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Úvodník
Milí čtenáři,

přinášíme vám další elektronický zpravodaj, do kterého opět při-

spěly klientské rodiny i pracovnice Rané péče EDA s dalšími in-

formacemi, aktualitami a nápady. Představujeme také naši další kolegyni.

Věříme, že si každý něco užitečného pro sebe najde.

V minulém čísle kolegyně Jana Vachulová navrhla poznávací soutěž 

a představila první fotografii ze svých pracovních cest. Nikdo však správ-

nou odpověď nezaslal. Koho fotografie zaujala a lámal si svou hlavu, bude 

spokojen s rozluštěním: byla to oblíbená oblast milovníků paraglidingu 

kolem kopce Raná v Českém středohoří.

Zatím pro malý ohlas v soutěži pokračovat nebudeme, ale pokud chcete, 

můžete nachystat a poslat nám své fotografie z místa vašeho bydliště 

nebo vašich cest po Česku a můžete nechat hádat ostatní. Rádi zveřej-

níme. Když přidáte krátký osobní příběh, který se k místu váže, potěší 

nás to. Můžete tak učinit přes své poradkyně nebo rovnou na adresu: 

casopis@ranapece.eu.

Slýcháme vaše stesky nad tím, že elektronický Zpravodaj někdy zapadne 

mezi vaši další mailovou poštu a v návalu aktivit na něj zapomenete. Ro-

zumíme názoru, že by papírová verze pro vás byla lepší. To bohužel není 

v našich silách, ani z časového ani z finančního hlediska. 

Papírové i elektronické informace mají své výhody i nevýhody, o nichž 

bychom mohli rozpoutat polemiku, což není mým záměrem. Jen zmíním, 

v čem spatřuji dva velké „plusy“ elektronického Zpravodaje: 1. šetříme 

lesy a práci tiskárny, je tedy ekologický, vzniká relativně rychle a je levný, 

2. odkazy u příspěvků můžete hned prokliknout a podívat se na zdroj 

nebo si zjistit více. 

Pro přehlednost a dohledatelnost informací můžeme doporučit vytvoření 

složky ve vašem počítači (někdo rád používá „plochu“), kam je možné si 

jednotlivá čísla hned uložit a později se k nim jednoduše vracet. Už je pak 

nebudete muset hledat v záplavě doručené pošty.

Inspirativní čtení a pěkné léto přeje 

Alice Pexiederová

poradkyně rané péče a redaktorka Zpravodaje a časopisu Raná péče
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Rosteme hrou

Hra dětí bývá často vytěsněna na okraj našeho zájmu. 

Může se stát, že se příliš soustředíme na cílené aktivity 

s dítětem nebo že je hra naopak považována za samozřej-

mou a nebývá jí věnována patřičná pozornost. Kdy jindy se však 

dítě nejlépe, nejpřirozeněji a nejradostněji učí než při hře a hrou? 

Setkáváme se v praxi také s tím, že pro běžnou populaci jsou 

některé reakce a chování dětí se zrakovým postižením překva-

pivé nebo nepochopitelné. Při letmém pohledu na jejich hru 

mohou mít třeba příbuzní pocit, že si dítě hraje neadekvátně 

svému věku, že by si už mělo hrát jinak, pokročileji. 

Děti mohou být ve školkách někdy považovány za zlobivé nebo příliš 

„své“. 

Kniha „Rosteme hrou“ nizozemských autorek Yolandy Moleman, 

Ellen van den Broek a Ans van Eijden nás velmi zaujala a rozhodli 

jsme se ji přeložit z původního vydání, protože zatím žádný ucelený 

materiál o hře dětí se zrakovým postižením nebyl u nás k dispozici.

Kniha nabízí mnohá vysvětlení vývoje hry dětí se zrakovým posti-

žením a jeho srovnání s hrou běžně vidících dětí. Dává odpovědi 

na otázky: Hrají si děti se zrakovým postižením stejným způsobem 

jako děti běžně vidící? Jak se učí nevidomé děti napodobovat hru 

jiných dětí? Mohou se děti s postižením zraku naučit hrát si spo-

lečně s ostatními dětmi? Jaké jsou překážky ve vývoji jejich hry? 

Mohou se děti se zrakovým a mentálním postižením naučit hrát si? 

Hlavním motivem této knihy je myšlenka, že hra je pro všechny děti 

přirozenou vyjadřovací možností a zažívají při ní mnoho radosti. 

Přináší také spoustu nápadů a inspirace, jak jednotlivé fáze hry podpo-

řit. Díky mnoha příkladům z praxe je zajímavá a čtivá a svědčí o veliké 

zkušenosti autorek s vývojem hry dětí se zrakovým postižením. Zvláštní 

pozornost je věnována i hře dětí s těžkým kombinovaným postižením. 

Myslím, že každý rodič dítěte se zrakovým postižením si zde najde 

„své“, kniha může být i zajímavým materiálem pro učitele v ma-

teřských školách, pro studenty i všechny, kdo si rádi hrají.

Kniha je ilustrována fotografiemi dětí z našich klientských ro-

din – děkujeme všem za ochotnou a rychlou spolupráci!

Publikace „Rosteme hrou“ je materiálem pro stejnojmenný kurz, jehož 

základní část o vývoji, kvalitě a podmínkách pro zdárný rozvoj hry jsme 

měli možnost absolvovat 9. a 10. 4. 2014 přímo na našem pracovišti 

spolu s kolegyněmi ze Středisek pro ranou péči Liberec a Plzeň.

