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Úvodník
Je tu téměř konec roku, nastal Advent. Stále se toho však 

hodně děje.

Probíhá výstava fotografií dětí z našich klientských rodin v No-

voměstské radnici a tvoří součást Neviditelné výstavy. Pokřtili jsme již 

druhý kalendář, který podpořily tentokrát známé osobnosti na Jawách, 

a zahájili tak jeho prodej. Reklamní spot, který ukazuje, jak funguje apli-

kace EDA PLAY, získal cenu poroty v soutěži o nejlepší česko-slovenskou 

veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo. Poradkyně s paní ředitelkou pobý-

valy týden na stáži v organizaci Visio v Nizozemsku a přivezly si spoustu 

inspirace a podnětů pro svou práci. Těšíme se, až budeme moct všechny 

materiály a vjemy zpracovat a předat v rámci konzultací rodinám.

Je parádní a téměř až neuvěřitelné, že máme tolik nadšených podporo-

vatelů a příznivců, bez nichž bychom vůbec nemohli fungovat, a že jejich 

počet se rok od roku rozšiřuje a povědomí o službě rané péče roste.

Za to patří dík i vám všem čtenářům!

Poklidný Advent, krásné svátky a vykročení tou správnou nohou do no-

vého roku přeje

celý tým Rané péče EDA
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Fotografie z našich klientských rodin 
na Neviditelné výstave� 
Raná péče EDA ve spolupráci s fotografkou Michaelou 

Hrubou si Vás dovolují pozvat na unikátní výstavu velkofor-

mátových fotografií našich klientů. Expozice v rámci Nevi-

ditelné výstavy na Novoměstské radnici, Karlovo nám. 1/23, Praha 2, 

potrvá až do 5. ledna 2014 a je otevřena denně od 12 do 20 hodin. 

Vstup je z Vodičkovy ulice, více informací na www.neviditelna.cz. 

Kmotrou výstavy se stala herečka Renata Víznerová-Pokorná se svým 

synem EDOU. 

Michaela Hrubá je nezávislá fotografka, absolventka FF UK a stu-

dentka Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Je 

zakládající členkou skupiny 28. Svým osobitým fotografickým stylem 

se snaží dostat pod povrch věcí. Zachycuje pomíjivé okamžiky z kaž-

dodenního života nejen v Čechách, ale i na Ukrajině, na Kubě a v New 

Yorku. Má za sebou několik společných i samostatných výstav. Své 

fotografie rovněž publikuje (časopis Instinkt, Digifoto, Slovak Art 

magazine, Žena-in, Cuba Europa Dialogues: The Old Lady Europe). 

Spolupracuje s organizacemi Adra, Člověk v tísni, Raná péče EDA 

a s hospicem Dobrý pastýř. Více informací na www.michaelahruba.cz.

Výstavu svým darem dvanácti rámů podpořila také firma ACTIVA.

Lenka Bártová, fundraiserka
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Motorkár�i na JAWE� podporují 
Ranou péc� i EDA
I letošní rok se mnoho známých osobností rozhodlo naši or-

ganizaci podpořit účastí na charitativním kalendáři „Portréty 

osobností a historické motocykly 2014“. Tento projekt vzniká 

ve spolupráci organizace Raná péče EDA s fotografem Jiřím Šourkem 

www.artfotoprague.cz/portrety-osobnosti a navazuje na úspěšný projekt 

kalendáře na rok 2013. 

Patronem projektu je známý kardiolog a sběratel starých motocyklů, pan 

profesor Jan Pirk. Pro zvýšení atraktivity kalendáře byly záběry pořízeny 

v historickém centru Prahy. Projektu se dále zúčastní tyto osobnosti: 

prof. Pavel Pafko, Václav Postránecký, Pavel Liška, Arnošt Goldflam, 

Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Gabriela Soukalová, Vladimír Šmicer, 

Alice Nellis a další. 

Kalendář můžete koupit v sídle naší organizace v Trojické ulici za 250,- Kč. 

Lenka Bártová, fundraiserka
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ARPIDA slavila 20 let
Centrum ARPIDA v Českých Budějovicích poskytuje již 20 let 

komplexní koordinovanou péči v duchu uceleného systému re-

habilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) 

osobám s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. 

V současnosti má ARPIDA 3 třídy mateřské školy, 12 tříd základní školy, 

2 třídy pracovní školy, 4 místnosti denního stacionáře, 11 pracoven fyzio-

terapeutů a mnoho dalších. 

Poskytuje také čtrnáctidenní intenzivní pobyty. Většina rodičů je hodně 

spokojena, ale čekací doba na termín je v současné době 2 roky. Máte 

však také možnost nahlásit se jako náhradníci; pokud někdo onemocní, 

můžete odjet okamžitě. 

www.arpida.cz

Lenka Bártová
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Vzde� lávání z�áku�  se zdravotním 
postiz�ením
Seminář pro rodiče 
Přinášíme vám dva ohlasy z řad poradkyň rané péče. Věříme, že 

takto zachycený obsah semináře bude pro vás přínosný jako připomenutí, 

či vám k této problematice přinese nové informace.

Sobotní (9. 11. 2013) seminář pro rodiče budoucích školáků a školaček 

byl úspěšný svým rozsahem i hojnou účastí posluchačů. V zasedací 

místnosti Rané péče EDA se nakonec sešlo 17 rodičů, kteří řeší nebo 

v budoucnu budou řešit, jakým směrem se vydat v oblasti vzdělávání 

svých dětí s kombinovaným postižením.

O své zkušenosti se s námi podělily tři maminky – paní Myersová, paní 

Kruisová a paní Kremlová – a celý seminář moderovala poradkyně Rané 

péče EDA Jana Vachulová (nutno říci, že výborně!).

Všechny tři maminky vždy střídavě reagovaly na aktuální otázky , 

sdělovaly svůj vlastní pohled na věc a své zkušenosti s problematikou. 

Rozdílnost jejich pohledů byla dána třemi odlišnými způsoby, jakými se 

jejich děti vzdělávají: jedno dítě je integrováno do běžné základní školy, 

druhé využívá placeného denního stacionáře v kombinaci se speciální 

školou a třetí se vzdělává ve speciální škole.

Z těchto tří pohledů se diskutovaly a porovnávaly například otázky 

přípravných ročníků, zápisů do školy, osobních a pedagogických 

asistentů nebo třeba individuálních vzdělávacích plánů.

Téma se zdálo nevyčerpatelné, a tak se diskuse a sdílení zkušeností 

protáhlo dlouho po formálním ukončení semináře. To samo o sobě 

potvrzuje, že seminář byl výborně tematicky zvolen a dobře organizačně 

zajištěn.

