
JeJí obrazy visí v NárodNí galerii 
i v soukromých sbírkách. výtvarNice 

AlenA KupčíKová Je velmi úspěšNá  
a zNámá, a přitom celý svůJ život  
boJuJe s poruchami čteNí a psaNí. 
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Dyslektik není hlupák
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ŽENA A uměNí

 Byla velice živé a neposed-
né dítě. „Pamatuju si,  
že jsem si pořád hrála 
s vlastníma rukama 
a kreslila takové podivné 

figurky, které je naopak vůbec nemě-
ly. Také jsem používala špatné sloves-
né časy. Někdy to znělo, jako bych 
mluvila staročeštinou,“ vzpomíná Ale-
na. V mateřské školce ji poslali na vy-
šetření k psychologovi, který prohlá-
sil, že je naprosto normální, jen se asi 
trochu nudí... Pak přišla první třída 
a zjištění, že je opravdu jiná než ostat-
ní. „Byl to pro mě šok, ale protože 
jsem byla hrdá, nikomu jsem neřekla, 
že mám problém.“ V čem spočíval? 
Malá Alenka nerozeznávala písmena. 
Nereagovala na jejich zvuk, ale na ob-
raz či tvar. Písmeno H jí třeba připo-
mínalo koleje, ale nebyla schopná ho 
sama přečíst. A tak se jednoduché tex-
ty, které každý den slýchala od spolu-
žáků, učila nazpaměť. „Když jsem byla 
vyvolaná, vždycky jsem samozřejmě 
něco zkomolila. Třídu jsem pobavila, 
učitelku už méně. Většinou jsem 
skončila po škole...“ Psal se rok 1980 
a nikoho nenapadlo, že by tmavovlasá 
okatá holčička mohla trpět nějakou 
poruchou.
 
Pravopisné dřevo
Jak šel čas, Aleniny potíže se čtením 
a psaním se stupňovaly. Z diktátů 
z češtiny pravidelně dostávala čtyřky 
nebo rovnou pětky, ale protože jiné 
předměty jí šly téměř samy, skončila 
s nálepkou „pravopisné dřevo“, stejně 
jako její dva sourozenci. „Naštěstí nás 
rodiče neterorizovali požadavky na 
nějaké super výkony. Byli vyrovnaní, 
klidní a brali nás takové, jací jsme, ne 
takové, jací bychom měli být. Kdyby 
se ke stresu ve škole přidal ještě ten 
domácí, asi bych skončila někde na 
psychiatrii nebo minimálně s velkým 
mindrákem,“ popisuje Alena, která  
jinak na základní škole vynikala  
v kreslení a hře na různé hudební  
nástroje. V sedmé třídě se rozhodla, 



1 Písmenko „U“ ve slabi-
káři představují žluté tuli-
pány. 2 Průvodkyní testů 
dyslexie je malá veselá 
myška, která hraje na ně-
kolik hudebních nástrojů. 
3 Lepení chlupatic chce 
pořádnou dávku trpěli-
vosti. 4 „Celý svět je o se-
xu, o vztahu mezi pohla-
vími. Když jste v posteli 
s mužem, tak jste dokona-
le uvolněná,“ říká Alena.

Ježci na výletě
Dyslektikem se narodíte a už jím zů-
stanete. Nesouvisí to s vaší inteligencí, 
ale s prostým faktem, že při přemýšle-
ní zapojujete pravou hemisféru, za-
tímco ostatní levou. „Nedá se to léčit, 
ale může se to včas podchytit a tím 
konkrétnímu člověku výrazně ulehčit 
život. Bohužel většina dostupných  
pomůcek řeší nápravu dyslexie či dys-
grafie až v momentě, kdy se projeví. 
A to je opravdu pozdě.“ Vlastní proži-
tá zkušenost Alenu inspirovala k to-
mu, aby v pátém ročníku AVU začala 