Následující den jsme spolupráci s lektorkami a autorkami knihy 

z nizozemské organizace Visio završili seminářem pro odbor-

nou veřejnost z řad lékařů, zdravotníků, speciálních pedagogů 

a studentů na téma: Jak připravit dítě na vyšetření a zákroky 

u očního lékaře i na hospitalizaci. Tento seminář byl podkla-

dem pro vznikající písemný materiál, na kterém pracujeme.

Během přestávky jsme stačili knihu Rosteme hrou pokřtít; její kmotrou 

se stala MUDr. Anna Zobanová. 

Záznam k vidění zde: http://youtu.be/AZl9rZjiZT0
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Všechny zmíněné aktivity se mohly konat s laskavým přispěním Visio 

International. 

Děkujeme!

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Knihu je možné si zakoupit v Rané péči EDA za 295,- Kč.

Poradkyně vám ji také mohou dovést na konzultaci přímo domů.
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Na co myslet, kdyz� zvaz�ujete 
z�ádost o pr�íspe� vek na zakoupení 
motorového vozidla

Po třetím roce věku dítěte lze požádat o příspěvek na zakoupení auta. Pří-

spěvek může dosáhnout výše až 200 000,- Kč na 10 let, jeho přiznání se od-

víjí nejen od diagnózy dítěte, ale přihlíží se i k tomu, jak často a proč je dítě 

přepravováno a jaké jsou celkové sociální a majetkové poměry vaší rodiny. 

Pokud jste již příspěvek dostali, pamatujte, že:

> je nutné jej využít buď do 3 měsíců od vyplacení nebo do lhůty, kterou 

vám výslovně určí vaše pobočka úřadu práce – je dobré se na místní pod-

mínky zeptat

> je možné jej využít i na vozidlo zakoupené do 12 měsíců před podáním 

žádosti

> nejpozději do tří let od zakoupení auta je možné požádat na finančním 

úřadě o vrácení DPH – k žádosti o vrácení DPH vás opravňuje jakákoli 

výše přiznaného příspěvku – tudíž se vyplatí o příspěvek žádat i v situaci, 

kdy je pravděpodobné, že přiznaný příspěvek bude velmi nízký; na fi-

nančním úřadě se informujte o náležitostech dokladu o koupi

> pokud kupujete auto nové, vrací se DPH z celé ceny auta, pokud ojeté, 

vrací se pouze DPH z ceny za zprostředkování prodeje bazarem!

> vozidlo zakoupené z příspěvku musíte používat celých 10 let k dopravě 

dítěte – při nesplnění je třeba vrátit poměrnou částku z příspěvku; to 

se týká i situace, když už nemůžete auto používat k převozům dítěte, 

protože vám je někdo ukradl nebo bylo zničeno při nehodě, kterou jste 

nezavinili – je proto nezbytné mít auto od začátku pojištěné nejen po-

vinným ručením, ale i havarijním pojištěním a proti odcizení!

S využitím materiálů Rané péče Diakonie Stodůlky zpracovala 

Jana Vachulová
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Zajímavý projekt INSPO
(Internet a informac�ní systémy pro osoby 
se specifickými potr�ebami)

Konference o technologiích pro osoby 
se specifickými potřebami

V sobotu 15. března 2014 se v Kongresovém centru Praha konal již 

čtrnáctý ročník konference, kterou pořádalo BMI sdružení. Pro účastníky 

bylo připraveno 30 přednášek. Středisko Teiresiás pořídilo jejich 

videozáznamy, které je možné shlédnout na www.inspo.cz.

Raná péče EDA na konferenci prezentovala naši aplikaci na iPad EDA Play. 
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Dále byly prezentovány pomůcky usnadňující orientaci lidem se 

zrakovým postižením, např. Remote Assistant – „vzdálený asistent“, 

mobilní aplikace, která spojuje nevidomé osoby s jejich přáteli a rodinou 

na dálku. Asistent vidí video přenášené v reálném čase od nevidomého 

a jeho aktuální polohu na mapě. V obou směrech je zároveň přenášen 

zvuk, takže asistent může pomoci nevidomému vyřešit jakýkoli problém.

http://www.remoteassistant.me/cs

Pro nevidomé byly k dispozici k vyzkoušení ultrazvukové brýle, které mají 

usnadnit prostorovou orientaci a pomáhat předejít úrazu horní části těla. 

Prezentovala firma Sagitta, která dodává i další pomůcky pro osoby se 

zrakovým postižením, jako jsou lupy, dalekohledové systémy, ochranné 

a filtrové brýle.

http://www.sagitta-brno.cz/326-ochranne-bryle

Pro osoby s omezením hybnosti se nabízely různé možnosti ovládat 

počítač ústy, různými dotykovými spínači, očními pohyby či hlasem.