Mockrát děkuji za cenné informace!

Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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V sobotu 9. 11. 2013 jsme se na semináři ve Středisku setkali 

s maminkami, které již se svým dítětem vzhledem k věku musely řešit 

(a dobře vyřešily) nástup dětí do školního vzdělávacího systému. 

Po seznámení se všemi účastníky semináře, tedy rodiči dětí, které 

budou odklad řešit dříve či později, vytvořila poradkyně Jana Vachulová, 

která celý seminář moderovala, informační půdu pro diskuzi, založenou 

na zákonech ČR. 

Za zmínku stojí důležitá informace, že školní docházka je v ČR povinná pro 

každé dítě bez ohledu na stupeň zdravotního a hloubku mentálního nebo 

kombinovaného postižení, a to nejpozději od školního roku, v kterém 

dítě dosáhne osmi let věku. Pro takové dítě však rodiče museli společně 

se školským poradenským zařízením (spadajícím do zákonem určené 

sítě školských poradenských zařízení – tedy SPC [Speciálně pedagogické 

centrum] či PPP [Pedagogicko psychologická poradna]) vyřešit odklad 

školní docházky. Stejně tak patří do povinností rodičů všech dětí bez 

rozdílu, které před začátkem školního roku v daném kalendářním roce 

završí šest let věku, zúčastnit se zápisu v jakékoli – nejlépe spádové 

základní škole. Tento zápis je vyhlašován zřizovatelem školy v době 

určené opět zákonem, a to v době mezi 15. lednem a 15. únorem. Lze si 

telefonicky zjistit, zda je nutné přijít s dítětem nebo nikoli. 

Pod pojmem povinná školní docházka je zahrnuta nejen každodenní 

návštěva běžné základní školy (tedy forma individuální integrace), spadá 

sem i možnost navštěvovat s dalšími žáky určitého druhu zdravotního či 

jiného postižení třídu v rámci běžné základní školy (skupinová integrace) 

nebo přímo školu zřízenou pro žáky se zdravotním postižením.

Vedle kombinací tří výše zmíněných forem je ještě možnost v případě 

dítěte s tzv. hlubokým mentálním postižením zažádat o individuální 

vzdělávání, které probíhá formou domácích návštěv pedagogického 

pracovníka ze zařízení určeného krajským školským úřadem. 

Od hostujících maminek zazněly dobré i špatné zkušenosti. Energie 

a neústupná asertivita a dožadování se vhodných způsobů učení jsou 

bohužel prostě někdy potřeba. Motivací budiž zkušenost, že to někde 

nakonec dobře dopadá i přes počáteční neochotu učitele. Výuka probíhá 

formou individuálního vzdělávacího plánu, který je podle zkušeností 

flexibilní a je určitě dobré dožadovat se konkrétních cílů výuky 

v jednotlivých předmětech. Měli jsme mj. také možnost nahlédnout 

do slovního hodnocení na vysvědčení holčičky navštěvující Speciální 

školu Bártlova v Horních Počernicích. 

Díky tomu, že je školní docházka povinná, není třeba se obávat nějakých 

velkých výdajů za školné – to jen v případě návazných služeb, např. 

služeb stacionáře. Ostatní výdaje se dají srovnat s docházkou do běžné 

základní školy. Délka studia je na základní škole speciální 10 let, povinná 

školní docházka trvá 9 let. Ukončené vzdělání je však tedy po 10 letech. 

Je možno a je více než užitečné navštěvovat přípravné ročníky, pomůže to 

hladkému přechodu do ZŠ speciální. 

Zazněly také zkušenosti se zajištěním dopravy do školy. Bohužel se 

někdy stává, že selže možnost dopravy do školy vlastními zdroji, a proto 

maminky všem doporučují využít dopravce – v Praze konkrétně Societu či 

Handicap transport. Na začátku spolupráce s těmito firmami je užitečné 
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si pro dítě domluvit transport např. k lékaři, a tak je možné se dostat 

na seznam jejich klientů. Pak se lépe domlouvá pravidelnější spolupráce 

– dovoz do školy/stacionáře. Se zajištěním dopravy je ale třeba začít 

s dostatečným časovým předstihem.

Všechny sdílené zkušenosti se také týkaly toho, že by se mělo začít se 

zajišťováním školního vzdělávání opravdu včas. Je možné již od čtyř let 

věku dítěte mapovat školy v okolí, ptát se na zkušenosti s těmito školami, 

zjišťovat si pro a proti (s pomocí poradenských pracovišť i rané péče). 

Určitě je vhodné navázat spolupráci s danou speciální školou formou 

navštěvování přípravných ročníků, aby byla šance na přijetí do školy co 

největší. 

Tea Vísnerová, poradkyně rané péče
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Rozhovor s kolegyní 
Andreou Hruškovou
Ptala se Lucie Donátová

Mohla by ses několika větami představit našim čtenářům.

Jsem vdaná, mám dvě děti, dceru Magdalénu a syna Matyáše. Majda je 

v posledním ročníku střední umělecké školy a Matyáš studuje vysokou 

školu. Manžel podniká. Vystudovala jsem gymnázium, pedagogickou 

nástavbu a PedfUK obor Předškolní pedagogika.

Jak ses dostala do Rané péče EDA a jak dlouho zde pracuješ?

Začínala jsem u dětí se sluchovým postižením v Základní a mateřské 

škole internátní Holečkova, Praha 5, pak jsem odešla na mateřskou. 

Po návratu jsem pracovala jako učitelka na prvním stupni základní školy 

a učitelka v mateřské škole. Před nástupem do Rané péče EDA jsem byla 

mimo obor a pracovala v rodinné firmě, ale věděla jsem, že se vrátím 

k oboru, takže jsem se dále vzdělávala v oblasti speciálně pedagogické, 

sociální a psychologické. Začalo se mi stýskat po dětech, rodičích, situace 

byla vhodná pro můj odchod z firmy a já začala hledat uplatnění v oboru, 

kde bych cítila, že dělám něco smysluplného. Na kurzu Montessori 

pedagogiky jsem se setkala s kolegyní, která právě odcházela ze 

speciální školy a začínala pracovat jako poradkyně rané péče. Oslovila 

mě myšlenka rané péče, líbilo se mi propojení práce s dítětem a jeho 

rodinou. Přihlásila jsem se do výběrového řízení a v březnu 2014 to 

budou dva roky, co v Rané péči EDA pracuji.

Kromě klientských rodin máš ve středisku na starosti ještě něco dalšího?

