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ITY z.s. 

Spolek ITY z.s. jsme založili s cílem podpořit rodiny pečující o děti s poruchou 

autistického spektra a jiným handicapem. V roce 2019 se nám podařilo realizovat 

projekt na vybudování Respitního centra s ambulantní formou odlehčovací služby. 

Rodičům poskytujeme čas potřebný k relaxaci a načerpání sil, které jsou důležité pro 

každodenní péči o své blízké. Pokud se na nás obrátí, dokážeme jim také poradit. Pro 

děti s handicapem připravujeme program tak, aby po všech stránkách vyhovoval jejich 

specifickým potřebám. Přinášíme dětem možnost zažít něco nového a prožívat 

společnou radost s lidmi, kteří jim rozumí. Vytváříme prostor, kde může být každý sám 

sebou.   

 

 

 

 

 

  



Edice I TY můžeš poznat můj svět 

Tato knížka je vydávána v cyklu I TY můžeš poznat můj svět a je určena všem, kteří 

dokážou naslouchat s otevřeným srdcem i myslí.  

Přejeme, ať se Vám i díky ní podaří zakoupit si lístek na cestu do „jiného světa“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořte nás 

Pokud považujete naši činnost za prospěšnou, budeme rádi, když se rozhodnete nás podpořit. 

Můžete tak učinit: 

Finanční částkou poukázanou přímo na náš otevřený účet u Fio banky a.s. č. 34182121/2010. 

Pokud se rozhodnete pro tuto možnost do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar pro ITY z.s.  

nebo použijte QR kód: 

 

  



Hudba 

Proč a jakou hudbu mám rád? 

Hudbu poslouchám, když jsem šťastný nebo smutný a potřebuji potěšit, když 

něco dělám a potřebuji se soustředit, ale hlavně ji poslouchám jen tak pro radost. 

Mám rád především rock´ n´ roll, který je můj nejoblíbenější a dosud nej– 

poslouchanější hudební styl. Moje první píseň, kterou jsem poslouchal, byla Bye 

Bye Love od Everly Brothers. Já jsem ze začátku vůbec nevěděl, od jakého 

interpreta tato skladba byla, nicméně mě s ní seznámil můj starší bratr, který mi 

řekl, kdo tu píseň zpívá. Jakmile jsem se o nich něco málo dozvěděl, tak jsem je 

začal poslouchat. 
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The Everly Brothers 

The Everly Brothers bylo rock´ n´ rollové duo tvořené bratry Donaldem a 

Philipem Everly. Oba dva pocházeli z Kentucky. Jejich rodiče byli také hudebníci. 

Jako malí vystupovali v místním rádiu.  

V roce 1957 začali hrát (ale byli v šoubyznysu už v šesti letech). V sedmdesátých 

letech se pohádali a duo se rozpadlo, dlouho pak spolu nehráli ani se nebavili. Až 

v roce 1983 se usmířili a začali znovu společně hrát. Jejich „Reunion Concert“ byl 

v Londýně ve slavné hudební hale Royal Albert Hall. Mě se osobně tento koncert 

hodně líbil (i přestože jsem ho viděl jen ze záznamu). Na tomto koncertě byli zase 

dva bratři, kteří se na sebe smějí a jsou rádi spolu.  

Mám rád jejich hudbu. Doporučuji si poslechnout: Bye Bye Love, All I Have to do 

is Dream a Wake Up Little Susie.  
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Buddy Holly 

Byl rock´ n´ rollovým zpěvákem a kytaristou. Narodil se v Texasu ve městě 

Lubbock roku 1936. Patřil mezi zakladatele rock ´n´ rollu. Nosil výrazné brýle, 

které se staly mezi mladými populární. Bohužel zemřel při tragické letecké 

nehodě (během turné). Když zemřel, bylo mu 22 let. Ten den kdy zemřel, se 

nazývá „Den kdy zemřela hudba“.  

Jeho hudba se mi hodně líbí, jelikož ji má svižnější, ale také někdy i pomalejší. 

Jeho kariéra trvala čtyři roky a myslím si, že toho za takovou krátkou dobu stihl 

hodně, dokázal ovlivnit řadu dalších muzikantů. 

