(K)OUKEJ
Časopis vydává EDA cz, z. ú.

Téma: Pomůcky pro každý den

5. ročník

1/2020

MyGo Stander
Zippie RS

Atitude Junior

tel.: 800 900 809
e-mail: info@medicco.cz

( Úvodník/Obsah/Tiráž (
Vážení a milí čtenáři,
otevřeli jste časopis (K)OUKEJ, který je tentokrát věnován pomůckám.
Na jeho tvorbě s námi spolupracovali pracovníci firem, kteří s pomůckami zacházejí každý den, a vy, naši
čtenáři, kteří jste se podělili o vlastní
zkušenosti s užíváním pomůcek i s jejich vlastní výrobou.
Intenzivní komunikace při psaní
článků a předávání informací probíhalo
v době, kdy byl v ČR vyhlášen nouzový stav (COVID 19), a tak většina z nás
pracovala v prostředí svého domova.
Společně jsme tvořili nejen články obsahující důležité informace, ale poskytovali jsme si vzájemnou podporu a útěchu v nevšedních dnech.
A co vás čeká v následujících sedmi
kapitolách?
V nové rubrice „EDA vás zve“ přinášíme informace týkající se našich
aplikací a pracovních listů, ale také obsahu příštího čísla časopisu. Určitě věnujte pozornost možnosti, jak s námi na
jeho přípravách spolupracovat.
V druhé kapitole se vám představí spolupracující firmy. Dozvíte se informace o jejich vzniku, o lidech, kteří
v nich pracují, a výrobcích, které mnozí
z vás znáte a doma využíváte. Obsáhlá
kapitola „Pomůcky (nejen) k polohování“ vám nabídne tipy, jak využít předměty nacházející se u vás doma k polohování, hraní a procvičování s vašimi
dětmi. Neopomenuli jsme ani pomůcky, které se týkají podpory a rozvoje
zraku. V kapitole „Na cestách“ se dvě
firmy, které jsme oslovili pro jejich zkušenosti v oblasti transportu a vhodných
pomůcek k úpravě vozidel a k usnadnění přesunů všeobecně, podělí o tipy
k cestování. Jak se vyznat v možnostech
financování pomůcek shrnujeme v páté
kapitole. Pravidelné rubriky „Recenze
knih“ a „Nejen pro sourozence“ jsme
rozšířili. Opět nechybí tipy na zajímavou literaturu, ale více se věnujeme
i knihám pro děti. Postupně budeme
představovat sourozence, s kterými se
při konzultacích setkáváme.
Číslo, které nyní držíte v ruce, je
neobvyklé svým rozsahem – je téměř
dvojnásobný v porovnání s obsahem
předchozích čísel časopisu (K)OUKEJ.
Věříme, že budete mít dostatek energie
k jeho prolistování, že získáte nové informace nebo se sami pustíte do výroby
pomůcek.

Příjemné čtení a mnoho inspirace
vám přeje Martina Králová,
šéfredaktorka časopisu.
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EDA vás zve
Raná péče v České republice slaví v letošním roce třicet let od
svého založení. V rámci oslav tohoto výročí EDA ve spolupráci se
SPC EDA a společností IPSOS na
jaro 2020 připravoval odbornou
akci pro pracovníky v sociálních
službách, ve školství i ve zdravotnictví, zaměřenou na prezentaci dětských rehabilitačních
pomůcek včetně představení pomůcek zcela nových. Vzhledem
k vyhlášenému nouzovému stavu
v ČR byla akce odložena na podzimní dny.
Z kapacitních důvodů na ni není možné pozvat všechny zájemce ani
z řad odborníků ani z řad rodičů. I proto jsme se rozhodli, že dáme prezentujícím prostor představit v tomto čísle
časopisu nejen firmu, ale i některé pomůcky z její nabídky. Číslo časopisu,
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které právě držíte v ruce, je tedy značně netradiční. Na jeho přípravě se podílelo velké množství autorů. Jsme rádi,
že jsme do vydání mohli zařadit i zkušenosti vás, kteří pomůcky denně využíváte nebo jste byli ochotní podělit se
s druhými o nápady, jak některé z pomůcek vyrobit.
Jarní odborné setkání ale zdaleka
nemělo být jediným EDOVÝM příspěvkem k oslavám třiceti let rané péče
u nás. Koncem března se měla v pražském divadle Dobeška konat charitativní taneční soutěž v break dance, na
duben jsme připravili akci pro malé
i velké v prostorách Národního zemědělského muzea. Ani jedna z akcí nemohla proběhnout, věříme ale, že v září se nám povede uspořádat rané péči
alespoň malou narozeninovou oslavu
na zahradě u nás ve Filipovce. Pokud
budete mít 16. září odpoledne cestu
kolem, přijďte se podívat, jestli se nám
to opravdu povedlo!
Ani náš časopis nenechá toto významné výročí bez povšimnutí. Třicet
let je dlouhá historie a stojí za to si ji

připomenout. Už teď se těšíme na příspěvky zkušených poradkyň, které stály
na začátku příběhu služby rané péče
v tehdejším Československu. Věříme, že
v paměti zapátrají i další odborníci, díky
kterým tato sociální služba funguje
v podobě, ve které ji dnes známe. Především ale doufáme, že se o své vzpomínky a zkušenosti s ranou péčí podělí
ti, kdo ji zažili„na vlastní kůži“ – rodiče
a děti z klientských rodin. Pokud máte
i vy nějakou vzpomínku nebo fotografii
z doby, kdy k vám jezdila poradkyně rané péče, a chtěli byste ji sdílet s ostatními, napište nám na: koukej@eda.cz
Informace o předplatném
Časopis (K)OUKEJ je určen zejména
čtenářům z řad klientů rané péče, SPC,
rodičům dětí s postižením v raném i školním věku, pracovníkům škol a školských
zařízení, profesionálům zajímajícím se
o ranou péči, podporu rodin dětí s postižením a krizovou intervenci. Může
být inspirující i pro odborníky z oblasti speciální pedagogiky, sociální práce,
předškolního vzdělávání, pediatrie
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MEDESA care

Společnost MEDESA care vybrala
k rozhovoru pro časopis (K)OUKEJ dva obchodní zástupce, paní
Máriu Skolilovou a pana Petra
Pavlicu. Vybrané produkty z portfolia firmy pak představí dvě rodiny, které jsou klienty rané péče
EDA a SPC EDA.

Kde nás najdete?
Naše produkty a služby najdete v síti
prodejen, kde vám je osobně představí
konzultanti, které máme v regionech po
celé ČR. Kontakty na prodejny i konzultanty naleznete na našich webových
stránkách. Konzultanti mají dlouhodobé zkušenosti, přehled o produktech,
aktuálních možnostech postupu jejich
schválení a financování. Kontaktovat
nás můžete i online, na webových stránkách www.medesacare.cz najdete informace o nás i produktech a službách,
včetně kontaktního formuláře.