Ve středisku se starám o knihovnu, knížky mám ráda a těší mě, když 

máme nové přírůstky. Dále se účastním akcí, na kterých propagujeme 

a seznamujeme veřejnost s činností Rané péče EDA. Babí léto v Bohnicích 

je dokonce taková rodinná akce, chodí tam se mnou i můj manžel, za což 

mu tímto děkuji. Nyní jsem se začala spolupodílet na setkávání rodin 

v Ústeckém kraji a zdá se, že budu i u těch pražských setkání.

Z čeho máš ve své práci největší radost a z čeho nejmenší?

Největší radost mám, když se dítěti a celé rodině daří, když nám vychází 

to, co jsme si společně předsevzali, ty naše cíle v plánování. Když dítě 

udělá pokrok nebo se jeho stav nezhorší, najde se vhodný stacionář, 
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školka, daří se nošení okluze, brýlí, najde se vhodná pomůcka. Když je 

úředník rozumný, škola vstřícná a rodiče mají důvěru ve svého lékaře 

a další odborníky. Když si rodiče najdou čas i na sebe. Když se rodina 

odhodlá a přijde na setkání rodičů. A přesný opak předešlé odpovědi mi 

pochopitelně radost nedělá. 

Nedávno jsme navštívily s Ranou péčí EDA kolegyně v Nizozemsku. Co tě 

tam nejvíce oslovilo a překvapilo? 

V prvé řadě mě zaujala neobyčejně vstřícná, otevřená, přátelská a tvůrčí 

atmosféra ve speciální škole, kde jsme byli hned první den našeho 

pobytu. Děti byly dle svých možností kreativní. Společně s pedagogy 

a asistenty vymýšlely příběh do své knihy, která měla na závěr projektu 

vzniknout. Děti tak měly možnost seznámit se s tím, jak vzniká kniha, 

včetně výroby. Překvapilo mě, že práce poradkyň rané péče v Nizozemsku 

je zaměřena čistě na práci s dítětem, na rozdíl od naší služby, která je 

určena celé rodině. Zajímavá pro mě byla přednáška neuropsycholožky 

Marjolein Dik na téma „Centrální postižení zraku”. Dál se nebudu 

rozepisovat, určitě bude o Nizozemsku samostatný článek.

Čemu se ráda věnuješ mimo práci?

Ráda si vyrazím na pěší výlet po horách, navštívím galerii, zajdu do kina, 

na koncert, sejdu se s přáteli. Nejčerstvější zážitek mám z festivalu 

dokumentárních filmů v Jihlavě, kam jezdíme pravidelně již několik let 

celá rodina. Jen ten den má nějak málo hodin, znáš to.

Co ráda jíš a co ráda vaříš?

S vařením je to tak, že nejsem ten typ, co sbírá recepty a neustále něco 

kuchtí. Za vše asi hovoří můj oblíbený recept Kachna bez práce. Ale není 

to se mnou zas tak strašné, rodina netrpí hladem, ve vaření se střídáme 

s mužem, chuťově zajímavé pokrmy vytváří dcera. Někdy upeču koláč, 

bábovku, vánoční cukroví bylo doménou mé maminky, už není mezi 

námi, tak přebírám štafetu, její recepty střežím jako oko v hlavě. Ráda 

ochutnám jídla z jiných koutů světa.

Lucko, díky za otázky.

Andrea Hrušková, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Akce absolvované 
25. 9. 2013 Setkání rodičů – výlet do ZOO ve Dvoře Králové ve spolupráci 

s dobrovolníky GE Volunteers z GE Money Bank

od 1. 10. do 31. 10. 2013 Říjen pro neziskovky v Mostě – prezentační 

výstava na MÚ Most 

2. 10. 2013 Veletrh sociálních služeb na Gutovce v Praze 10

od 14. 10. do 31. 10. 2013 Výstava sociálních služeb Mělník – radnice

14.—19. 10. Stáž poradkyň v Holandsku

23. 10. 2013 Setkání rodičů a dětí s ukázkami pomůcek firmy Otto Bock 

a skládáním origami

9. 11. 2013 Seminář pro klienty – Nástup dítěte s postižením do 

povinného školního vzdělávání – zápis, odklad, výběr školy, možnosti 

asistence, pomoc speciálně pedagogického centra – zkušenosti rodičů

14. 11. 2013 Setkání rodičů – konzultační seminář – ergoterapie 

s praktickými ukázkami konkrétně pro vaše dítě

14. 11. 2013 Křest charitativního kalendáře – Portréty osobností 

a historické motocykly

od 18. 11. do 31. 12. 2013 Výstava portrétů klientů Rané péče EDA 

v Novoměstské radnici

20. 11. 2013 Setkání rodičů v Kadani společně s Občanským sdružením 

Limity Kadaň – téma: testy zjišťující poruchy autistického spektra, 

strukturované učení, předškolní zařízení

4. 12. 2013 Setkání rodičů a dětí – Mikulášská s nadílkou pro děti 

Akce chystané

15. 1. 2014 Setkání rodičů

12. 2. 2014 Setkání rodičů

12. 3. 2014 Setkání rodičů

9. 4. 2014 Setkání rodičů v Kadani

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 .

Plánované uzávěrky dalších čísel zpravodaje v roce 2014:

Potěší nás, když budete své příspěvky směřovat k termínům uzávěrek: 

22. 1., 16. 4., 20. 8. a 5. 11.

Posílat je můžete přes své poradkyně nebo na adresu 

alice.pexiederova@ranapece.eu, do předmětu:  článek/foto do zpravodaje: 

Těšíme se na ně!
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Odebrat jednu kostku, ume�ní c�ekat, 
znám všechny paní uc� itelky - 
postr�ehy ze stáz�e týmu Rané péc�e 
EDA v Nizozemsku
V třetím říjnovém týdnu se devět pracovnic Rané péče EDA zú-

častnilo stáže v zařízeních partnerské organizace Visio v Nizozemsku. Stáž 

byla podpořena sekcí Visio International. Každý den jsme měli možnost se 

zúčastnit zajímavých exkurzí nebo přednášek a workshopů. Zde bychom 

se s vámi rádi podělili o zážitek z dopoledne stráveného ve speciální škole 

pro žáky se zrakovým a kombinovaným postižením, kterou Visio zřizuje 

a provozuje v městečku Haren poblíž Groningenu. Školu navštěvuje ně-

kolik desítek dětí ve věku od 4 do 16 let. Je to patrová budova s přilehlou 

zelení, ze tříd v přízemí je většinou přímý vstup na zahradu. V souladu 

s místními zvyky se děti ani učitelé nepřezouvají, což umožňuje mnohem 

jednodušší střídání pobytu venku a uvnitř (a příroda je zvána až za práh, 

jak jsme zažili při jedné z hodin, kde si děti i pedagogové přímo ve třídě 

nadšeně hráli s hromadami suchého listí).