Pro rodiče dětí se sluchovým postižením mne zaujala aplikace pro 

mobilní telefony „Znakujte s námi“, kterou vydalo Centrum pro dětský 

sluch Tamtam, o. p. s., pro rodiče, kterým se narodí dítě se sluchovým 

a kombinovaným postižením. Díky ní se mohou rodiče naučit základy 

českého znakového jazyka. Ten potřebují, aby mohli navázat počáteční 

komunikaci se svým dítětem. Aplikace obsahuje vice než 1300 pojmů 

zohledňujících oblast komunikace s dětmi do 4 let.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.frpsp.znakovka.android

Markéta Skalická, poradkyně rané péče
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Setkání rodic�u� v br�eznu a dubnu

Milí rodiče, 

máme radost, že je o setkání rodičů zájem. Tady je malá 

připomínka na ta předešlá. Přesněji na březnové setkání, 

kde se plstilo a vznikly krásné výrobky, a na dubnové, při kterém jste 

vyráběli vajíčka. Budeme rádi, když fotky přilákají další zájemce. Jako vždy 

připomínáme, že je pouze na vás, zda jen posedíte u kávy, nebo se pustíte 

do nějaké činnosti. Atˇ se rozhodnete jakkoli, jste vítáni.

Těšíme se na vás!

Andrea Hrušková a Lucie Donátová, poradkyně rané péče
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De�ti, rodic�e a vývoj mozku 
– rodic�ovství z hlediska 

neuropsychologie

Před nedávnem proběhl celodenní seminář amerického klinic-

kého psychologa a psychoterapeuta Jonathana Baylina, Ph.D., který se 

ve své práci věnuje neuropsychologickému základu vazby mezi rodičem 

a dítětem. Zní to trochu kostrbatě, tak to přeložím do druhého extrému 

– tedy, co se děje v mozku maminky, která pečuje o své miminko, a co se 

děje v mozku dítěte při této péči maminky nebo jiné pečující osoby. Byla 

to přednáška o chemii, hormonech a konkrétních mozkových částech 

aktivovaných při láskyplné péči naladěné maminky o jejího malého 

kojence.

Dané procesy jsou naprogramovány matkou přírodou a slouží ve svém 

důsledku k zachování lidského rodu. Když se nám narodí potomek, pe-

čujeme o něj s láskou, aby vyrostl v samostatného jedince, a na základě 

lásky a přijetí v péči je on pak schopný vytvořit důvěrný vztah, počít své 

vlastní potomky a ty opět s láskou vychovat. Hormony – zejména oxyto-

cin a serotonin – jsou vylučovány vzájemnou pozitivní a reagující interak-

cí mezi kojencem a naladěnou pečující osobou v obou mozcích a způsobí 

u dítěte vybudování důvěrného, bezpečného vztahu s touto osobou, 

na níž je životně závislé. Opět na biologickém podkladě – jeho mozek 

bude citlivý na vnímání pozitivních reakcí okolí; jak říkal Jonathan Baylin 

– bude reagovat na vyzařované hladiny oxytocinu ostatních, které se na-

venek dají popsat jako vřelé výrazy lidí, úsměvy – což jsou podpůrné a pe-

čující výrazy. V případě, že by dítě zažilo v raném věku trauma ve formě 

zkušenosti s „nevřelou“ pečující osobou nebo snad až hněvivým výrazem, 

který mu jeho přežití nezaručí, stoupají mu v mozku hladiny stresových 

hormonů. Takové dítě má naopak citlivost k jakýmkoli nevřelým výrazům 

a na nich staví svůj názor na svět. Toto dítě si vytvoří defenzivní, obran-

nou vazbu a ve většině interakcí reaguje defenzivně – obranou; ať už 

útočně nebo vyhýbáním se. Dítě si pak v pozdějším věku i dospělosti své 

hluboké emoce nechává pro sebe, jelikož kdyby je vystavilo, mohlo by 

„narazit“, mohlo by se zranit. A takové trauma už zažít nechce. 

To znamená, že dostanete-li možnost setkat se s dítětem, které bohužel 

nemělo to štěstí a nevyrostlo v láskyplné péči jednou osobou, můžete 

být zprvu překvapeni jeho reakcemi – může reagovat zbytečně útočně, 

reaktivněji nebo se staví dál do bezpečné vlastní vzdálenosti – v dů-

sledku se staví předem do obranného postoje. Někdy tento nedůvěřivý 

postoj nemusí být natolik patrný, jen si třeba uvědomíte, že jste u něho 

ani po čase neobjevili smutek nebo hněv či jiné negativní pocity. Tyto 

pocity jsou pro jedince nebezpečné, neznámé a v původní, nedůvěřivé 

vazbě neošetřené, tudíž schované hluboko v duši. V případě, že budete 

o dítě jevit zájem, budete vůči němu zvídaví, originálně přistupující (tím 

myslím hlavně k dětem v prepubertě či pubertě), můžete si dítě získat 

na svou stranu a může se vám otvírat projevováním těchto nepříliš oblí-

bených pocitů jako je smutek, pláč, hněv. Když budete vědět, proč takto 

reaguje, může vám to pomoci k pochopení jeho momentálního stavu. 
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Pak můžete začít citlivě zkoušet děti učit tyto pocity zpracovávat tak, aby 

jiné děti a sociální okolí neodrazovaly svými nepředvídatelnými pocity. 

Můžete začít proces k vybudování opravdového důvěrného vztahu mezi 

vámi a dítětem, pak v důsledku i navrácení důvěry k ostatním lidem 

a schopnost budovat si jiné důvěrné vztahy. Jonathan Baylin zmínil čtyři 

nejdůležitější prvky vedoucí k vytvoření důvěrného bezpečného vztahu 

s dítětem s defenzivní vazbou. Nazývá ten přístup jako „PACEfull“ pří-
stup. Slovo PACE je akronym ze čtyř slov popisujících podmínky k léčeb-

nému působení na dítě:

Playfulness (hravost) otevřená, spontánní a radostná hra. Zpočátku 

může dítě reagovat s nedůvěrou, být odtažité, ale i tak je hra pro děti 

nejpřirozenější cestou k jejich duším.

