceři 
na sociálních sítích dělají legraci. Někdo má 
podle nich rád stejné věci a pořádek, a už je 
to autista, přitom žádnou poruchu nemá. To 
mi vadí. Autismus je podle mě dnes hodně 
zneužívaný. Je pravda, že to na mně lidé hned 
nepoznají, když mě poprvé vidí, ale jsem 
vnitřně pořád jiný.

 ■ V čem spočívá vaše jinakost?
Často chci být sám. Dost často nechápu otázky 
a potřebuju někoho, aby mi je vysvětlil. Nej-
raději si povídám sám se sebou. Dělám snad 

více monologů než dialogů. Monology mě 
uklidňují, a dokonce je vedu i v jiných jazycích. 
Teď jsem si zamiloval hlavně angličtinu.

 ■ Změnilo se toho hodně od doby, co jste 
začal malovat?
Ano. Barvy jsou pro mě také velmi uklidňující 
a jsou zajímavé pro můj zrak. Snažím se teď 
učit různé nové grafické a malířské techniky. 
Rád v poslední době maluji busty. Nemám ale 
rád, když na mě lidé, které maluju, koukají, 
proto si je raději nafotím a až potom je nama-
luju. 

 ■ Kam byste chtěl malování posunout?
Ještě jsem nad tím úplně nepřemýšlel, ale 
chtěl bych ve studiu pokračovat na vysoké 
škole a pak navrhovat pro různé firmy.

 ■ Jaký máte sen?
Být grafikem a designérem. Kromě map mám 
také rád dopravní prostředky. Nezajímají 
mě moc technické věci, ale především jejich 
design. Bavilo by mě jednou navrhovat design 
tramvají. Možná bych také jednou mohl udělat 
nějaký umělecký doplněk do nové stanice 
metra. Ve světě je to velmi populární. Třeba se 
mi to jednou podaří na nové trase D. -liš-

Talentovaný autista Matěj Hošek se stal v září studentem Soukromé 
střední umělecké školy designu v oboru grafika. Ze začátku 
rozhovoru odpovídal nesměle, trošku nervózně, rozpačitě... 
A častými pohledy kontroloval, jestli je v místnosti máma, která 
ho jistila. Kdyby otázkám neporozuměl, přeložila by mu je do jeho 
řeči. Nakonec se ale rozpovídal.

Pořád jsem vnitřně jiný
Matěj Hošek při práci. 

▼ „Bavilo by mě jednou navrhovat design 
tramvají,“ říká mladík, který měl zjevně 
slabost pro MHD už jako tříletý.

Karolína Lišková

Fo
to

: a
rc

hi
v M

ic
ha

el
y H

oš
ko

vé