Výuka ve škole v Haren probíhá v osmitýdenních cyklech - sedm týdnů 

jsou žáci vzděláváni podle osnov školy a podle individuálních vzdělávacích 

plánů, osmý týden je tzv. projektový a každý devátý týden jsou prázdniny 

(ty mohou žáci prožít buď doma nebo v přilehlém denním stacionáři, kde 

je pro ně připravován oddechový program, pokud se jim rodiče nemohou 

věnovat). Jinak ovšem škola dodržuje i další běžné termíny školních 

prázdnin. Podle sdělení našich průvodců je tento rytmus přínosem jak 

pro žáky, tak pro jejich učitele – ti mají v devátém týdnu možnost nabrat 

síly a inspiraci a připravit zajímavé programy na další vyučovací cyklus.

Individuální plány jsou tvořeny podle schopností každého žáka – viděli 

jsme příklad konkrétního učiva v matematice (odčítání): někteří žáci 

se věnují odčítání s přechodem přes desítku, jiní odečítají v rámci čísel 

do deseti a pomáhají si na počitadle, pro někoho je téma stanoveno 

úkolem typu „bude umět z hromádky kostek odebrat právě jednu”. Možná 

to na první pohled nevypadá příliš matematicky, ale když se nad úkolem 

zamyslíme, jde skutečně o zmenšení původního počtu („odebrání”); jistě 

leckdo z vás má i zkušenost s tím, že pro mnohé dítě je náročné zvládnout 

to, že nebude bez přemýšlení rozebírat a rozhazovat celou hromadu, ale že 

z ní na naše přání dokáže disciplinovaně odebrat právě jeden předmět...

Naše stáž v této škole se odehrávala v pondělí osmého týdne vyučovacího 

cyklu, byl to tedy den, kdy začínal nový projekt – téma „kniha”. Měli jsme 

možnost se pohybovat podle předem daného rozpisu a sledovat, jak se 

v jednotlivých učebnách s tématem začíná. Zaujaly nás především dva 

aspekty, které byly nepřehlédnutelné:

1) Na rozdíl od běžné sedmitýdenní výuky, kterou žáci absolvují ve stabil-

ních třídních kolektivech se stálými učiteli a asistenty, se v projektovém 

týdnu pracuje se smíšenými a měnícími se skupinami. Děti se tak nejen 

poznávají mezi sebou v rámci celé školy, ale zvykají si i na obměnu učitelů 

a asistentů, na různé styly jejich práce atd. Je to fungující prevence závis-

losti dítěte na konkrétním dospělém i dobrá možnost pro zaměstnance 

školy, jak poznat postupně všechny žáky a jejich specifické nároky a jak se 

vzájemně obohacovat nápady, činnostmi apod. 

2) Žáci v projektových skupinkách (o velikosti cca 6—8 dětí) byli i přes 

zdánlivě neformální průběh aktivit velice ukáznění, bylo vidět, že jsou 

schopni počkat, až na ně přijde řada, ale přitom nepřestávají sledovat 

činnost svých spolužáků, spoluprožívají ji a na vyzvání ji komentují. Atmo-
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sféra ve skupinkách byla pohodová a skutečně nás překvapilo, že jsme se 

nesetkali s projevy netrpělivosti, neklidu nebo agrese, když se některému 

dítěti ihned někdo nevěnoval. Když jsme o tomto svém dojmu mluvili 

později se zaměstnanci školy, potěšilo je, že jsme atmosféru vnímali právě 

takto. Vysvětlili nám, že tento způsob práce s dětmi praktikují v posled-

ních letech zcela záměrně a na „objednávku” návazných sociálních zaří-

zení, kam většina dětí po dokončení školy odchází. Ať už v chráněné dílně 

nebo ve stacionáři, všude bývá méně personálu než ve škole v Haren; 

obecně v dospělém životě se lidé s kombinovaným postižením musí umět 

vyrovnat s tím, že relativně hodně času budou muset čekat, až na ně 

„přijde řada”, a že jejich program nebude stále naplněn připravenými akti-

vitami a stimulacemi. Čekat, ale přitom neztratit zájem o dění ve skupině, 

abych mohl navázat, až na mne přijde řada, to je skutečné umění. Je třeba 

se mu naučit. Nepřetržitá nabídka stimulací a činností může totiž vést 

až k tomu, že se dítě nedokáže vyrovnat s přerušením přímých kontaktů 

s učitelem nebo asistentem, začne je agresivně vyžadovat, neumí mít 

užitek z pozorování aktivit okolo sebe. 

Jana Vachulová, poradkyně rané péče, metodik
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Další dny jsme absolvovaly různé přednášky na téma CVI (centrálního po-

stižení zraku), autismu, práce s iPadem a také jsme měli možnost probrat 

naši práci a různé situace. Získané poznatky vám budeme zprostředková-

vat postupně během konzultací.

Po večerech jsme měli možnost prohlédnout si města Groningen, Nijme-

gen i Amsterdam a nasávat místní atmosféru a trénovat svou pozornost 

vůči všudypřítomným cyklistům.

Znovu obnovená spolupráce s organizací Visio 

bude pokračovat na jaře, kdy Holanďané přijedou 

za námi do Prahy a také mezitím přeložíme publi-

kaci o hře.

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Den na konzultacích v Nizozemsku

V den, kdy všechny kolegyně trávily celý den ve speciální škole, 

jsem mohla být přítomná konzultacím s poradkyní rané péče.

Čekala mě ráno na recepci s lehkým úsměvem na tváři, co ji 

dnes asi tak se mnou čeká, a s úlevou, že bude moct mluvit 

holandsky, v což po přečtení mailu ode mě doufala – tedy že i přes chyby, 

které v tomto jazyce páchám, to se mnou „půjde“. Vedle ní stál připra-

ven dvoupatrový vozík s hračkami v krabicích. Vše jsme vzápětí naložily 

do auta s logem Visio (organizace, která v Nizozemsku poskytuje služby 

lidem se zrakovým postižením všech věkových skupin) a jelo se. Vozík byl 

skládací, tak byl naložen také. Čekala mě konzultace v rodině na statku, 

na venkově mezi ovcemi a spadanými ořechy. Byla to nejvzdálenější 

rodina této poradkyně a regionu tohoto centra Visio, jely jsme celou tři 

čtvrtě hodinu. (Za takovou dobu se poradkyně u nás často ani nedostane 

do všech rodin v rámci Prahy.) Cestou jsem se dozvěděla, na čem s rodiči 

pracují, co se již podařilo a jak jsou služby rané péče poskytovány. Překva-

pivé pro mě bylo, že poradkyně nyní s rodinou rozhodla, že je třeba pod-

pořit chlapcovu hru, a tak jezdí na konzultace v pravidelných týdenních 

intervalech. Dříve takto často probíhala i stimulace zraku.