že bude malířkou. Nastoupila na vý-
tvarnou střední školu a poté ji přijali 
na pražskou Akademii výtvarných 
umění, kde patřila mezi nejtalentova-
nější a nejoriginálnější studenty. 
„Doba pokročila, Česká republika 
přestala být v izolaci a konečně se 
k nám začaly dostávat informace 
o dyslexii (porucha čtení) a dysgrafii 
(porucha psaní). Nakonec se ukázalo, 
že jimi trpí většina mé rodiny – kromě 
bratrů taky babička, maminka, teta 
a neteř. Jen jsme prostě nikdy neměly 
šanci to zjistit. Mimochodem, stejnou 
poruchu měl třeba i legendární Isaac 
Newton, Thomas Alva Edison či Al-
bert Einstein. Dokázali to překonat 
a změnit svět, ale jsem si jistá, že si  
při tom dost vytrpěli.“ 

ŽENA A uměNí
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pracovat na multimediálním interak-
tivním slabikáři a testech, které 
 případné poruchy odhalí už v před-
školním věku. Tři roky chodila po 
školách a školkách a ptala se dětí, jaké 
tvary vidí v jednotlivých písmenech 
abecedy. Další tři roky svůj projekt 
pečlivě zpracovávala. Bez dotací či 
grantů, jen za pomoci ochotných 
 kamarádů Michala Klegy a Jana 

 Urbana. „Byla to 
nekonečná únav-
ná dřina, ale vě-
děla jsem, že  
prostě nemůžu 
přestat. Byla to až 
moc osobní záleži-
tost a já do ní dala 
srdce.“ 9. září 
2010 slabikář 
a testy spatřily 
světlo světa, a to 

jako USB flash disk ve tvaru tužky. 
„Manipulace je velmi jednoduchá. 
Nic se neinstaluje. Stačí ‚tužku‘ připo-
jit k jakémukoliv počítači, interaktivní 
tabuli nebo laptopu a před vaším dítě-
tem se začne odvíjet příběh dvou roz-
tomilých ježků, kteří si vyrazí na výlet. 
Doprovází je jejich starší kamarád 
pták, kterému říkají Písmenko, a na-
prosto neodolatelně ho namluvil he-
rec Jiří Lábus. Společně zažívají vese-
lé příhody a potkávají různé věci,  
které si fotí. Z fotek se pak stává abe-
ceda,“ vysvětluje Alena, která na 
 podporu svého projektu založila ne-
ziskovou organizaci Umění a věda na 
podporu dyslektickým dětem. „Když 
se dítě narodí, vidí první tvar a nezná 
jeho název, což je naprosto přirozené. 
Z tvaru pak postupně přechází na pís-
menka a přesně na tom je náš slabikář 
založen.“ A na jakém principu fungu-
jí testy? „Jde vlastně o zábavnou počí-
tačovou hru. Menu je vytvořeno jako 
pařez, na kterém rostou houby, a kres-
lená myška stejně jako myš u počítače 
vše ovládá a vede dítě hlasem a obra-
zem. Za každý splněný úkol myška 
 zahraje na hudební nástroj a hráč do-
stane muchomůrku. Co je důležité, 
nemusí nikam spěchat. Když se splete, 
může znovu daný úkol opakovat, aniž 

Alena Kupčíková (34)
● výtvarnice. vystudovala Akademii 
 výtvarných umění. Absolvovala stáže 
v JAr a paříži. v rámci doktorandského 
studia vytvořila unikátní Slabikář a tes-
ty pro dyslektické děti (www.dys.cz).  
● Mezi její další úspěšné projekty patří 
akty vytvořené z ženského ochlupení, 
kterým říká chlupatice. Její díla jsou  
zastoupena v národní galerii v praze či 
v soukromých sbírkách v německu. 
● více na www.alenakupcikova.cz. 
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by měl pocit, že dělá něco špatně. 
Když skončí, rodiče podle bodového 
skóre zjistí, jak na tom jejich potomek 
je a jaké má šance, aby se naučil dobře 
číst a psát. Výsledek se jim zobrazí 
i v grafické podobě – to kdyby sami 
byli dyslektici, dysgrafici či obojí. Jak 
se totiž nedávno zjistilo, z padesáti 
procent je tento problém dědičný.
 