Jaké produkty nabízíme?

care. Můj sen se stal skutečností a v září
2017 jsem do Medesy nastoupila.
Nyní pracuji jako odborný konzultant a specialista péče. Pro mě trochu
překvapivě jsem hned od začátku nastoupila do terénu a věnuji se klientům
v obchodní činnosti a poradenství. Byla
to trefa do černého, tato práce mě velmi naplňuje. Mohu při ní využívat zkušenosti z vlastního života, z dob studií
na střední zdravotnické škole a vysokoškolského studia sociální práce.
Kdo je vaší cílovou skupinou?
Mojí cílovou skupinou jsou převážně senioři a děti i dospělí s handicapem.

S námi na to nejste sami
Společnost MEDESA care pomáhá lidem nejen vybírat a zajišťovat
zdravotní pomůcky, ale také poskytuje podporu v těžkých životních okamžicích. Kvalitní zdravotní pomůcky
a služby našich zkušených konzultantů
poskytujeme už 23 let.

Jak to u nás funguje?
Doporučíme vám tu nejvhodnější
zdravotní pomůcku nebo službu. Zajistíme její pořízení a financování a doručíme ji až k vám domů. Pomůcku před
vámi složíme a nastavíme přesně pro
vaše potřeby.
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Z rozhovoru
s Máriou Skolilovou
Prozradíte nám, jak jste se dostala
k práci ve společnosti MEDESA care?
Ve firmě jsem se ocitla úplnou náhodou. Každý den ráno jsem chodila
se svými dvěma synky do školky a do
školy okolo pobočky firmy Medesa v Říčanech. Během dvou let jsem
mohla pozorovat, jak se firma neustále rozrůstá. Zaujalo mě, jak firma
prosperuje, a začala jsem se o ni víc
zajímat. Na webových stránkách jsem
si prostudovala jejich poslání, poslala
jim svůj životopis a později se osobně
setkala s ředitelem a jednatelem společnosti. Mé představy a očekávání se
naplňovaly.
V té době se společnost začala rozšiřovat o další velmi zajímavou součást –
divizi zdravotnických a kompenzačních
pomůcek pro děti i dospělé MEDESA

Škála lidí, za kterými jezdím, je velmi široká. Navštěvuji především domovy pro
seniory, Alzheimercentra, různá sociální zařízení, nemocnice i jednotlivé lékaře, nadace, charity, střediska rané péče.
Co od vás vaši klienti nejčastěji potřebují?
Klienti vyžadují převážně poradenství. Mnohdy si neumějí s něčím sami
poradit, třeba jak si správně vybrat pomůcku, na koho se obrátit, jaký je postup při vyřizování žádosti o ni apod.
Jsou rádi, když se jim někdo plně věnuje, případně je navštíví u nich doma
a doporučí jim to, co je pro ně nejvhodnější. Osobní kontakt s klienty je nejlepší, dodává jim pocit jistoty.
Kde trávíte pracovní dny častěji,
v kanceláři nebo v autě?
Mám na starosti oblast Prahy a Středočeského kraje, takže většinu času trá-
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MEDICCO letos
slaví narozeniny

Firma Medicco letos slaví kulaté
narozeniny, stejně jako my v rané
péči. Medicco je však o deset let
mladší, a tedy slaví dvacáté narozeniny. Informace o vzniku a vývoji firmy nám poskytl pan
Roman Krejčí, s kterým jsme také vybrali produkty, jež budou
v rámci nabídky firmy představeny. Pan Krejčí se s námi podělil
i o informace týkající se nového
financování pomůcek v oblasti
zdravotnických pomůcek (více
téma Financování pomůcek).
Medicco letos slaví dvacáté narozeniny – jak dlouho ve ﬁrmě pracujete vy
a jak hodnotíte vývoj, jakým prošla?
Ve firmě působím sedmnáctým rokem. Medicco za dobu své existence
prošlo dynamickým vývojem. Firma
začínala ve sklepních prostorách panelového domu v Brně Starém Lískovci
a já do ní nastoupil v době, kdy měla
cca pět zaměstnanců a už sídlila v prostorách bývalé školky. Následovalo období růstu, v roce 2009 firma změnila
vlastníka, který v roce 2013 využil nabídku na akvizici s nadnárodní společností Sunrise Medical. Podobně dynamický byl i vývoj v oblasti legislativy,
která výdej a prodej zdravotnických
prostředků reguluje. Hlavně v posledních osmi letech jsme v oblasti úhrad
zdravotnických prostředků svědky stále většího tlaku na snižování nákladů.
Tento trend započal v roce 2012, kdy ze
dne na den spousta lidí se zdravotním
handicapem přišla o možnost získat
některé typy kompenzačních pomůcek z úhrad sociálních odborů. Stejný trend je patrný i ve vývoji úhrady
zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění, dovršila ho
novela zákona č. 48/1997. Celý proces
schvalování je nyní čím dál kompliko-
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vanější a ve většině případů trvá déle
než v minulosti. Obvykle je i výsledná
úhrada ze strany zdravotní pojišťovny
nižší, což má za následek vyšší doplatky ze strany pojištěnců.
Jak došlo k tomu, že jste se ocitl právě ve ﬁrmě Medicco?
V roce 1996 jsem při horolezeckém
výstupu utrpěl úraz páteře a dostal se
na vozík. Tehdy jsem se seznámil s Vojtou Vašíčkem, zakladatelem firmy Medicco. Vojta mi dodal můj první vozík.
Od počátku se mi na této firmě líbilo
její zaměření na potřeby lidí s handicapem a zápal zaměstnanců pro zajištění
maximální podpory klientům. Proto
jsem před šestnácti lety využil nabídky Vojty Vašíčka a začal pro Medicco
pracovat.
Na jaké pozici pracujete?
V Mediccu jsem začínal jako disponent. Poté jsem vystřídal celou řadu
pracovních pozic a nyní své zkušenosti zúročuji jako zástupce jednatele pro
český trh. Zároveň působím ve funkci
Marketing Managera. Má práce mimo
jiné zahrnuje komunikaci s pojišťovnami a implementaci změn legislativy do
pracovních procesů společnosti.