Po krátkém představení již malý tříletý Jeroen očekával, že bude posazen 

do židle (dřevěné rostoucí – něco jako české Jitro, kterou jsme pak ještě 

během týdne nespočetněkrát viděly na videozáznamech) a poradkyně si 

s ním koncentrovaně hrála. Byla to velmi promyšlená aktivita, kterou tý-

den po týdnu opakovala a postupně propracovávala, obohacovala, snažila 

se do ní přinést trochu variací, které chlapec toleroval. Používala při tom 

velmi jednoduché hračky jako jsou vkládací kelímky, které Jeroen s její 

pomocí vyndaval a postupně vkládal do sebe, vláček, se kterým se jezdilo 

po stole, knížku s fotkami, ke kterým při společném prohlížení znakovali 

pojmenování zobrazeného a říkali říkanky. Nejraději měl Jeroen básničku 

a znak pro rybu. Mezitím se vzorně napil z kelímku v rámci nácviku sebe-

obslužných dovedností s pomocí poradkyně. Maminka seděla na druhé 

straně stolu a pečlivě sledovala, co poradkyně s Jeroenem dělají.

Zajímavý kulturní rozdíl byl také v tom, že v Nizozemsku se neptají, 

co si dáte k pití, ale rovnou: dáte si kávu? Poradkyně vypila postupně 

tři. Po hře, když už proběhly všechny naplánované aktivity, byl Jeroen 

postaven na zem, začal kroužit kolem stolu a vyndávat ze šuplíků misky 

a poklice, občas se zastavil nad překážkami, které si pro sebe nachystal. 

Maminku zajímalo, jak jsem se u nich ocitla já, a tak jsem jí vyprávěla 

o naší rané péči a ukazovala jsem ji naši aplikaci EDA PLAY. Zaujala ji 

a možná ji má nyní už ve svém iPadu. Pro Jeroena však byla příliš nová 

a neznámá, tedy ho zaujala na malou chvilku, navíc měl už po svém 

obvyklém hraní, a tak si užíval volnosti pohybu. Poradkyně také s ma-

minkou probraly pětistránkovou zprávu o celkovém současném vývoji 

z nedávného komplexního vyšetření, kde se společně zastavovaly nad jed-

notlivými úrovněmi vývoje Jeroena. Poradkyně u takových celodenních 

posouzení není přítomná. Vyšetření psychologem, fyzioterapeutem, lo-

gopedem a dalšími odborníky je indikací pro poskytování služby a porad-

kyně musí zůstat mimo, aby před pojišťovnou, která službu platí rodinám 

ze zdravotního pojištění, zůstalo vyšetření i odůvodnění pro poskytování 

služby nestranné. 
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Na závěr konzultace neprobíhalo žádné sepisování pomůcek a půjčování, 

poradkyně zas příště přiveze převážně tytéž hračky a Jeroen jich má 

několik zapůjčených. Neprobíhalo ani žádné složité plánování termínů 

a puzzlování mezi naplněným diářem poradkyně a rodin, ale jednoduše si 

řekly, že se za týden ve stejný čas uvidí znovu.

Pak se jelo do centra Visio, kde jsme rychle uklidily hračky do velké míst-

nosti s posuvnými policemi, ve společné jídelně snědly svačinu z domova 

a udělaly si erární instantní polévku. Chléb k obědu je v Nizozemsku 

naprosto nejběžnější oběd. Poradkyně byla zvědavá na EDA PLAY, tak jsem 

se opět mohla pochlubit naší aplikací a domluvily jsme, že v rámci odpo-

lední konzultace ji na závěr ukážu klukům, za kterými pojedeme do školy. 

Ještě jsme rychle proběhly veškeré odborné místnosti v centru – míst-

nosti pro vyšetřování zrakových funkcí, světelnou laboratoř, místnost 

pro práci s lupami, psychologické vyšetření, pracovnu fyzioterapeuta, 

instruktora prostorové orientace, očního lékaře, ortoptistky, počítačové 

učebny...

A opět jsme uháněly s krabicí hraček, tentokrát plnou stavebnic a sklá-

daček, do auta a jelo se do blízkého města Assen do běžné školy. Nutno 

podoktnout, že v Nizozemsku se do školy chodí od 4 let, tehdy začíná 

povinná školní docházka. Nyní se dokonce uvažuje, že věkovou hranici 

posunou na druhý rok věku dítěte…

Ve škole jsme krátce shlédly část vyučování, děti (skupina 5—6 letých) se 

právě učila číslici 13 a vše se točilo kolem tohoto počtu, například jsme 

se dozvěděly, že 3 děti bydlí v čísle 13 a jeden kluk měl třináctého naroze-

niny. Pak jsme se vydali se dvěma sympatickými kluky a krabicí skládaček 

do prázdné místnosti, kde jsme se vzájemně představili a kluci trénovali 

i povídání o tom, proč za nimi poradkyně jezdí, tedy že vidí méně než 

ostatní děti a jak konkrétně se u nich slabozrakost projevuje. Pak jsme 

každá pracovaly s jedním z kluků a oni zas na střídačku dávali úkoly sobě 

navzájem. Jeden „přečetl“ kartičku se stavbou a druhý podle ústního 

návodu postavil stavbu /zátiší z jednotlivých součástek/. Museli tak 

aktivně používat předložky určující prostorové souvislosti a procvičovali 

důvěru vůči sobě navzájem. Např. pes přeci nesedává na střeše, to běžně 

dělá kočka, ale přesto to tak bylo na obrazovém návodu. Tedy zkušenost 

velí psa na střechu neumístit, ale kamarád to tak popsal. Jak to tedy je? 

V dosahu jsou dospělí, tak mohou popis i reakci na něj zkorigovat, a tak 

podpořit to, že je opravdu možné se spolehnout na druhého; zároveň 

mám ale právo na pochyby.

Pak kluci skládali geometrické mozaiky, byly velmi složité, ale i tak se 

práce dařila. Byla založena na opakování vzoru a pečlivé zrakové práci 

zaměřené na vnímání detailů.

Na závěr je čekalo překvapení, hádali, co to bude. Oba svorně prohlásili, 

že jestli to má být pusa, tak tu tedy opravdu nechtějí. Ale, naštěstí pro ně, 

na ně čekal iPad a EDA PLAY. Mohli jsme začít hned třetí úrovní zrakových 

i motorických dovedností. Byla jsem překvapená, co kluci všechno vydr-

želi a jak se po celou dobu soustředili, i když jeden z nich byl podle dia-

gnózy hyperaktivní, během konzultace se párkrát ošil a poposedl na židli. 