Neviditelný handicap
Unikátním slabikářem a testy ale  
snaha mladé výtvarnice o propagaci 
a osvětu dyslexie zdaleka neskončila. 
Prosadila, aby den jejich vydání byl 
vyhlášen jako Den dyslexie, pravidel-
ně pořádá workshopy pro učitele škol 
a školek nebo odborníky z pedagogic-
kých poraden a momentálně připra-
vuje divadelní představení, které by 
mělo zábavnou formou vyprávět, jak 
vlastně funguje dyslektikův mozek. 
„Jde mi o to, aby lidi konečně pocho-
pili, že dyslektik není hlupák. Jen má 
určitý neviditelný handicap, za který 
nemůže. Sama jsem toho živým důka-
zem – vysokou školu jsem zakončila 
doktorátem, ale ve slově kino klidně 
napíšu tvrdé y. Moje e-maily či textov-
ky se pravopisnými chybami jen hem-
ží. Kdyby se mnou rodiče začali praco-
vat ještě před nástupem do základní 
školy, určitě bych na tom dneska byla 
daleko líp a psaný projev by pro mě 
nebyl takovým utrpením.“  

Dodavatelé plynu se na trhu přetahují o zákazníky a využí-
vají k tomu různé prostředky, nabídky a lákadla. Zdá se 
však, že argumentem pro změnu dodavatele plynu není, 
na rozdíl od minulosti, již jen samotná cena plynu, ale 
zákazníci si ve stále větší míře všímají i služeb, bonusů 
a dalších výhod, které u konkrétního dodavatele získají. 

Celkově jsou na tom nyní patrně nejlépe zákazníci v hlav-
ním městě, kde je dominantním dodavatelem Pražská ply-
nárenská. Proč? Kromě příznivých cen plynu mají k dispo-
zici i řadu zajímavých bonusů a výhod, často na trhu zcela 
výjimečných. Ty pak nabízejí možnost ušetřit v rodinném 
rozpočtu další tisíce korun. 

Jako příklad se nabízí nepříjemnost, která dříve nebo 
později potká každého, kdo využívá zemní plyn. Jedná 
se o poruchu plynového spotřebiče, která kromě problé-
mů spojených se zajištěním opravy může dále znamenat 
až několikatisícové nečekané výdaje. Zákazníci Pražské 
plynárenské, na rozdíl od zákazníků jiných dodavate-
lů plynu, se však této nepříjemné události nemusí příliš 
obávat, protože při prodloužení smlouvy se společnos-
tí mají opravu zcela zdarma. Tímto způsobem lze dále 

pořídit např. provozní servis plynového spotřebiče, revizi 
nebo montáž nového spotřebiče. Uvážíme-li, že pro své 
zákazníky společnost rovněž zajistí až 30% slevu na nákup 
nového plynového spotřebiče, může při vhodné kombi-
naci zmíněných produktů dosáhnout celková úspora až 
desítek tisíc korun. 

Podobně je tomu i u Zákaznické karty Pražské plynáren-
ské, kterou společnost vydává svým zákazníkům zdarma 
a jejímž prostřednictvím je možno čerpat slevy u více než 
devadesáti nejrůznějších poskytovatelů zapojených do 
tohoto věrnostního programu. Namátkově lze jmenovat 
např. renomované cestovní kanceláře, které poskytují 
držitelům karty na své zájezdy až 12% slevu a dovolenou 
lze tak pořídit i o tisíce korun levněji. Se Zákaznickou kar-
tou lze dále ušetřit za sport, ubytování, v restauracích, 
v kinech, divadlech, při nákupech nejrůznějšího zboží 
apod. Navíc, její držitelé mohou pravidelně několikrát roč-
ně soutěžit o exotické zájezdy (nyní např. do Dominikán-
ské republiky) a další zajímavé ceny. Není proto divu, že 
Zákaznickou kartu Pražské plynárenské v současné době 
využívá již více než polovina jejích zákazníků. 

S velkým ohlasem se v posledních měsících setkala také 
nabídka slev, kterou společnost směřuje seniorům a zdra-
votně handicapovaným občanům (držitelům průkazu 

ZTP/P). Poskytne jim slevu 65,-Kč na MWh, a to na dva 
roky, za podmínky prodloužení smlouvy na toto období. 
Peníze lze však u Pražské plynárenské nejen ušetřit, ale 
i vydělat. Každý její zákazník, který přivede nového odběra-
tele odkudkoli z ČR, získá totiž odměnu ve výši 5% z platby 
nově získaného zákazníka. Zmíněnou odměnu může navíc 
čerpat i v případě, kdy si ke společnosti převede svou cha-
tu, chalupu nebo jinou nemovitost. Zcela ojedinělé je pak 
zhodnocení přeplatků ve vyúčtování spotřeby zemního 
plynu o více než 1%.