Kdo je pro Medicco cílovou skupinou
a co můžete svým zákazníkům nabídnout?
Služby se snažíme poskytovat všem
lidem s pohybovým, případně kombinovaným postižením. Naše firma má
nejširší portfolio produktů na trhu,
což nám umožňuje kompletní pokrytí
všech potřeb klientů – tyto potřeby je
ale důležité správně rozpoznat a vyhodnotit. Na základě toho poté navrhujeme
optimální řešení formou výběru zdravotnického prostředku a vhodného příslušenství. Uvědomujeme si, že klíčový
je pro naše zákazníky také servis.
Jak vypadají vaše pracovní dny, trávíte hodně času na cestách?
Je to hodně individuální, ale posledních několik let je to bohužel administrativní práce, která mi zabírá nejvíce
času. Práci v terénu zajišťují naši obchodní zástupci a servisní technici.
Za EDU velmi oceňujeme, že dojíždíte
ke klientovi domů. V čem spatřujete
výhody nebo nevýhody vyzkoušení
a zaměřování pomůcek v domácím
prostředí klientů?
Obrovská výhoda práce u klientů doma je to, že si můžou zdravotnické pro-
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„Usnadníme
lidem pohyb“

Způsob práce ve firmě Meyra, její
vizi a filozofii, nám v rozhovoru
s Martinou Královou přiblížil jeden ze zaměstnanců, pan Long
Nguyen. On sám poté pro vás vyzpovídal spokojenou klientku, jejíž dcera využívá židli Madita.
Meyra Group patří k největším
a nejúspěšnějším světovým výrobcům
invalidních vozíků a dodavatelům kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Obchodní zastoupení společnosti
Meyra bylo v České republice založeno
již v roce 1991.
V současné době funguje jako obchodní organizace distribuující standardní i individuálně vyráběné invalidní vozíky a zdravotnické prostředky.
Zaměstnanci firmy Meyra chápou
potřeby osob s tělesným postižením,
dokážou jim poradit a díky nabídce
vhodných kompenzačních pomůcek
uskutečňují vizi firmy „Usnadníme lidem pohyb”. Samozřejmostí je neustálý
dialog s osobami se zdravotním postižením, odbornými lékaři, klinikami, terapeuty a opatrovníky i úzká spolupráce
s firmami z oblasti lékařství. Nejdůležitějším programem firmy Meyra jsou
vozíky a jejich příslušenství – jedná se
o všechny druhy vozíků, tedy základní
mechanické, aktivní mechanické, elektrické, dětské, polohovací atd. Dalším
důležitým článkem je REHA program
(pomůcky pro hygienu, chůzi, sebeobsluhu, zvedací a polohovací zařízení,
bandáže a ortézy, pomůcky pro cvičení
a udržení kondice).
Pane Longu jak jste se stal odborným prodejcem ﬁrmy Meyra?
Po střední škole jsem věděl, že
v budoucnu chci dělat ve zdravotnictví.
Dostal jsem se po maturitě na Západo-
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českou univerzitu do Plzně, kde jsem
rok studoval ergoterapii. Po nějaké
době jsem poznal, že to není obor pro
mě. Na praxi v letním semestru jsem
se ale dostal do RÚ Hrabyně, kde jsem
pořádně “přičichnul” k vozíkům. Od té
doby jsem věděl, že potřebuji změnu.
Náhodou se v tom roce otevíral i první ročník obor ortotik – protetik, a tak
jsem neváhal a přihlásil se. Během celého bakalářského studia jsem byl na
praxi ve firmě Otto Bock ČR, až to postupně přešlo v brigádu. Po studiu se
ale česká divize Otto Bock začala rozpadat, a proto jsem musel hledat jiné
možnosti. Nakonec jsem se od svého
známého dozvěděl o volné pozici odborného prodejce ve firmě Meyra a nyní jsem tady.
Koho nejčastěji navštěvujete?
Jelikož spadám pod pražskou pobočku, tak mám na starosti Prahu,
Ústecký kraj a okolí dálnice D8. Jezdím za všemi klienty, od dětí až po
seniory.

Co klientovi můžete nabídnout?
Naše firma se zaměřuje především na
invalidní vozíky, dětský program a REHA program, kam spadají např. toaletní
a koupelnové pomůcky, pomůcky pro lokomoci, polohovací zařízení a lůžka.
Jak vypadají vaše pracovní dny?
Předpokládám, že budete dost času
trávit na cestách, ale administrativa
vás také nemine.
Většinu času trávím za volantem a se
sluchátky v uších. V kanceláři bývám jen
dopoledne, připravuji si věci na cestu
a vyřizuji e-maily. Dále mám každý pátek službu na naší pražské prodejně, kde
jsem celý den k dispozici přicházejícím
klientům a řeším si administrativu.
Já sama za sebe velmi oceňuji, že
dojíždíte ke klientům domů. V čem
spatřujete výhody nebo nevýhody
vyzkoušení a zaměřování pomůcek
v domácím prostředí klientů?
Dojíždění ke klientovi je v tomto
oboru určitě samozřejmostí. Obrovskou
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Patron je tu
pro vás nově
s výrobky
Otto Bock

Firmu Patron Bohemia s její maloobchodní sítí Help Centrum
představuje Mgr. Helena Šádková, jednatelka společnosti Help
Centrum a obchodní zástupkyně
firmy Patron Bohemia. O paní
Šádkové se dozvíte v rozhovoru.
V závěru článku se s vámi kolegyně z rané péče podělí o zkušenost z rodiny, která využívá při
cestování autosedačku od firmy
Patron Bohemia.
Naše společnost Patron Bohemia
a.s. je na trhu již 25 let. Po celou dobu
jsme domácím výrobcem rehabilitačních a baby kočárků.
Ovšem časy se mění a situace na trhu s kompenzačními a rehabilitačními
pomůckami je složitější, a tak i my sledujeme trendy a hledáme nové přístupy.
Důležitou novinkou je to, že jsme se
od minulého roku stali distributory pomůcek společnosti Otto Bock pro Českou republiku.
Uživatelům se vrací kočárek Kimba Neo ve dvou velikostech se třemi
typy podvozku. K dispozici tak jsou
podvozky outdoorové i crossover, ale
i do interiéru a pro dvojčata. Zajímavé je i nové barevné provedení potahů
a příjemně široká škála příslušenství.
Kočárek má nové zařazení a je evidován jako celek pro všechny zdravotní
pojišťovny. Základní doplatek na tuto
pomůcku je 15 011 Kč. Je samozřejmé,
že podvozky, které jsou také zařazeny
do nového kategorizačního stromu, je
možné kombinovat. Dále lze počítat
s mechanickým vozíkem Avantgarde
Teen ve dvou modifikacích, který lze
sestavit přesně na míru a podle potřeb
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dítěte. Doplatek na vozík se rapidně
snížil a nyní je pro základní verzi pouhých 1 575 Kč. Vedle něj nabízíme vozík Start Junior, který je levnější, ale
plně zajistí potřebnou mobilitu dětí.
Novinkou jsou anatomická záda Baxx, která jsou elegantní a nabízejí řadu možností, jak zajistit pevnou oporu
sedu a tedy i správné sezení. K tomu
nezbytně patří řada antidekubitních
sedacích polštářů Terra, které jsou dodávány v různých velikostech.
Společnost Patron Bohemia, a. s.
ovšem nabízí i další produkty v řadě rehabilitačních kočárků, a to ve všech kategoriích dle nového zařazení. Svou roli
mají vedle Kimby multifunkční TOM
5 a TOM 4 a dále polotransportní kočárky Jacko a Ben. Pro transport slouží
jednodušší kočárky v řadě buggy, kde je
zajímavý Pipper, který má polohování
zádové opěry. Stálicí pak jsou kočárky
Corzo a Corzinno.
Významnou roli v životě dětí se
speciálními potřebami mají polohovací zařízení, díky kterým mohou děti
objevovat svět. Velkým pomocníkem
je určitě multifunkční polohovací zařízení Froggo, které nabízíme ve třech
velikostech. I velmi malým dětem tak
lze zajistit správný sed u jídla i při práci. Veškerý sortiment je možné si prohlédnout na www.patron.eu. Společnost má svou maloobchodní síť HELP
CENTRUM, jejíž pracovníci zajistí
individuální poradenství a zaměření.
Pomohou také s administrativou spojenou s pořízením pomůcky a nadále zajišťují servis po celou dobu jejího
užívání.
Helena Šádková,
jednatelka společnosti HC
a odborná konzultantka
Paní Šádková, kudy vedla vaše cesta
do ﬁrmy Patron?
V roce 1993 jsem začala pracovat
pro zdravotně postižené v bývalém Svazu invalidů. Tehdy byl hlad úplně po
všem. Začaly se konat malé výstavky
a v té době, zhruba v roce 1996, jsem se
potkala s panem Kotíkem. Tzv. na koleně jsme začali zajišťovat pomůcky v malé kanceláři ve Svazu invalidů. Slovo dalo slovo a v roce 2000 jsme založili Help
centrum, které tvoří maloobchodní síť
společnosti Patron Bohemia. Patron
měl souběžný vývoj, již 25 let vyrábí kočárky a pomůcky.