Po odměně, tedy EDA PLAY, kluci utíkali za svou paní učitelkou s vizitkou 

na EDA PLAY, kterou si paní učitelka musí stáhnout do školního iPadu. 

A vzápětí běželi na dvorek, kde se ostatní spolužáci už nějakou chvilku 

větrali; byla to poslední hodina toho dne, jezdili na různých tříkolkách 

a koloběžkách sami nebo ve dvojicích a užívali si toho, že právě neprší.
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A pak opět „tradá“ do centra Visio a den byl rychle u konce. Cestou jsme 

stačily probrat své dojmy z konzultací a aktivit s dětmi a plány poradkyně 

na další týdny. (I za kluky pojede opět za týden.)

Poradkyně na sebe také prozradila, že má ve svém věku (cca 55—60 let, 

ale od pohledu byste odhadovali maximálně 50) 11 týdnů dovolené. (Za-

čínající poradkyně 6 týdnů dovolené za rok.) Mimo práci poradkyně, které 

se věnuje 23 let, vede kurzy o rozvoji hry pro další kolegyně a skupinky 

pro děti školního věku, které jsou zaměřeny na setkávání a povídání o své 

situaci, diagnóze a pocitech v souvislosti se zrakovým postižením. Děti se 

tak učí mluvit o své odlišnosti a nebát se vyjádřit, co prožívají.

Celý den byl moc fajn, hodně jsem toho mohla vidět, zažít a pochopit 

a vnímat díky poradkyni, rodině i klukům ve škole! Mohla jsem ocenit 

a trochu i porovnat, jak raná péče funguje v Nizozemsku a jak u nás.

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Pobyt rodiny Myersových 
s vozíc�kár�em Samíkem 
v Krkonoších

Chtěla bych se s vámi podělit o zkušenost z třídenního pobytu 

v Krkonoších (Pec pod Sněžkou) s vozíčkářem Samíkem, což je náš dnes již 

sedmiletý syn. Byli jsme celá rodina, která se skládá z nás dvou dospělých 

a tří dětí. Bylo to v srpnu, o letošních prázdninách. 

Byli jsme ubytováni za výhodnou cenu přes Slevomat na tři dny se snídaní 

pro dvě děti a dva dospělé za 1 200 Kč v penzionu Pražská bouda. Tento 

penzion není bezbariérový, ale je na nádherném vrstevnicovém místě 

s krásným výhledem. Pan vedoucí se velmi snažil, byl ochoten s čímkoliv 

pomoci. Dokonce nám pomohl se synem do schodů. S mixovanou stravou 

zde také nebyl vůbec problém. Personál nám dokonce vyhradil stůl pro 

naše účely, kde jsem si mohla sama mixovat a mixér nám po každém pou-

žití umyli.

Jelikož jsme neměli zaplacené obědy, chodili jsme do penzionu Bouda 

Na Lučinách vzdáleného asi 5 minut od Pražské boudy. I zde byli velmi 

ochotní a jídlo nám sami mixovali, měli široký výběr přes pizzu, těstoviny 

až po českou kuchyni. Pan vedoucí byl delší dobu v Itálii a bylo to na kva-

litě pizzy a italských jídel znát.

Špatnou zkušenost jsem měla pouze v hotelu Lesní bouda, kde byla zá-

roveň i kozí farma. Tady se na mě servírka dívala po požadavku mixované 

stravy velmi nechápavě a neochotně a po její otázce: „Jak to mixované 

jídlo bude asi vypadat?“ jsme se sebrali a raději pokračovali v chůzi 

na horskou túru.

S vozíkem jsme podnikali horské túry po okolí, třeba na Hnědý vrch. 

Pokus zdolat Sněžku až na vrchol se nám nepoštěstil, ale došli jsme na Vý-

rovku, do Pece pod Sněžkou, na kozí farmu.

Na Hnědém vrchu nám dokonce nabídli, že nás vezmou lanovkou i s vozí-

kem dolů do Pece pod Sněžkou, ale to jsme raději nepodnikli, protože se 

nám nechtělo šlapat nazpátek.

Cestu s vozíkem až na Sněžku lze podniknout nejschůdnější a nejpoho-

dlnější cestou pěšky přes Výrovku, příští rok ale už má být dokončena 

zrekonstruovaná kabinková lanovka přímo z Pece pod Sněžkou. 

Z Lesní boudy na Výrovku je to asi 7 km. Cesta přes Výrovku je do kopce, 

ale pokud se střídají alespoň dva výletníci, jde to zvládnout. My jsme byli 

pohromadě tři rodiny, tak bylo příjemné se o tlačení vozíku podělit. 
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Příjemné je venkovní posezení asi v polovině cesty z Lesní boudy na Vý-

rovku; sice vám tu nikdo nic nenabídne, ale my jsme se občerstvili naším 

ovocem a nabrali další síly do kopce, který je odtud již velmi pozvolný, až 

do restaurace „Na rozcestí“, kde doporučuji také spíš posedět venku. Jedna 

rodina pokračovala až do Luční boudy a cesta byla prý pro vozík upravená. 

Nazpátek se nám šlo o poznání lépe, jelikož jdete pouze dolů.

Protože jezdíme do Janských Lázní do Vesny na lázeňský pobyt, známe 

i variantu lanovkou na Černou horu. Tam se nachází kabinková lanovka, 

kde vám dva muži (zaměstnanci) ochotně pomohou s kočárem nebo 

vozíčkem; zastaví lanovku, abyste se nemuseli stresovat, zda včas stihnete 

nastoupit – a to samé při výstupu.

Na Černé hoře doporučuji venkovní posezení u hotelu Černá bouda. Dá 

se dojít až na Černohorské rašeliniště, ale vzhledem k dřevěným úzkým 

lávkám je to trochu náročnější. Dá se to také zvládnout, ale turisté se vám 

musí vyhýbat. Asi bych to spíše nedoporučovala.

Bezpečná asfaltová cesta z Černé hory zpět do Janských Lázní, kterou pro 

kočárky a vozíčkáře doporučuji, začíná hned pod lanovkou a je dlouhá asi 

6,5 km. My jsme ji šli velmi pozvolným krokem asi 3 hodiny. 

Cestou se určitě zastavte v penzionu Modrokamenná bouda. Obzvláště 

v létě zde mají horké borůvky se šlehačkou a na nich jsme si pochutnali 

celá rodina; je zde i příjemné hřiště s houpačkou.