Acceptance (přijetí) bezpodmínečné přijetí dítěte, jeho momentálních 

stavů.

Curiosity (zvídavost) přístup neodsuzující, neužívající žádných 

předinformací, přístup, který vede k aktivnímu zajímání se o dítě.

Empathy (empatie) uvědomění si dítěte a jeho pocitů, vcítění se do nich.

V tomto krátkém článku jsem vynechala složité názvy částí mozku a jiné 

odborné pojmy z neuropsychologie, které byly zmiňovány, ale doufám, 

že jsem předala hlavní informaci o tématu teorie attachementu (připou-

tání). Dané téma více souvisí s tematikou náhradní rodinné péče, ale je 

až k neuvěření, jak něco na první pohled tak přirozeného jako je láska 

k vlastním dětem se zakládá na chemických procesech.

Seminář byl pořádán organizací Natama, která se specializuje na odbor-

nou podporu náhradní rodinné péče (NRP) a mezi jejíž základní poslání 

patří: podpora zájmů dítěte v obtížné situaci; odborná podpora rodin 

a rodičů, kteří se rozhodli pečovat o děti v NRP; pomoc dětem ohroženým 

nebo trpícím vývojovým traumatem; umožnění dětem, aby vyrůstaly 

v bezpečném a zdravém rodinném prostředí, rozvíjely své možnosti 

a žily plnohodnotným životem. Zdroje informací a další odkazy najdete 

na stránkách organizace www.natama.cz, jsou tam k dispozici i knihy 

k prodeji na téma attachmentu.

Jonathan Baylin, Ph.D. je spoluautorem knihy věnující se „PACEfull“ 

přístupu k dětem, jež si prošly ranými traumaty. Jmenuje se „Brain 

Based Parenting“ a je k dispozici v eshopu Amazon, pouze v originálním, 

anglickém, jazyce (http://www.amazon.com/Brain-Based-Parenting-

Neuroscience-interpersonal-Neurobiology/dp/0393707288).

Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče
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Farmakoterapie a autismus
Stručné informace ze semináře s MUDr. Magdalenou 
Ryšánkovou (APLA) 28. 2. 2014  v Centru Slunečnice 
v Berouně

Jedná se o „pouhé“ poznámky, přesto jsme se rozhodli vám toto téma 

nabídnout. Pokud budete mít zájem dozvědět se více, obracejte se 

na Martinu Vaňkátovou nebo přímo na autorku semináře  

(http://www.praha.apla.cz/mudr-magdalena-rysankova-2.html).

Léky a děti s autismem: 

Léky nikdy neléčí podstatu autismu – jedná se pouze o symptomatickou 

léčbu (léčbu jednotlivých příznaků) a léky často mohou mít nežádoucí 

účinky.

K lékům přistupují rodiče dětí kvůli nadměrné emoční deregulaci dítěte, 

častým a nezvladatelným afektům, těžkým poruchám spánku, úzkosti, 

stresům, agresivnímu a autoagresivnímu chování. 

Pro děti s autismem je typické, že občas nevědí, co se s nimi děje, nevědí, 

co chtějí, mají úzkost, poruchu adaptabilty.

Co nejčastěji způsobí AFEKT: NEADAPTIBILITA (nepřizpůsobivost) 

v kombinaci s ÚZKOSTÍ

Medikace: různé druhy léků, každé dítě může reagovat individuálně, 

některé děti s autismem METABOLIZUJÍ ZVLÁŠTNĚ. Obecně by mělo 

platit, že čím drobnější a hubenější dítě, tím rychlejší metabolismus, 

zpracování léků a rychlá reakce na ně, ale ani to nemusí platit vždy.

Často se může stát, že reakce na nový lék je OPAČNÁ – stav se zhorší, 

často tělo zareaguje až o mnoho později. U těchto léků nikdy nelze 

odhadnout, zda je dítě bude brát celý život nebo ne.

Některé léky způsobují závislost – postupné odvykání, snižování dávky až 

ukončení.

Jak děti s autismem medikovat, záleží mj. na FUNKČNOSTI AUTISMU 

– nízkofunkční, středněfunkční a vysocefunkční autismus – dříve byla 

funkčnost autismu spojována s hloubkou mentálního postižení, dnes je 

to spojováno se SCHOPNOSTÍ ADAPTABILITY (schopnosti přizpůsobit se) 

– kritéria se z minulých časů pozměnila.

Léky se užívají na: úzkostné stavy, poruchy spánku (často souvisí 

s EEG aktivitou mozku – dítě zpracovává celodenní zážitky, EEG vlny 

pracují ve větších vlnách než u běžných dětí – dítě se budí, nespí…) 

sebepoškozování, ADHD, ADD, nutkavé jednání, strach, deprese (spíš 

starší děti), porucha adaptace na stres (dítě nesnáší změny).

Je velmi časté, že vybrané léky na určitou oblast se zkouší u dítěte 

metodou pokus – omyl.
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Druhy léků: 

Antipsychotika – pomáhají na podrážděnost, obsedantní chování 

(závislost), výrazně zlepší projevy agresivity, může se vyskytnout 

paradoxní reakce, zkouší se často více léků.

