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Integrace je a není legrace 
Nezvyklá výstava dětských obrázků, výrobků, neobvyklých her 
a pomůcek 

Přijďte se podívat do kostela sv. Václava 
ve Vršovicích, objevíte tu svět dítěte, které 
nevidí očima, ale rukama, kreslí, píše, 
sportuje, chodí do galerií, směje se, žije 
obyčejný život jako každé jiné dítě. 

O Cilce1 jste četli už v článku Nevidomé 
dítě mezi námi (Kristýna Pišlová, SP 2004, 
roč. 14, č. 4, s. 303-319. ISSN 1211-2720). 
Teď máte možnost vidět její učebnice, pra-
covní listy, hry, hračky, ale i její obrázky, 
keramické výrobky a knížky, které sama 
napsala. 

Samozřejmě si tu můžete vše ohmatat 
a vyzkoušet, dostanete škrabošku přes oči 
a můžete skládat puzzle, hrát černého Pet-
ra nebo pexeso. Sami uvidíte, jak je dobré, 
když někteří hráči vidí. Všechny hry jsou 
samozřejmé upraveny tak, aby mohli hrát 
všichni najednou. Společná hra, společná 
práce přináší poznání, poučení i radost 
oběma stranám. 

Proč některé děti nebaví číst a jiné psát? 
Už jste si četli jako dyslektik nebo psali 
jako dysgrafik? Víte jaká je to námaha? 
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Jak témto dětem pomoci a neublížit? Tady 
všechno vyzkoušíte, ale nevymlouvejte se, 
nekňourejte, to nikdo nemá rád! 

Tady totiž platí jiné zásady.2 

Výstava je v kostele sv. Václava na ná-
městí Svatopluka Čecha v Praze 10-Vršo-
vicích (tramvaj 22, 23, 4). Uspořádat se 
ji podařilo především díky vstřícnosti 
zdejšího faráře Pavla Kuneše, kostel je však 

Příloha 1 

otevřen jen v době bohoslužeb, tj. v neděli 
od 8 do 12 hodin, výstava potrvá do konce 
dubna. Pokud byste chtěli přijít ve skupině 
jindy, spojte se se mnou (tel.224250031, 
mobil 721731962). 

Jaké je vstupné? Pokud vás napadne, 
jak vyrobit nějakou pomůcku, hru pro 
slepé dítě, vyrobte ji a přineste, potěší 
nás to. 

Simona Pišlová 

autoportrét Cilky - kresba na fólii 
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Príloha 2 

Zásady 

Vidím rukama, nerad a špatně čtu nebo mné 
nejde a nebaví psaní, 

přesto se na nic nevymlouvám, nestydím se za to, 
raduji se a všechno délám, ničemu se nevyhýbám, 

se svými problémy bojuji, ale i kamarádím. 
Vždyť každý má nějakou potíž, a ač to zní divně, 

i potíže v sobě skrývají jisté výhody. 

Výhody slepoty: 
• Mohu číst pod peřinou bez baterky. 
• Nevadí mně, když nejde proud. 
• Mohu spát ve dne. 

• Můžeš na mé posílat prasátka zrcátkem, ani si nevšimnu. 

Výhody dyslektika: 

• Mám velmi dobrou paměť, stále ji cvičím. 
• Snadno vyhledám podstatné části textu. 
• Umím si mnohé domyslet. 
• Často se zasméju i při čtení vážných textů, když si domyslím něco chybně. 
• Často svým čtením rozesměji i ostatní. 
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