Jaká je vaše role ve ﬁrmě a kolik máte v současné době zaměstnanců?
Ve společnosti jsem jak jednatelkou,
tak i oblastní vedoucí. Máme 25 zaměstnanců a 10 poboček po republice. Pro
klienty, hlavně maminky, jsem zástupkyní společnosti Patron.
Komu nabízíte své výrobky?
Naše cílová skupina je velmi široká.
V našich obchodech lze totiž zajistit vše,
od náplasti až po zvedák. Poskytujeme
individuální poradenství a zaměření,
jezdíme se speciálními vozíky, kočárky,
zádržnými systémy i polohovacími zařízeními. Navštěvujeme jak klienty doma,
tak školy či speciální zařízení pro děti
i dospělé, ústavy, domovy důchodců.
Co nejčastěji poskytujete svým klientům?
Nabízíme hlavně individuální přístup, odborné a empatické poradenství.
Máme širokou nabídku produktů od
naší mateřské společnosti Patron, ale filozofií společnosti HELP CENTRUM je
umět najít soubor vhodných pomůcek,
které zajistí potřeby klientů. Což znamená, že využijeme všech dostupných
možností a dodavatelů, kteří jsou na
českém trhu.
Jak vypadají vaše pracovní dny?
Předpokládám, že musíte hodně
cestovat?
Máte pravdu, v autě je můj druhý domov. Běžně jezdím kolem 3 500 km za
měsíc. Pohybuji se ve velkém regionu.
Mám na starost provoz poboček, prezentace a speciální případy na zaměřování.
Jeden den Liberec a druhý třeba Nové
Město na Moravě. Většinou se mi během
týdne nakupí případy a ty pak celý den
zpracovávám. Naštěstí jsem tzv. svým
pánem, tedy si vše mohu nasmlouvat
tak, aby mi práce co nejvíce korespondovala i s domácími povinnostmi.
V čem vnímáte výhody a nevýhody
cestování ke klientům domů?
Začnu nevýhodou – stálé nakládání
a tahání řady věcí. Konzultaci se snažím
realizovat s více kusy. Ovšem v tom je
nakonec vlastně ta výhoda. V domácím
prostředí jsou hlavně děti ochotné spolupracovat a i rodiče jsou klidnější. Lépe se poznáme a celý problém mnohem
důkladněji probereme. Někdy přijedu na
návštěvu i vícekrát, než vymyslíme řešení.
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REHA 2015, s. r. o.

„Vždy se snažíme nalézt co nejvhodnější řešení pro daného klienta tak, aby
byly naplněny jeho individuální potřeby s ohledem na prostředí, ve kterém se
pohybuje, a také s ohledem na očekávání pečovatelů s cílem zlepšit klientovu
kvalitu života. Pracujeme formou osobních návštěv, během kterých zkoušíme
danou pomůcku a hledáme optimální
konfiguraci,“ vysvětluje filozofii společnosti Miloš Körösi.

Ke spolupráci při tvorbě tohoto
čísla časopisu jsme oslovili také firmu REHA 2015. K historii
a vzniku firmy nám poskytl informace pan Körösi, jednatel
firmy. Zároveň se nám představili všichni zaměstnanci, se
kterými se nejčastěji můžeme
setkat. S paní Nechvátalovou
při prezentaci firmy na výstavách a veletrzích a s obchodními zástupci panem Hlaváčkem
a panem Pospíšilem přímo
v rodinách. Pracovníci firmy
REHA 2015 vybrali čtyři produkty, které se rozhodli prezentovat.
Něco z historie
Brněnská společnost REHA 2015
vznikla na sklonku roku 2015 jako nástupnická organizace společnosti R82
CZ. Ta uzavřela v České republice svoji
přímou pobočku a REHA 2015 je nyní
výhradním dodavatelem výrobků R82
pro český a slovenský trh. Majitelem
společnosti je Miloš Körösi, který právě
v R82 CZ působil od roku 2010.
Zaměřením společnosti je především dětský program, tedy dodávky rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek pro děti a mladistvé všech
stupňů postižení. Program tvoří 5
základních skupin pomůcek, a to sedačkové systémy a speciální kočáry,
vertikalizační stojany, vozíky, koupelnový program a skupina příslušenství.
Podstatná část pomůcek je plně nebo
částečně hrazena zdravotními pojišťovnami dle nové úhradové vyhlášky
platné od 1.1.2020.
REHA 2015 zastupuje i další evropské dodavatele pomůcek pro děti, a to
švédskou společnost ETAC (zejména
vozíky – www.etac.com ) a německou
rodinnou firmu SORG (opět především vozíky, zejména malých rozměrů,
https://sorgrollstuhltechnik.de).
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Pane Körösi, jste jednatelem ﬁrmy
REHA 2015. Můžete nám přiblížit, co
tato pozice obnáší?
Pozice jednatele je dána zákonem,
z čehož vyplývá právní odpovědnost za
firmu včetně zaměstnanců. Samozřejmě kromě této právní odpovědnosti
mám na starosti i celou řadu běžných
operativních aktivit spojených s chodem firmy – komunikaci s dodavateli
z Dánska, Švédska a Německa, fakturace, marketingové aktivity a celkový dohled nad aktivitami kolegů.
V souvislosti s vašimi produkty se
často mluví o produktech ﬁrmy R82.
Když si však pročítám vaše webové
stránky, je R82 součástí REHA 2015
a je doplněna dalšími značkami –
ﬁrmami? Můžete nám sortiment
přiblížit?
Určitě. V roce 2015, kdy vznikla REHA 2015, s. r. o., jsme byli pouze výhradním dovozcem výrobků R82
z Dánska. Toto trvá, ale přibyly k tomu vozíky společnosti ETAC a vozíky
společnosti SORG. Důvodem rozšíření
sortimentu o vozíky těchto dvou značek byla snaha nabídnout široké spektrum těchto prostředků, a to zejména