Druhý den možná pocítíte bolest lýtkových svalů, namáhaných neustá-

lým brzděním vozíku, ale já jsem usínala s nádherným pocitem a nadý-

chaná horského vzduchu.

Chtěla jsem se podělit o zkušenost, že i s vozíkem a s omezením mixované 

stravy lze strávit pěknou dovolenou v horách.

Byla jsem příjemně překvapena a myslím, že i pro Samíka, který byl mezi 

dětmi a který nemá příliš v lásce změny prostředí, byla tato dovolená 

příjemným zážitkem.

Bára Myersová
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Karimatka
Často jsme řešili problém, na čem bude náš syn ležet, když jsme 

u babičky na zahradě nebo na dovolené apod. Všechny deky, 

které máme, hrne syn pod sebe, ve finále leží na trávě a vesele 

si dává hlínu do pusy.  Ale od letošního léta máme problém 

vyřešený. Narazili jsme na internetu na samonafukovací ka-

rimatku pro dva, která je opravdu bezvadná. Rychle se nafoukne, syn si 

nemůže nic hrnout pod sebe, nehrozí, že by mu byla od země zima. Navíc 

vyfouknutá se dobře převáží. Doporučuji ji tedy všem, kteří řeší tento 

problém. 

Odkaz na karimatku: http://www.trekshop.cz/samonafukovaci-karimatky/

samonafukovaci-matrace-siesta-double-3-cm/

Petra Navarová

FosfoserMemory – 90 kapslí
Na doporučení našeho neurologa užívá náš syn jako doplněk 

stravy FosfoserMemory, který je dobrý na podporu mozkové 

činnosti. Od různých maminek vím, že i jejich děti tento 

doplněk užívají. Fosfoser je v ČR prodávám společností 

FINclub, balení o 90 kapslích stojí 2 290,- Kč. Na doporučení 

jedné maminky jsem si objednala Fosfoser v zahraničí, kde je cena pod-

statně nižší, a to 36,70 EUR (cca Kč 1 100,-). Proto bych se ráda podělila 

i já s ostatními, kde se dá tento produkt pořídit. Je to na stránkách: 

www.beonel.com. Jsou to finské stránky. Mohu vřele doporučit. Já si pro-

dukt objednávám, poštovné je cca 5,- EUR , vždy platím bezhotovostně 

internetovou platební kartou a vždy vše proběhlo v pořádku. Takže vřele 

doporučuji. Především je to velká finanční úspora.

Petra Navarová
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Znakování

Přejímáme zde článek o znakování od Zuzany Sýkorové ze stránek: 

http://www.downsyndrom.cz/novi-rodice/68/znakovani.html. Se 

znakováním se setkáváte v různých souvislostech a určitě jste si 

o něm už přečetli i v časopise Raná péče v čísle zaměřeném na ko-

munikaci, kde byl s touto autorkou dlouhý rozhovor.

Pro Downsyndrom.cz zpracovala Mgr. Zuzana Sýkorová

Seděli jsme u oběda a Bětka (holčička s Downovým syndromem, stará tři 

a čtvrt roku) najednou začala znakovat „krokodýl", „lev" a „dobrota". Celé to 

znamenalo, že jsme den předtím jedli gumové bonbóny ve tvaru těchto zví-

řat. Když jsme si to vyjasnili, pokračovala znaky „kočka", „pes" a „malovat". 

A to proto, že nám chtěla říct, že jsme si asi hodinu před obědem malovali 

a ona chtěla nakreslit kočku a psa. Bez znaků bychom vůbec nezjistili, že si 

na tyhle věci vzpomíná. 

Stejná holčička ve svých sedmi letech už vůbec neznakuje, pouze mluví. 

Dokáže složit i souvětí z osmi slov. Je integrovaná v běžné škole, písmena 

i počítání si osvojuje spolu se svými spolužáky.

Co to je znakování?

Je to forma podpory komunikace u dětí nebo dospělých, pro které je 

z nějakého důvodu mluvená řeč příliš náročná a nestačí jejich komuni-

kačním potřebám. Tedy dítě nebo dospělý by mluvit chtěl, ale nejde mu 

to. V praxi vypadá znakování tak, že používáme normálně mluvenou řeč 

a k důležitým slovům přidáme ještě manuální znak, nějaký pohyb rukou. 

A dítě nebo dospělý nám díky tomu může lépe porozumět nebo se snáz 

vyjádřit o tom, co by chtěl. Nejedná se o znakový jazyk neslyšících, jde 

o podporu komunikace u slyšících dětí, při jejím užívání vždycky mluvíme.

Proč znakování používat?

Dobře využívat mluvenou řeč je náročná dovednost. Rozumět toku zvuků, 

přidat jim správný význam, následně zase vybrat vhodné pojmy a sro-

zumitelně je předat, to jsou dovednosti, které se děti učí roky. A po celý 

život je pak zpřesňujeme, vylaďujeme, zlepšujeme. Pro mnohé děti i do-

spělé je ale tato dovednost těžko dosažitelná. Pro někoho z nich jen v ně-

jakém období, pro jiného celý život. Pokud se má dítě zapojit mezi ostatní 

lidi, stát se členem společenství, potřebuje nějaký způsob, jak s ostatními 

komunikovat, sdílet. Jak podpořit lidi, kteří mluví málo nebo vůbec? Mů-

žeme jim nabídnout nějakou formu, kterou dovedou využít, která pro ně 

bude funkční, třeba znakování, piktogramy, obrázky, psaný jazyk atd. To 

ale neznamená, že bychom se rozhodli, že dítě nikdy mluvit nebude. Jde 

jen o hledání, jak mu pomoci na dobu, kdy to potřebuje. Pokud si pak řeč 

osvojí, samo tyto „jiné", podpůrné formy odloží. Protože mluvit je vždycky 

nejvýhodnější.

Pro koho je znakování určeno?

Znakování je dobré využít u dětí, které rozumí nebo mluví hůř, než by od-

povídalo jejich mentálnímu věku. U dětí i dospělých, u kterých můžeme 
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očekávat, že se jejich osvojování řeči opozdí nebo se už opravdu opozdilo. 

Znakování se dá využít u intaktních dětí, často ve věku kolem jednoho 

roku. S úspěchem a dlouhodobě se využívá u dětí s Downovým syndro-

mem. Pro ty je typické, že docela dobře rozumí, ale hodně těžko se samy 

vyjadřují. Znakování pak často rády na nějaké období přijmou, s jeho 

pomocí překonají náročné období, kdy by mluvit chtěly a potřebovaly, 

ale ještě jim to moc nejde. Potom většina dětí s Downovým syndromem 

znakování sama začne opouštět. 