Pro zákazníky je zároveň pozitivní i ta skutečnost, že spo-
lečnost je „komunikativní“ a zajišťuje velmi solidní kom-
fort obsluhy. Kromě klasických komunikačních kanálů 
jako jsou obchodní kanceláře, zákaznický portál nebo 
call centrum, s ní mohou zákazníci např. komunikovat 
i prostřednictvím SMS zpráv, mobilní obchodní kanceláře 
nebo si jednoduše vyřídit svůj požadavek na jedné ze 106 
pražských poboček České pošty. 

Zdá se, že právě kombinace výhodných cen a širokého 
spektra doplňkových produktů a kvalitních služeb, spolu 
se zázemím tradiční a silné společnosti, je důvodem, proč 
v posledních měsících získává Pražská plynárenská nové 
zákazníky po celé republice a rychle tak expanduje mimo 
svůj tradiční region. 

Opravdu chcete ušetřit?
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Chlupatice neblednou
Co Alena dělá, pokud se nevěnuje 
svému projektu? Ve svém pražském 
ateliéru vyrábí reliéfy z křišťálů, foto-
grafuje rozbité cesty, které ji přitahují 
svým skrytým příběhem, a především 
vytváří obrazy z ženského ochlupení, 
které zalévá do průhledné hmoty. Jak 
na to přišla? „Před lety jsem seděla 
doma a chtěla vyrobit nějaký dárek 
pro svého tehdejšího přítele. Přemýš-
lela jsem, co by ho asi tak potěšilo, až 
mě napadlo ustřihnout si pár chloup-
ků z intimních míst. Ty jsem hodila 
na papír a vytvarovala z nich erotic-
kou figuru. Když jsem mu ji ukázala, 
byl z ní paf. Hned ji naskenoval a ob-
rázek poslal svým známým s otázkou, 
jestli poznají, z čeho je. Reakce ten-
krát byly překvapivě negativní.“ Za-
tímco ženy „chlupatici“ braly jako fór, 
výraz svobody a uvolnění, pánové byli 
zaražení a překvapení... Neuměli najít 
správná slova a styděli se. Dnes už je 
ale všechno jinak. Chlupatice visí 
v pražské Národní galerii a najdete je 

také v soukromých sbírkách v Němec-
ku, Japonsku, Holandsku, Spojených 
státech nebo Švýcarsku. Aleně chodí 
chloupky z celého světa. Archivuje je 
v pytlících nebo krabičkách od zápa-
lek, které má uložené ve velké krabici 
od doutníků. Když dostane chuť je 
zpracovat, na papír nastříká lepidlo, 
vezme chloupky do pinzety a „jede“. 
Když je obrázek hotový, tak ho zabalí 
do fólie a přežehlí žehličkou. Díky 
tomu vydrží desítky let. A nevybled-
ne. Ani na sluníčku. 

Intimní tajemství
Ženy na Aleniných obrazech leží či 
stojí v lascivních erotických polohách. 
„A proč by ne?“ směje se. „Celý svět je 
o sexu, o vztahu mezi pohlavími. 
Když jste v posteli s mužem, tak jste 
dokonale uvolněná... Ležíte nahá 
a vláčná a užíváte si to. V každé z nás 
je kus exhibicionistky. A to je to, co 
naše partnery láká a přitahuje. Intim-
ní chloupky jsou tajemství. V podpaž-
dí se holíme normálně, ale dole? To 
je velmi dráždivá otázka a muži o ní 
rádi přemýšlejí. Pan profesor Milan 
Knížák mi třeba jednou prozradil, že 
na ulici bezpečně pozná, která žena  
je a která není vyholená. A někteří 
pánové ze mě na výstavách vyloženě 
tahají, jestli jsou dámy z mých obráz-
ků s námi v jedné místnosti. Buďte si 
jistí, že jim to nikdy neříkám.“ ■

„ChlouPKy Jsou 
TAJemsTví. 

v PoDPAžDí se 
holíme BěžNě, 
Ale Dole? To Je

oTázKA, o KTeré 
mužI ráDI  

PřemýšleJí.“

ŽENA A uměNí