Doporučuji si poslechnout: Rave on, I am gonna Love you too a Not Fade Away. 
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David Bowie 

Byl britský rockový hudebník, který se narodil se v Brixtonu ve Velké Británii. 

Svou hudební kariéru začal jako saxofonista ve školní skupině. Jednou se ve škole 

popral, a tak tohle pro něj skončilo operací oka. Od té doby měl jednu panenku 

větší než druhou. Zemřel 10. ledna 2016 ve věku 69 let. Tato zpráva mne vůbec 

nepotěšila, a tak tento den byl nějak neobvyklý, jelikož zemřel jeden z nejlepších 

hudebníků.  

Líbí se mi, že celou kariéru zkoušel hrát různé hudební styly (rock, glam rock, pop-

rock a soul). Ale především má výborné písně, které mají nejen geniální texty, ale 

také geniální hudbu.  

Doporučuji si poslechnout následující písně, které mám nejraději: Five Years, 

Space Oddity, Heroes a Starman. 
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Ritchie Valens 

Ritchie Valens byl vynikající rock´ n´ rollový kytarista. Proslavil se 

v neuvěřitelných šestnácti letech písničkami, které člověka vždy povzbudí. Jako 

například písničky La Mamba, Come on Let´s Go, nebo zamilovaná písnička 

Donna. Byl jeden ze zakladatelů rock´n´rollu.  

Bohužel zemřel při letecké havárii (spolu s Buddym Hollym). Bylo mu sedmnáct 

let. Jeho kariéra tak trvala necelé dva roky.  

Mne se jeho hudba líbí, protože je hezká, je plná energie a radosti ze života. 

Myslím si, že kolik toho stihl za takovou krátkou dobu, jiní nestihnou za celý život.  
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Eddie Cochran 

Narodil se v roce 1938. Byl rock´ n´ rollový zpěvák a kytarista. Hrál na elektrickou 

kytaru Gretsch 6120.  

Mne se jeho písně opravdu líbí, protože je má svižné, taneční plné energie, která 

mě vždycky nabije. Rock´ n ´ roll byl vlastně taneční hudbou pro mladé lidi v 50. 

letech 20. století. Bohužel zemřel mladý při nehodě taxíku v Anglii, když jel na 

jeden z koncertů (měl tam turné).  

Doporučuji si poslechnout: C´mon Everybody a Summertime Blues. 
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Simon and Garfunkel 

Byli folkové a country duo, které tvořili kamarádi ze střední školy – Paul Simon a 

Arthur Garfunkel. Měli spoustu velkých hitů a úspěch, ale po 13 letech se 

rozpadli. Paul se stal úspěšným hudebníkem. Art měl silné deprese, pomáhalo 

mu chození a tak prošel pěšky jen s batohem na zádech celou Ameriku a 

Japonsko. Nakonec se po letech zase udobřili a začali spolu hrát.   

Jejich hudba se mi líbí, protože mají pěkné texty, u kterých se vždy zasním.  

Doporučuji poslechnout následující písně: Mrs. Robinson, Sound Of Silence a The 

Boxer.  
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Bo Diddley 
Bo Diddley byl rock´ n´ rollový kytarista, textař a hudební skladatel. Narodil se v 

USA ve státě Mississippi v roce 1928. Hrával také rock, a když byl starší, tak hrál 

i punk. Bo Diddley byl inovátor a inspiroval mnoho dalších hudebníků svým 

stylem hraní na kytaru.  

Líbí se mi jeho písně, jelikož je měl rytmické, divoké a k nim hezké texty. Jeho 

hudba je velmi pěkná.  

Doporučuji si poslechnout následující skladby: Bo Diddley a Hey Bo Diddley.  
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Lidi, poslouchejte hudbu, kterou máte rádi.  

Budete pak šťastní! 

o autorovi: 

Péťovi je 14 let (v době napsání této knihy) a má poruchu autistického spektra. 

Miluje vše spojené s hromadnou dopravou, zvláště vlaky a autobusy. Také rád 

fotografuje, poslouchá hudbu a píše příběhy. Je i autorem všech kreseb.  
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