Znakování využívají i děti s dysfázií, děti i dospělí s mentálním postižením, 

některé děti s motorickými obtížemi zejména v oblasti, kde se tvoří mlu-

vená řeč, někdy i lidé s autismem. 

Děti s Downovým syndromem, se kterými se znakuje, většinou lépe 

zvládají sociální situace, bývají spokojenější, snáz se učí nové věci. A také, 

což zní zvláštně, obvykle i lépe mluví. Důvod je ale jednoduchý, už v dří-

vějším věku mohly trénovat různé komunikační dovednosti, například 

střídat se v komunikaci, udržovat oční kontakt a podobně. A také zjistily, 

že má opravdu smysl o komunikaci se snažit, protože jim lidé kolem lépe 

rozumí.

Odkud se znaky berou?

Znaky používají některé rodiny vlastní, dále znaky z Makatonu, systému 

Znak do řeči, znaky ze systému Babysigns nebo i jednotlivé znaky ze zna-

kového jazyka. Důležité je, aby znaky byly spíše jednoduché a výrazně se 

od sebe lišily.

Kdy začít? Začít můžete kdykoliv, klidně ve chvíli, kdy se dítě narodí, 

v jeho roku, dvou letech i později. U dětí s Downovým syndromem někdo 

doporučuje začít v sedmi až osmi měsících věku, jiní radí začít, když je 

dítěti rok, další zase až když se projeví, že dítěti mluvení nestačí. Ale po-

dobně jako nezačneme na malé děti mluvit až ve chvíli, kdy by samy měly 

začít mluvit, tak i na postupné osvojování znaků potřebuje dítě delší čas. 

Proto doporučuji začít dříve, než očekáváme, že dítě samo začne mluvit.

Co dělat, když chcete začít se svým dítětem znakovat? 

Když chcete začít, je dobré naučit se nebo si i vymyslet několik málo 

znaků, se kterými začnete, měly by označovat to, co má dítě rádo. Třeba 

jídlo, sušenku nebo medvídka, světlo, telefon, psa, koupání... Potom 

začnete zkoušet tyto znaky používat, kdykoliv o té věci s dítětem mluvíte. 

Možná to na začátku nebude úplně snadné, ale zkuste nějakou dobu 

vytrvat. Rodiče, kteří s dětmi znakují, znakování popisují jako radostné 

spolusdílení, pomoc i usnadnění.

Další informace najdete například tady:

   — Kurzy Makatonu pořádá Centrum alternativní a augmentativní komu-

nikace v Praze. 

— Mnoho praktických zkušeností s použitím znakování u dětí s postiže-

ním mají poradkyně Rané péče Diakonie Stodůlky . Organizují přímo 

i kurzy znakování pro rodiny s malými dětmi s postižením. 

— Zkušenosti mají i v SPC a MŠ Štíbrova . 

— Metodu Znak do řeči najdete popsanou v publikaci Znak do řeči 

od autorek Libuše Kubové, Zuzany Pavelkové a Ivany Rádkové (Tech-

-Market, Praha, 1999, ISBN: BC227), existuje i videokazeta. 
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— A pokud byste se rádi dozvěděli víc o možnostech znakované češtiny, 

můžete zajít na stránky Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 

kde je možné si i objednat slovníky a související publikace. 

— Přímo na internetu je dostupný slovník znakového jazyka , pomoci by 

vám mohli i v nejbližší škole pro děti se sluchovým postižením. 

— Jestliže hledáte něco o tom, jak to je se znakováním u zdravých malých 

dětí, můžete zkusit od autorky Terezie Vasilovčík Šustové buď knížku 

Jak se domluvit s kojencem a batoletem (Grada, Praha, 2008, ISBN: 

978-80-247-2336-5) nebo její internetové stránky ; najdete zde 

i mnohé praktické rady, jak skutečně znaky v běžném životě používat, 

navíc také pořádají kurzy. 

— Pokud byste se chtěli dozvědět víc o metodě Babysigns, hledejte 

na její webové stránce . Mnohé informace jsou i zde . 

— V některých publikacích Sue Buckley (jejichž abstrakty najdete 

v některých starších číslech časopisu Plus 21) najdete také mnohé 

informace o znakování. Výsledky některých výzkumů zabývajících se 

znakováním u dětí s DS jsou zveřejněny například na těchto interneto-

vých stránkách (v angličtině). 

Bilibo
Inspirováni harenskou školou a za velkorysého finančního 

přispění Visio International jsme do půjčovny Rané péče 

EDA zakoupili sadu dvanácti plastových mušlí BILIBO (viz 

obr.). 

Jedná se o pomůcku k polohování, tréninku rovnováhy, podpoře slu-

chového vnímání, k zapojení do her s panenkami, autíčky, pískem atd., 

dokonce i k použití na sněhu a ve vodě. 

Podívejte se na http://designforkids.cz/content/22-videa 

Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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Traktor se zvír�aty
Toník má od začátku školního roku novou hračku. Je jí traktor 

(Kiddieland), který na valníku veze pět zvířátek. Jezdí, svítí, 

vydává zvuky, jak můžete vidět na videu: http://www.youtube.

com/watch?v=rqgws77Po5c

Jeho velkou výhodou oproti různým zvukovým panelům je, že zvířata mů-

žete vzít do ruky a prozkoumávat je, znovu je vkládat. Lze s nimi zkrátka 

manipulovat a hrát si. Po správném vložení zpět na valník se ozve odpoví-

dající zvuk zvířete, farmář zpívá písničku ze svého sedadla. Zvuk ale nelze 

vypnout, je možné jedině vyndat baterie!

Za doporučení prima hračky děkujeme rodině Šnapkově
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Myšina hnusná buchta s mandlema

Název je autorčin vlastní.

Při jedné z konzultací jsme měly možnost ochutnat vynikající 

buchtu, která na nás náhodou zbyla po setkání „babince“. Ještě ve-

čer jsem v poště našla recept. Tak vám ho přinášíme, protože nepochybujeme, 

že vám bude více než chutnat a že se po ní i u vás jen zapráší! 

180 g máslo

200 g třtinový cukr (dávám 180)

180 g hladká mouka

3 vejce

3 lžíce mléka nebo jogurtu

1 lžička prášku do pečiva

lžička skořice

všechno smíchat (dělám šlehačem, máslo změklé)

dát do pekáčku s pečícím papírem (těsto je tuhé, musí se spíš rozetřít)

posypat směsí – 100 g nakrájené hořké čokolády, 100 g krájených mandlí 

a 2 lžičky skořice

Péct cca 40 minut na 180°C (horkovzduch 160°C).

Dobrou chuť :)

Za zprostředkování a ochutnání děkujeme paní Kohoutkové! 
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