Antidepresiva – nutkavé chování, deprese, úzkosti, nesmějí se rychle 

vysadit, po nasazení antidepresiv je poměrně běžná zvýšená úzkostnost – 

odezní. 

Anxiolitika – rychlá úleva od úzkosti, uvolnění svalů

Př.: agresivní a autoagresivní chování se může léčit kombinací 

antidepresiv a antipsychotik, např. známý Risperdal.

Stimulancia – medikují ADHD, ADD, impulzivitu (léky: Ritalin,Concentra), 

mají nežádoucí účinky (poruchy spánku, nechutenství), nebyla 

prokázána závislost, dávají se až od pěti let.

ADD a ADHD může být odděleně – je poměrně složité medikovat přesně 

a správně.

Celkově je u dětí s ADHD zvýšené riziko užívání návykových látek.

Terapie stimulancii snižuje riziko abuzu návykových látek u adolescentů.

Častý jev u dětí s autismem: PORUCHY SPÁNKU – okolo 3. roku se 

spánek může upravit, ale nemusí.

Přestimulace přes den – potom děti špatně usínají

Na poruchy spánku se dávají nejčastěji: Prothazin, Autorex, Melatonin 

(Circadin), Rivotril, výjimečně Risperdal (při agresi) – musí se jich často 

vyzkoušet více , některé individuálně nezabírají.

Pouze na usnutí : Stillnox, Hypnogen

Když selže vše ostatní – může se předepsat Lithium – nežádoucí účinky, 

silný lék, stabilizátor nálady.

Podklady pro neurologa/psychiatra kvůli zkoušení léků:

> Prodělané nemoci

> Léky, které pacient v současné době užívá

> Konkrétní projevy strachů a úzkostí

> Má pacient afekty? Jaké a kdy? – konkrétní příklady, co je spustilo, 

co se stane po afektu….

Poznámky ze semináře – Martina Vaňkátová, poradkyně rané péče
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K zábave� stac� í role z tvrdého papíru

Pokud máte doma roli z tvrdého papíru, můžete ji využít 

k výrobě pomůcky. Nalepte na roli barevné pruhy lepicí pásky 

nebo samolepící tapety (široké a úzké). Pořiďte si barevné kolíky 

na prádlo a máte pomůcku, která dětem poslouží nejen jako zrakově 

stimulační hračka, se kterou se dá kutálet, protahovat jí barevné stuhy… 

Při jejím dalším využití si dítě může cvičit jemnou motoriku, kdy se snaží 

přichytit kolík k roli zcela náhodně, dále může kolík přichytit ke stejné 

barvě – přiřazuje na základě barevnosti. Méně obtížné je přichytit kolík 

k širokému barevnému pruhu, více úsilí musí dítě vynaložit, pokud chce 

přichytit kolík k úzkému barevnému pruhu. Pokud se přichytávání kolíků 

k roli nedaří, může dítě kolíky pouze sundávat a dále vhazovat do stejně 

barevných kelímků apod. Další možností je přivázat k roli barevné stuhy 

a pak ji zavěsit nad postýlku, do prostoru pokojíku, kde by byla zajímavá 

ve větším provedení nebo kde by byl takových rolí větší počet. 

Andrea Hrušková, poradkyně rané péče
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Jednoduchá efektní hrac�ka

Jednoduchá ozvučená hračka, která nadělá spoustu radosti 

a zabaví děti doma i na zahradě.

Využijí se koule z automatů na drobné hračky, do koulí 

se nasype hrášek či cokoli jiného k ozvučení. Koule se navléknou 

na kloboukovou gumu. Mohou se po gumě posunovat, při manipulaci 

s nimi či gumou zajímavě chrastí.

Růžena Poborská
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Man�ásek

Při nedávné konzultaci mi Tadeášova maminka představila 

nového člena rodiny – maňáska, kterého sama vyrobila. Tadeáš 

na něj velice hezky reaguje, poslouchá ho, když ho osloví, vyprá-

ví mu, prostě je to jeho kamarád. Paní Skleničková poslala fotku pro vaši 

inspiraci, takže pokud budete mít čas a chuť, může i do vaší rodiny přibýt 

další člen. Tak mě napadlo, vyfoťte ho a pošlete fotku po své poradkyni, 

v příštím zpravodaji můžeme uspořádat fotografické setkání maňásků. 

K výrobě stačí kus starého bílého trika, které na stroji sešijete podle tvaru 

maňáska, a pak už jen fantazie a pevná ruka při kresbě obličeje, šatů atd. 

Na kresbu jsou vhodné fixy na textil. 

Děkuji paní Skleničkové za inspiraci a poskytnutí fotky.

Andrea Hrušková, poradkyně rané péče
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Zkušenosti s rehabilitac�ními 
zar�ízeními
Jezdím se synem už nějakou dobu po lázních a léčebnách, a to 

jak českých, tak i zahraničních. Proto jsem se rozhodla sepsat 

své zkušenosti.

Janské Lázně – byli jsme zde třikrát. Vždy celé pobyty přes zdravotní 

pojišťovnu. Říká se, že Janské Lázně jsou nejkvalitnější dětskou léčebnou. 