s ohledem na jejich velikosti. Vozíky
SORG začínají na šířce sedu 18–20 cm,
vozíky ETAC jsou odlehčené přepravní vozíky pro klienty, kteří nepotřebují
vysokou míru fixace.
Je u vaší ﬁrmy zajištěn také servis
pomůcek? A jakým způsobem?
Servisní místo máme v našich prostorách v Brně. Vzhledem k tomu, že
se jedná o zařízení bez nějakých technicky komplikovaných komponentů,
jsme schopni většinu mechanických
prací provádět vlastními silami. Jelikož
se jedná o kvalitní výrobky, tak oprav
není tolik, jedná se spíše o běžnou
údržbu, která je často ze strany uživatelů/opatrovníků zanedbána. Pokud se
jedná o komplikovanější opravu, jsou
výrobky zasílány na opravu do sídla
výrobce.
Jaká je cesta k tomu, aby se ve vašem portfoliu objevil nový produkt?
Jak takový další produkt objevujete?
Ve většině případů je to dáno požadavkem trhu, popřípadě rozšířením
portfolia výrobce. My při naší denní práci vyslechneme desítky podnětů
a přání našich klientů. Některé jsou tak
zajímavé, že je předáváme dál výrobci.
To vede k inovaci produktů, někdy i ke
zcela novému výrobku.
Takže jsou to jednak požadavky
našich klientů a jednak naše úvahy
o tom, co by se mohlo klientům hodit k tomu, abychom jim usnadnili život a zapojení se do denních aktivit.
Denně se snažíme nacházet pro naše
současné i potencionální klienty taková řešení, která budou splňovat jejich
individuální potřeby. Velkou motivací pro celý náš tým je právě nalezení
ideálních konfigurací a nabídnutí zařízení, které je platným doplňkem klientova života a pomůže mu zdolávat
denní životní překážky spojené s jeho
stavem.
Určitě se na nás mohou všichni,
kteří potřebují pomoci s řešením své
situace, s důvěrou obrátit, a my se
maximálně vynasnažíme jim pomoci
najít řešení pro jejich potřeby. Pracujeme formou osobních návštěv, kde
zhodnotíme stav, prostředí a nabídneme řešení. Pokud řešení nemáme,
pokusíme se doporučit třeba i jiného
dodavatele.

( Téma / Pomůcky (nejen) k polohování (
pravidelně kontrolovat nohu v obuvi,
zda tam má dostatečnou vůli. Kosti malých dětí jsou chrupavčité, tudíž velice
náchylné na deformace vlivem špatné
obuvi nebo nadměrné zátěže. Nohy dětí
mají i sníženou citlivost na tlak a bolest,
proto u malého dítěte nijak nepoznáte,
kdy jsou mu boty malé.
Velikost boty u batolat kontrolujeme
1x za měsíc, u předškoláků a mladších
žáků 1x za 2–3 měsíce.
Pokud dítě dlouhodobě nosí malé
boty, dochází u něj k deformaci nohy.
Samozřejmě i nošení velkých bot s sebou nese určitá rizika. Dítě ve velkých
botách zakopává a stáčí špičky. Proto je
nutné kupovat boty se správným nadměrkem. Velikost nadměrku vidíte na
obrázcích.
A ještě dvě důležitá pravidla. Nedávejte dítěti již nošené boty po sourozenci nebo z bazaru. Každé dítě má
specifický styl chůze a botky si takzvaně „vyšlápne“. Dítě, které obuje nošené boty, má pak tendenci vtáčet nožky
podle vyšláplé boty. Dbejte i na hmotnost obuvi. Měla by být samozřejmě co
nejnižší.

Nadměrek (10–15 mm)

Podpatek

Tlumící vlastnost boty
Vhodný střih obuvi pro nejmenší děti
šněrovací kotníčková.

Volíme co nejnižší hmotnost boty

Ohebnost obuvi
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Dostatečně tuhý, vysoký a dlouhý opatek

Lucie Gregorová, poradkyně rané péče
a konzultantka pohybového vývoje

( Téma / Pomůcky (nejen) k polohování (

Nápady
tvořivých
rodičů
Aktivita na skateboardu
Přitahování pomocí tyčky je vhodné k posílení rukou. Ondra je pětiletý
chlapec s kombinovaným postižením.
Má omezenou škálu samostatného
pohybu, ale díky pomůckám, které
vymýšlí maminka a realizuje šikovný
dědeček, si rodina zpestřuje domácí
program.
Dědeček také vyrobil podložku na
kolečkách, na které Ondra trénuje odraz od pohovky. Bylo nutné vymyslet
kryt na kolečka, neboť Ondra měl tendenci si pod kolečka strkat ruce.

Manipulační desku si můžete vyrobit doma i vy. Na tomto odkazu naleznete videa s návodem pro výrobu desky
v češtině a v angličtině.
www.youtube.com/results?search_
query=activity+board
Na této stránce si můžete koupit již
hotovou manipulační desku, střechu
nebo krychli v různém provedení.
www.activityboard.cz/?gclid=EAIaIQobChMIkIri9NuN6QIVhrLVCh1L6wGPEAAYASAAEgIEXPD_BwE
Děkujeme za tip rodině Jonáška.
Manipulační deska
Při konzultaci v Jonáškově rodině
jsem narazila na zajímavou pomůcku –
manipulační desku, kterou si rodina sama vyrobila. Použila k tomu dřevěnou
desku, houkačku, svítící provázky, barevné pásky, trubku s míčky a krabičkou, minutku, reflexní pásku, baterku,
zip, zvonek, rolničky na provázku atd.
Deska slouží k tréninku jemné a hrubé
motoriky, koordinace oka a ruky a rozlišování barev. Dítě se díky ní může učit
manipulovat s různými předměty. Rodina malého Jonáše zvolila při výrobě
desky kontrastní a světelné prvky. Díky
tomu může deska sloužit také ke zrakové stimulaci.