Mně se tam vždy moc líbilo, i když pobyty pět až šest týdnů byly vždy 

velice dlouhé. Ale dělala jsem to pro zdraví svého syna, a tak se to vydržet 

dalo. Rehabilitace je tam kvalitní, ale ve srovnání s jinými možnostmi je 

tam většina času spíš promrhaná. Já osobně bych si představovala více 

cvičení než dvakrát denně třicet minut Vojtovky. V současné době, kdy 

naše lázeňství spíše upadá, je tam cvičení i méněkrát, což už mi přijde 

úplně zbytečné tam na takovou dobu jezdit. Ale rozhodně jsme tam pro-

žili hezké chvíle a i nějaké ty pokroky se dostavily. Po absolvování i jiných 

lázní můžu jen zhodnotit, že Janské Lázně zamrzly v čase a nesnaží se 

o nové věci. Ale třeba se i to časem změní k lepšímu. Doufám. Z procedur 

tam může dítko mít: rehabilitaci, vířivku, masáže, vertikalizační stojan, 

motomed, elektroléčby, inhalace, bazén, ergoterapii. 

Arpida České Budějovice – na dvoutýdenním pobytu jsme byli jednou. Je 

to jen pro pár rodin (asi pět). Velice milé a příjemné prostředí. Rehabili-

tace na vysoké úrovni. Z procedur vířivka, bazén, ergoterapie, rehabilita-

ce. Bohužel tím, že tam může být jen pár rodin a zájem je veliký, dostane 

se tam rodina tak jednou za dva až tři roky. Ale rozhodně to stojí za to. 

Sanatoria Klimkovice – zde jsme byli přes zdravotní pojišťovnu s doplat-

kem terapie Therasuit (Klimtherapy) – náš doplatek 47 tisíc korun. Lázně 

jsou to menší, kousek od Ostravy, umístěné v přírodě, kolem jsou moc 

hezké procházky. V lázních panuje milá a příjemná atmosféra. Klimtherapy 

je nyní dost populární metoda a v Klimkovicích dělají vše pro to, aby neu-

stále nabídku služeb zlepšovali. Co mě nesmírně vadí je, že vás při prvním 

takovém pobytu nutí být tam čtyři týdny, což mi pro některé děti přijde 

dost dlouhé vzhledem k intenzitě cvičení (denně tříhodinový blok). 

ADELI centrum v Piešťanech – výborné centrum, kde panuje nadmíru 

milá a laskavá atmosféra. Všichni se k vám chovají vstřícně, snaží se vám 

vše ušít na míru a splnit každé vaše přání. ADELI je velice známé a kvalitní 

centrum. Bohužel jde o soukromou rehabilitaci, na kterou nepřispívají 

naše zdravotní pojišťovny. I přesto stojí za to do ADELI jet. My jsme byli 

třikrát a chystáme se na čtvrtý pobyt. Jsme tam moc spokojení. Syn tam 

vždy udělal největší pokroky. Cvičení začíná kryoterapií, pak se dvě hodi-

ny cvičí v obleku a po námaze je vždy 45 minut masáž. Z dalších procedur 

bych vyzdvihla kvalitní logopedii, laser, kyslíkovou terapii, manuální 

terapie. Opravdu jde o vysoce kvalitní centrum, které pomáhá především 

dětem s DMO, bohužel cenově dost drahé. Dva týdny rehabilitace 3000  

EUR (bez ubytování a stravy). 

Nyní jsme objevili další dvě centra, které dělají terapie v obleku, tzv. The-

rasuit, což je metoda, kterou dělají v ČR v Klimkovicích, Příbrami a nově 

i v Plzni. My se chystáme navštívit buď centrum v Polsku nebo u Vídně 

– ještě nejsme úplně rozhodnuti. Na obě centra máme výborné reference 

a cenově jsou skoro srovnatelná. Zde na ně přikládám odkazy:

Polsko – centrum Fiszer: http://centrumfiszer.pl, Rakousko – Zentrum 

Kinesis: https://www.facebook.com/zentrum.kinesis?filter=2

Doufám, že Vám moje poznatky trošku přiblíží možnosti rehabilitací a po-

můžou třeba i s výběrem.

Petra Navarová 
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Zvedák podomácku

Zašli sme si do obchodu s horolezeckými potrebami (ROCK 

POINT), poradili nám tri kladky, z toho dve jednoduché a jedna 

špeciálna za 3000,- Kč, na zadržanie proti pádu a pomalé 

spúšťanie...lano, tri karabinky ... a hák do stropu manžel navrtal najväčší, 

aký v Bauhause mali... 

A už iba ušiť „hojdačku“ – vak, ktorý sme si požičali od firmy, ktorá 

predáva zvedáky pre pacientov...nám to velmi šikovne ušil pán 

v „Brašnářství“ na Písečné ulici, Praha 8...za 800,- Kč, pritom od poisťovne 

stojí 6000,- Kč, a doplatok je 1500,- Kč!!! Pán krajčír určite rád ušije 

ďalší... nákres má, alebo si môžete požičiať náš na obkreslenie.

Je to super pomoc pre mňa a zábava pre malú...hojdáme sa a potom ju 

dávam do stoličky, kočiaru alebo na Vojtov stol.

Ak chcete poradiť, napište mi: zkolenik@gmail.com

Zuzana Kolenik
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Odkazy pro pouz�ívání iPadu

Přinášíme některé zajímavé a užitečné odkazy:

www.i-sen.cz – návody, inspirace, aplikace

www.skolstvi.24u.cz – inspirativní videa z českých škol, 

kde již využívají iPady

Manuál pro iPad naleznete zde:

http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1595/cs_CZ/ipad_

uzivatelska_prirucka.pdf

Manuál pro Apple TV naleznete zde:

http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1607/cs_CZ/apple_

tv_3rd_gen_setup_cz.pdf

Návod, jak vytvořit Apple ID bez kreditní karty, naleznete zde:

http://support.apple.com/kb/HT2534?viewlocale=cs_CZ&locale=cs_CZ

Další odkazy, kde naleznete inspirace na nejen vzdělávací aplikace:

https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/

viewRoom?fcid=549872333&mt=8

http://www.apple.com/education/ipad

http://appsineducation.blogspot.cz 

http://appsineducation.blogspot.cz

http://www.appannie.com/top/iphone/united-states/education

Lenka Bártová
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Rozhovor s poradkyní rané péc�e 
Annou Kubeschovou
Štafetu posíláme dál, ptá se Alice Pexiederová

Co bys o sobě chtěla říct na úvod? Mohla by ses představit čtenářům?

V létě mi bude 35 let, jsem vdaná a máme s manželem tři dcery. Nejstarší 

Adélka bude zítra dělat zkoušky na střední školu. Mařenka, která je pro-

střední, chodí do páté třídy a nejmladší Majda teprve do školky.  Bydlíme 

v paneláku na Jižním Městě. Do Prahy jsem se přestěhovala za svým man-

želem, který se tu narodil, já jsem původně z malého města Neveklov 

ve středních Čechách.

Co tě do Rané péče EDA přivedlo?

V Rané péči EDA jsem se ocitla vlastně náhodou, tak, jak se děje většina 

důležitých věcí v životě. Když mi končila moje třetí rodičovská dovolená, 

byla jsem už rozhodnutá odklonit se od své původní profese. Pracovala 

jsem jako speciální pedagog na jedné základní škole pro děti s kombino-

vaným postižením. Ale čím jsem byla starší a „zralejší“, tím mi bylo jas-

nější, že moje místo bude spíš v oblasti sociální práce. Nějakou dobu se 

to zdálo jako neřešitelný problém, protože na všech pozicích, kde hledali 

sociálního pracovníka, požadovali, aby kandidát byl vystudovaný sociální 

pracovník. Až ejhle! Raná péče EDA vypsala výběrové řízení na pozici po-

radce rané péče. Tahle práce v sobě vlastně ideálně spojuje jednak práci 

pedagogickou, jednak sociální. Přihlásila jsem se tedy a čistě náhodou mě 

vybrali. :)

Co nebo kdo ti v začátcích u nás pomohlo/pomohl?

Musím upřímně říct, že úplně nejvíc mi pomohlo to, že jsem do rané 

péče nenastoupila sama, ale zároveň ještě s jednou „novou“ kolegyní. Je 

obrovská úleva a pomoc, když máte pro začátek někoho „do dvojice“. Byly 

jsme obě vyjukané z té spousty informací, které se na nás hrnuly, a obě 

jsme měly pocit, že je nikdy nemůžeme pojmout. Ale ve dvou se všechno 

lépe táhne, a tak jsme se o všem radily spolu, spolu jsme se děsily, že se 

to všechno nikdy nenaučíme, a spolu jsme se radovaly z prvních povede-

ných konzultací.

Další okolnost, která mi pomohla a vlastně pomáhá dodnes, je mimo-

řádná vstřícnost všech kolegyň v týmu. Nikdo se na mě nikdy nemračil, 

že zas něco nevím, nikdo mi neřekl „Ale na tohle už ses ptala, ne?“ nebo 

„Tohle bys snad jako tyfloped  mohla vědět…“   Fakt díky, holky!
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Co nejraději děláš ve své práci?

To ti můžu říct naprosto přesně. Nejraději jdu z konzultace v rodině, 

s krosnou na zádech a pocitem, že se konzultace povedla. To je mi pak 

opravdu dobře. Možná až moc dobře. Začínám mít pocit, že práce po-

radce je trochu jako droga. Na každou konzultaci se připravuji s lehkým 

chvěním okolo žaludku, protože pokaždé je to jiné a vlastně nikdy nevíte, 

co vás tentokrát čeká. Když se to ale povede a odcházíte s pocitem, že jste 

snad někomu trochu pomohli, je to pak taková euforie… A chcete to zažít 

znovu a znovu.

Poděl se s námi o pracovní zážitek z poslední doby.

Podělím se s vámi o pocit krátkého uvědomění, který jsem nedávno 

pocítila v jedné romské rodině. 

Byl tam neuvěřitelný šrumec. Hromada dětí, které se bytem pohybo-

valy, odněkud přicházely a pak se zase někam ztrácely. Spousta rámusu 

a dohadování a do toho hlasitě puštěná hudba. Na zemi v tureckém sedu 

seděla maminka a průběžně kojila roční dvojčata. Byla jako střed vesmíru, 

který zůstává vždycky na místě, i když kolem se všechno hemží a promě-

ňuje. A já jsem si najednou strašně silně uvědomila, že kdybych mohla 

být znovu dítětem, chtělo by se mi být jím právě tady. Mít mámu, co je 

pořád doma a nikam nemusí, lítat celý den po baráku s houfem dalších 

dětí a dělat rámus.