Klára Janečková, poradkyně
rané péče, s rodinou Jonáška

Zde je Ondra v malém křesílku
z IKEA. Dědeček vymyslel hrazdičku,
která se dá rychle připevnit na opěrky
křesla a na kterou je možné ledacos zavěsit, třeba hračky na podporu hmatu nebo
zvukové hračky. Hrazdička je vhodná také k rozvoji orientace v prostoru.
Lucie Magerová, poradkyně
rané péče, s rodinou Ondry

1 2020

(35 (

( Téma / Pomůcky (nejen) k polohování (

Tělocvična pro Emu
Rodiče čtyřleté Emy postavili doma pro dceru vlastní „tělocvičnu“. Přemýšleli, jak jí lépe zpřístupnit pravidelnou rehabilitaci a ušetřit všem čas
i námahu spojenou s cestováním za
rehabilitací.
Ema absolvovala již před tím neurorehabilitační program Therasuit v liberecké Saremě: www.sarema.cz. První
pobyt byl plánován na čtyři týdny, ale
po dvou týdnech se rodiče po dohodě
s fyzioterapeuty rozhodli cvičení přerušit, protože Ema byla unavená; program
pak dokončila později. Možná i proto
se rodiče rozhodli takový cvičební kout
zbudovat doma; Ema cvičí kratší dobu
a s přestávkami, které potřebuje.
Tatínek nechal vyrobit kovovou mříž.
Dále jsou potřeba dvoumetrové hranoly,
na řezu velikosti 8x8 cm, které vytvoří
krychli; uprostřed nahoře je ještě jeden
hranol délky 3,2 m opatřený kolejnicí s jezdcem. Příslušné „gumicuky“ lze
zakoupit ve specializovaném obchodě
pro kutily, ale mají je třeba i v Globusu.
Břišní pás, po stranách opatřený oky na
uchycení gum, zhotovil brašnář.
K terapii je potřeba pořídit i speciální
obleček, ten rodiče zakoupili v ostravské
Arkádě, která jako jediná prodává originál obleček z USA: www.arcada-center.
com/cs. V Arkádě mají i přehled o tom,
kdo ho již v Čechách vlastní, a byli
ochotni rodičům vyhledat, jestli by ná-
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hodou pro Emu nebylo možné zakoupit
obleček z druhé ruky.
Než vám obleček v Arkádě prodají, je třeba absolvovat kurz, jak s touto
speciální pomůckou pracovat, jinak jej
nezískáte. Nějaké zkušenosti již rodiče
měli z pobytu v již zmíněné liberecké
Saremě; další požadovaný kurz pak ještě
proběhl také v Saremě, a to v délce pěti
dnů, každý den cca 2–3 hodiny (podle
únavy a aktuální kondice Emy).
Emin tatínek přemýšlí také o tom,
že by možná kovová konstrukce nebyla
ani zapotřebí; stačilo by přimontovat do
stropu v rohu místnosti skobu a využít
v tomto prostoru lamino desek. Ne každý má doma dostatek místa ke zbudování samostatně stojící konstrukce, toto
řešení by bylo méně náročné na prostor.
Emin tatínek je ochoten se o zkušenosti
podělit. S dotazy je možné se na něj obrátit přes poradkyně rané péče.
Ema je ve své tělocvičně moc spokojená, těší se tam a užívá si nové vertikální polohy. Nejvíc se jí líbí, když
může stát, lézt či si dřepnout, a při tom
aktivně a současně i jiným způsobem
zapojí svaly.
Děkujeme Eminým rodičům za
ochotu podělit se s námi o zkušenosti
a konkrétní nápad, který tak dobře proměnili v realitu.
Martina Herynková, poradkyně rané
péče, ve spolupráci s rodinou Emičky
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Běžné digitální technologie: v dnešní době jsou nám velmi dobře nápomocny i digitální technologie, které
v každodenním životě v podstatě všichni velmi často využíváme. Předměty
blízké (malý složitý obrázek) i vzdálené
(obchod na druhé straně ulice) můžeme
snadno vyfotit a na dostatečně velkém
monitoru tabletu, stolního počítače nebo televize zvětšit tak, aby byly vidět potřebné detaily a souvislosti.
Pro starší děti jsou nejen pro školní
práci dostupné kamerové lupy mnoha

výrobců. Liší se nejen různými velikostmi monitoru – existují typy přenosné (praktický kompromis je např. displej velikosti 7"), ale i stolní, které jsou
vhodné pro systematickou zrakovou
práci, s displejem až 24", některé typy
mají i hlasovou podporu (zobrazovaný
text zařízení v případě potřeby přečte).
Existují i digitální lupy, které zvětšují
a předčítají texty prostřednictvím speciálních programů v počítači.
Eva Makovcová, zraková terapeutka

Monokulár – pracovní nástroj i kamarád
S touto pomůckou jsem se setkal
poprvé ve školním roce 1994/1995.
Navštěvoval jsem druhou třídu základní školy, kde jsem byl plně integrovaný,
což zapříčinilo (zároveň i usnadnilo)
mou práci s monokulárem. Na počátku
devadesátých let ještě nebyly počítač
a interaktivní tabule běžnou záležitostí (spíše písní budoucnosti), o to více
se pracovalo s tabulí klasickou, a právě zde začínají mé první vzpomínky na
práci s monokulárem. Opisování z tabule se díky této pomůcce stalo pro mě
de facto stejně náročným úkolem jako
pro mé zdravé spolužáky. Díky monokuláru jsem mohl z tabule pohodlně
číst, opisovat si z ní a vlastně dělat vše,
k čemu se tabule využívala a využívá.
Práci s monokulárem si musí člověk
osvojit jako každou jinou dovednost.
Čím více a častěji s monokulárem člověk pracuje, tím těžší kousky s ním dokáže zvládnout. Mluvím o pohyblivých
cílech. Od malička rád sleduji sport
nejen v TV, ale i tzv. naživo (live), což
by bez monokuláru (a nezbytné praxe
s ním) opravdu nešlo. Takto jsem několik let chodil s monokulárem nejen
na fotbal, ale také na hokej, který patří
k rychlejším sportům. Pro jeden hokejový klub dnes píši i reporty ze zápasů,
a to vše jen díky monokuláru. Jak jsem
již psal na začátku, monokulár se pro
mě stal časem víc než jen pomůckou,
ale také „kamarádem v nouzi“.
Michal Král, bývalý klient
rané péče a Speciálně
pedagogického centra
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Dítě v autě
Při nákupu nového auta je vždy
prvotní otázka, jaký vůz vlastně
vybrat. V rodinách s postiženým
dítětem se k těm obvyklým kritériím přidávají ještě další, například požadavky na speciální
potřeby při přepravě, pokud má
dítě i pohybové problémy. Za společnost IROA-HDC, s. r. o. odpovídal na otázky pan Ing. Pavel
Bahyl, jednatel firmy.

Vy se specializujete na úpravy automobilů pro handicapované, co
můžete v tomto směru nabídnout?
Pokud je potřeba dítě přepravovat
na kratší vzdálenosti, například do školy
nebo k lékaři, pak je vhodná například
nájezdová rampa, která se dodatečně
namontuje do zadní části auta a je také
snadno vyjímatelná. Dítě se v takovém
případě může přepravovat přímo na invalidním vozíku. Předpokladem je větší vůz typu Citroen Berlingo nebo třeba
Fiat Doblo, Ford Custom a podobně.
Vozík je zabezpečen speciálními pásy
do podlahy. V případě organizací, které
častěji převážejí děti, je pak vhodnější

používání hydraulické rampy, která je
pro personál pohodlnější.
Ale co když rodina chce cestovat na
delší trasy, třeba na dovolenou?
Pak bude pro dítě nejpohodlnější vybavit auto otočným sedadlem, na
které si před jízdou přesedne. U vyšších
aut může být toto sedadlo nejen otočné a výsuvné směrem z vozu, ale může
sjíždět až na úroveň vozíku. Maminkám
to může výrazně usnadnit práci při péči o dítě, pokud je přenášení dítěte již
zmáhá.
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Jak jsou tyto úpravy ﬁnančně náročné?
Podobné úpravy začínají přibližně
na 50 000 Kč včetně montáže a DPH.
Dobrou zprávou je, že rodina může příslušný Úřad práce požádat o příspěvek
na individuální úpravu vozu. Možností úprav je však samozřejmě daleko víc,
vždy vycházíme ze specifických potřeb
konkrétní rodiny.
IROA-HDC, s. r. o., Eledrova 718, Praha 8, 181 00, www.iroa.cz, iroa@volny.cz
Pavel Bahyl, jednatel
firmy IROA HDC, s. r. o.