Jak a kde čerpáš energii?

Výhradně se dobíjím od lidí. Potřebuji kolem sebe lidi, kteří tu příjemnou, 

pozitivní energii mají, a na ně se pak napojím… Na druhou stranu věřím, 

že nejsem jenom „sosač“, ale stejně tak dobře dokážu i dobíjet druhé.

Co děláš nejraději ve svém volném čase?

Když jen trochu můžu, tak čtu. Už několik let také hraji divadlo s jedním 

amatérským spolkem. A jelikož jsme si s manželem nedávno koupili 

„domeček na venkově“ – takovou barabiznu před spadnutím, kterou by 

každý trochu rozumný člověk zboural –, tak mě teď baví i zachraňovat 

život tomuhle domu.

Neštve tě někdy něco? Působíš velmi klidným dojmem…

Často mě naštve moje vlastní osoba. Třeba něco řeknu dřív, než si to 

pořádně stačím rozmyslet, a už když to vypouštím z pusy, vím, že je to 

chyba. Ale už to nejde zastavit. To jsem pak na sebe hodně naštvaná. Jinak 

máš pravdu. Chci být naštvaná, co nejmíň to jde. Jsem spíš typ, co se 

snaží zvyknout si a přizpůsobit se za každou cenu, než se naštvat a něco 

změnit. Kdyby byli všichni jako já, pokrok by se neposunul dopředu ani 

o milimetr :)

Máš nějaký tip na kulturní akci, kterou bys chtěla doporučit?

Troufnu si doporučit výstavu, na které jsem sama ještě nebyla, ale roz-

hodně se chystám. Je to výstava výtvarníka Tima Burtona a probíhá právě 

nyní v Domě U Kamenného zvonu http://www.citygalleryprague.cz/cs/

web/guest/vystavy/-/vystavy/vystava/135960. Výborné na ní je to, že Ná-

rodní galerie pořádá prohlídky i výhradně pro děti a přizpůsobené právě 

jim. Takže žádné hlídací koutky, děti hezky s sebou.

Díky za odpovědi!
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Rubrika pro sourozence – k vytište� ní

Pokojíc�ek k zar�ízení:
Na levé straně obrázku je pokojíček, kterému ale spoustu věcí 

chybí! Z květináče nic neroste, na zdi visí samotný rám bez 

obrazu a budík má ciferník bez ručiček. Dokresli chybějící věci z pravé 

strany obrázku nebo je vystřihni, dolep a pak obrázek vybarvi.

Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Srdečně vás zveme na všechny akce. Potěší nás, když se také 

přijdete podívat na náš prezentační stánek na veletrzích, 

jarmarcích a podobných akcích.

Akce absolvované 
12. 2. 2014 Setkání rodičů – Jak na to – životopis, pohovor při nástupu 

do práce, konzultace s odborníky z GE Money bank v rámci spolupráce 

s GE Volunteers

12. 3. 2014 Setkání rodičů a dětí – zvířátko z plsti

15. 3. 2014 INSPO – Konference o technologiích pro osoby se 

specifickými potřebami – prezentace Eda play

9.–11. 4. 2014 Odborné semináře poradkyň s lektorkami z Holandska

16. 4. 2014 Velikonoční setkání rodičů a dětí 

25. 4. 2014 NGO Market  – 15. veletrh neziskovek v Národní technické 

knihovně v Praze

27. 4. 2014 Setkání sousedů v Předboji

10.–31. 5. 2014 Výstava fotografií „JSME TU, I KDYŽ NEVIDÍME“ 

na Pražském  hradě v Mladotově domě

15.–18. 5. 2014 Pobytový kurz ve spolupráci s Pestrou společností

17. 5. 2014 Traktorový piknik u Nešporových

Akce chystané

19. 5. 2014 Veletrh sociálních služeb na Slunečním náměstí v Praze 13

19. 5. 2014 Den zdraví a sociálních služeb Praha 8

21. 5. 2014 Veletrh sociálních a návazných služeb, Praha 10, NC Eden

22. 5. 2014 Večerní setkání rodičů – kruhové tance

23. 5. 2014 Bambiriáda (22.–25. 5.) v Praze 6 – Vítězné náměstí

29. 5. 2014 Jarmark neziskových organizací na náměstí Míru, Praha 2

9. 6. 2014  Zahradní slavnost Na Habrovce

12. 6. 2014 Jarmark neziskových organizací na náměstí 

Jiřího z Poděbrad, Praha 3

září 2014  Setkání rodičů a dětí s hasiči z Libuše

15. 10. 2014 Setkání rodičů a dětí

13. 11. 2014 Večerní setkání rodičů 

10. 12. 2014 Mikulášské setkání rodičů a dětí

Sledujte aktuality na našich stránkách www.ranapece.eu/praha/aktuality 

nebo stránku věnovanou setkávání www.ranapece.eu/praha/setkávání 

rodičů. Pozvánky na setkání rozesíláme asi 14 dní před akcí. Pokud 

pozvánky na setkání mailem nedostáváte a máte o ně zájem, napište 

na setkani@ranapece.eu.
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Inzerce

 Sháním použité lehátko do vany ROBBY, velikost 1, od firmy 

OTTO BOCK.  

Nabídky, prosím, posílejte na e-mail m.feldova@seznam.cz
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