( Téma / Financování pomůcek (

Financování
pomůcek

lepší. Rozhodování bývá často ovlivněno i cenou pomůcky nebo dalšími možnostmi jejího financování.

Výběr pomůcky je záležitost, které
je nutné věnovat dostatek pozornosti.
Pomůcku je potřeba vyzkoušet, dobře
zaměřit, zjistit, zda její funkce opravdu naplňují naši představu a požadavky. Vyhovující pomůcka musí nejen
dobře „sedět,“ ale také se musí vejít do
domácnosti nebo tam, kde je zrovna využívána. Pro výběr pomůcky je nutné
mít dostatek času, pomůcku vyzkoušet
a vybrat si tu, kterou považujeme za nej-

Jaké jsou základní možnosti ﬁnancování pomůcek a z jakých zdrojů lze
ﬁnance čerpat?
Nejčastěji jsou pomůcky pořizovány z veřejného zdravotního pojištění
nebo z příspěvku úřadu práce. Pomůcky využívané ve školách jsou zpravidla zakoupeny školou. Další možností získání peněz na nákup pomůcky
je sponzorský dar od individuálního
dárce nebo firmy. O finanční příspěvek
lze také požádat nadace. Doporučuje-

Ministerstvo práce
a sociálních věcí
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů
Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením
Běžně o pomůckách financovaných
ze sociálního resortu mluvíme jako o pomůckách, na které přispívá úřad práce,
zde také podáváme žádost o tyto pomůcky (elektronicky nebo osobně na tištěném formuláři). Podrobné informace
obsahuje Zákon č. 329/2011 Sb., v platném znění, o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů. Jedná se o tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku.
Požádat o příspěvek na zvláštní
pomůcku může občan se zdravotním
postižením nebo zákonný zástupce dítěte se zdravotním postižením (tělesným, sluchovým, zrakovým postižením a těžkou nebo hlubokou mentální
retardací).
O příspěvek na zvláštní pomůcku lze
požádat v případě těžké vady nosného
nebo pohybového ústrojí, těžkého sluchového postižení a nebo těžkého zrakového postižení charakteru dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu.
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O příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla
nebo speciálního zádržného systému lze
žádat při těžké vadě nosného nebo pohybového ústrojí, těžké nebo hluboké mentální retardaci charakteru dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu.
Vyhláška č.388/2011 Sb., v platném
znění, obsahuje kromě specifik, co vše je
nutné doložit k žádosti o tyto pomůcky,
a charakteristiky zdravotního stavu žadatele, také seznam druhů a typů zvláštních
pomůcek (Příloha č.1 vyhlášky) např.:
I. Zvláštní pomůcky určené osobám
s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí:
■ dodatečná úprava motorového vozidla; jedná se o úpravy vyžadující montáž, např. ruční ovládání,
usnadňování nastupování, nakládání vozíku,

me zejména v začátku nahlédnout na
www.donorsforum.cz, kde naleznete
informace o celorepublikovém spolku
Fórum dárců, který zastřešuje dárce
v České republice. V některých situacích je možné pomůcky vypůjčit v půjčovnách kompenzačních pomůcek,
kterých je v České republice několik.
Podrobněji se budeme věnovat financování prostřednictvím tří ministerských resortů.
Přehled připravila Martina
Králová, poradkyně rané péče
a vedoucí SPC EDA

■ stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se
o stavební práce a s nimi nezbytně
související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny,
sanitu apod.),
■ speciální komponenty osobního počítače, např. uzpůsobená klávesnice,
myš, speciální programové vybavení,
■ nájezdové ližiny, přenosná rampa,
schodolez, svislá zdvihací a šikmá
zvedací plošina, včetně instalace,
stropní zvedací systém, včetně instalace,
■ stavební práce spojené s rozšířením
dveří v bytě,
■ schodišťová sedačka, včetně instalace.
II. Zvláštní pomůcky určené těžce
zrakově postiženým osobám
■ kalkulátor s hlasovým výstupem,
■ digitální zápisník pro zrakově pos-
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Matěj, Adam
a Tadeáš
Rubrika Nejen pro sourozence
má v našem časopise již dlouho
své místo. Většinou vám přináší
návody na tvoření, vyrábění
a hraní. Od tohoto čísla vás budeme pravidelně seznamovat také
s příběhy sourozenců, které máme možnost při našich návštěvách potkávat. A proč? Protože
jejich příběhy jsou inspirující,
i když někdy neobvyklé. A oni si
to prostě zaslouží.
Asi to známe všichni – někdy nám
jde ze všech povinností a starostí
hlava kolem. A mít nějakého
„parťáka“, který je k ruce a pomůže, je někdy k nezaplacení.
Někdy se nepostradatelným pomocníkem může stát i malý nebo
větší sourozenec. A i když se nám
jejich nápady zdají často neuskutečnitelné a jejich láska je mnohdy až příliš „intenzivní“, mají své
nezastupitelné místo. Protože
i bláznivé nápady mohou být báječné, mohou sourozence podpořit ve vývoji a třeba i při stimulaci
zraku.
Své o tom ví maminka tří kluků
Marie Ptáčníková. Matěj a Adam jsou
skvělými parťáky jak pro Tadeáška, tak
pro samotnou maminku. Bráchové Tadeáška jsou velmi nápadití a dokáží vymyslet všelijakou srandu, ať už doma,
venku, při používání různorodých rehabilitačních pomůcek nebo při odpočinku. No napadlo by vás vzít bráchu,
který je zrovna ve vertikalizačním stojanu, a jezdit s ním venku, posílat si ho
mezi sebou? Takových věcí umí Matěj
a Adam vymyslet Tadeáškovi mnoho.
Ale také si bez problémů vezmou Tadeáška v kočárku a jdou s ním ven, což pro
„puberťáka“ nemusí být snadné. O to
více je na ně maminka hrdá! A má proč.
„Tadeášek je jedno z dvaceti dětí na
světě s vzácnou genetickou poruchou,
proto neumíme určit, jaké cvičení či rehabilitace jsou nejvhodnější. Zkoušíme
a vymýšlíme, co se dá, a to, co se nám
osvědčí, používáme a doporučujeme
dál. Pomůcek máme doma celou řadu:
vibrační plošinu, různé balony a vál-
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ce, ortézy na nohy ruce, vertikalizační
stojan, houpačky… Tadeáš je moc rád
i na trampolíně, ve speciálním lehátku
do vany atd… Největší motivací jsou
pro něj však jeho bráchové Matěj (15)
a Adámek (10), jsou to naši velcí pomocníci, Tadeáška zbožňují.
Kluci s Tadeášem dělají plno věcí.
Když Tadeášek cvičí a je potřeba, aby
zvedal hlavu a trup, vymyslel Adámek, že
kolem nás jezdí autem na ovládání; auto
bliká, vydává zvuky, to se Tadeášovi líbí
a spolupracuje daleko lépe. Matěj zase
např. při svlékání nebo oblékání dává Tádíčkovi ponožky na ruce a on se je snaží
všemožně sundat. Matěj se chechtá, ale
zároveň ho to nutí použít jemnou motoriku a ponožky sundat. Kluci staví různé
bunkry, kam si vezmou světelné tyčky
a motivují Tádu, aby je uchopil.
Věcí, které kluci vymýšlejí, je plno.
Tadeášek jejich společnost miluje a mně
to umožní například v klidu uvařit oběd
nebo pověsit prádlo. A ač je Matějovi
již 15 let, nedělá mu problém vzít ko-

čárek a jít s Tadeášem na procházku.
A to se u puberťáka hodně cení (smích).
Naši kluci jsou prostě parťáci do nepohody.“
Jana Jelínková, poradkyně rané péče
a Marie Ptáčníková, klientka rané péče
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Cyrilovo
smažení
Langoše
Co potřebujeme:
■ droždí 1 kostka
■ sůl 1 lžíce
■ mléko 300 ml
■ cukr – ½ lžičky
■ mouka hladká 500 g
Navrch:
■ máslo s česnekem
■ kečup
■ sýr
■ jogurt
■ marmeláda

Postup:
V míse si necháme na teplém místě
vykynout kvásek z cukru, teplého mléka a droždí. Pak přidáme mouku a sůl
a necháme kynout asi třičtvrtě hodiny.
Pokud by bylo těsto moc suché, můžeme přidat mléko.

Poté těsto nakrájíme na kousky,
uděláme z nich bochánky a necháme je
ještě chvíli odležet. Mezitím si připravíme buď hlubokou pánev nebo kastrol.
Já to dělal v kastrolu (olej na vás nebude tolik prskat). Nalijeme do něj asi jeden a půl cm oleje a necháme rozehřát.
Zatím si rozválíme kousky těsta na co
nejtenčí placky (ono se to hrozně nafoukne), a jakmile je olej rozehřátý, položíme placku do kastrolu (na pánev).
Langoš je hotový během minuty, tak na
něj dávejte pozor.
Když je pěkně dozlatova upečený,
vyndejte jej na talíř s ubrouskem.

K tomu si můžete udělat rozehřáté
máslo s česnekem a potřít to tím. A navrch posypat sýrem a pomazat kečupem.
Já s rodinou jsme si to dávali i na
sladko s jogurtem a marmeládou.
Mně se tento recept hodně líbí
a nám všem langoše hodně chutnaly.
Přeji vám také hodně zdaru při vašem
vaření a smažení.
Recept připravil Cyril Donát
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Pomoc,
která je vidět

EDA pomáhá rodinám dětí · Umíme rozvíjet schopnosti dětí v raném věku
se speciﬁckými potřebami · Posilujeme kompetence a sebedůvěru rodičů
zvládat složité životní situace · Věříme, že i rodina dítěte s postižením může prožít
hezký život

Odborná terénní služba
pro rodiny dětí
se zrakovým
nebo kombinovaným
postižením ve věku
od narození do 7 let.

Telefonická linka
a chat pro pečující
o děti se závažným
onemocněním nebo
po těžkém úrazu.

Školské poradenské
zařízení pro děti
se zrakovým postižením
ve věku od 3 do 26 let.

Pracoviště je členem
Asociace rané péče
České republiky
www.arpcr.cz

EDA cz, z. ú.

www.eda.cz

Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4
tel.: +420 224 826 860
e-mail: info@eda.cz

Staňte se součástí EDOVY rodiny a pomáhejte pravidelně
Číslo účtu: 5481081309/0800
Výši měsíčního příspěvku si volíte sami. Pro potvrzení o daru pište na darci@eda.cz.
Váš pravidelný měsíční příspěvek je jistotou a tím
nejjednodušším způsobem, jak s námi můžete pomáhat. www.eda.cz

Prodej a výdej všech zdravotnických pomůcek
+ individuální konzultace.
Pobočky naleznete na adresách uvedených
níže, kterou zajišťujemaloobchodní síť
prodejen HELP CENTRUM s.r.o.

Sídlo společnosti a pobočka
Mělník:
K Přívozu 1446, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 630 185
mob.: +420 737 254 123
email: info@help-centrum.cz

Pobočka Mělník:
Kpt. Jaroše 307, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 624 873
email: melnik@help-centrum.cz

Pobočka Mladá Boleslav:
Na Kozině 9, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 729 760
mob.: +420 603 287 472
email: mlada.boleslav@help-centrum.cz

Pobočka Liberec:
Lužická 11, 460 01 Liberec
tel.: +420 485 102 935
mob.: +420 603 554 979
email: liberec@help-centrum.cz

Pobočka Pardubice:
Bělehradská 389, 530 02 Pardubice
tel.: +420 466 641 015
mob.: +420 737 254 120
email: pardubice@help-centrum.cz

Pobočka Nové Město na Moravě:
Žďárská 41, 592 31
Nové Město na Moravě
mob.:+420 604 210 476
email:nmesto@help-centrum.cz

Pobočka Olomouc:
Masarykova třída 53, 772 00 Olomouc
tel.: +420 585 202 500
mob.:+420 604 210 486
email: olomouc@help-centrum.cz

Pobočka Ostrava:
Pivovarská 1504/8, 702 00 Ostrava
mob.:+420 737 254 108
email:ostrava@help-centrum.cz

Pobočka Plzeň:
Husova 2782/21, 301 00 Plzeň
mob.: +420 724 987 215
email: plzen@help-centrum.cz

www.help-centrum.cz

Komplexní řešení pro zdravotně postižené
Transportní
sedadlo

Zádržné systémy
pro děti se zvláštními
potřebami

Otočná a výsuvná
sedačka pro přepravu
osob

Elektrický jeřáb
pro přesednutí
z vozíku

Komplexní
přestavby
pro přepravu
vozíčkářů

Elektricky
posuvné dveře
a nakladač
vozíku

Přídavný
elektrický pohon
pro vozík

Ruční ovládání
plynu a brzdy

Stáhněte si některý z našich katalogů
S
na www.canocar.cz/upravy-pro-ztp
n
nebo si ho vyžádejte v tištěné podobě.
n

CanoCar s.r.o.
Olomoucká 176, 627 00 Brno, tel. 547 357 017, 774 828 239
info@canocar.cz, www.canocar.cz

