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Milí c� tenár�i,

přehoupli jsme se do roku 2012 a právě také začal podle 

čínského kalendáře rok draka, tentokrát vodního, který 

má skýtat prostor pro růst a vývoj. Tak doufám, že tuto 

dynamickou energii budeme moci všichni využít.

I když na některých místech kolegyně nyní nasazují zimní řetězy, aby 

za vámi mohly dojet, připravujeme už i jarní a letní aktivity jako „traktorový 

piknik“ a pobyt pro rodiny a další pravidelné aktivity (viz kalendárium). 

Po napjatých dnech plných očekávání přisouzených dotací již máme 

jasno, co nás čeká. Více o tom najdete v článku naší fundraiserky Lenky 

Bártové.

V tomto čísle zpravodaje se dozvíte různé informace hlavně z domácích 

rodinných pokladnic, např. o užitečných doplňcích výživy nebo k čemu 

může sloužit doprovod na vyšetření k lékaři i jak si vytvořit webovou 

stránku. 

Shrnujeme také novinky z Rané péče EDA. Kolegyně informují nejen 

o Adventním koncertu ČT, ale i o realizovaném projektu Světluška 

a všem, co s ním souvisí, tedy i o semináři o CVI i nových užitečných 

pomůckách, které mají k dispozici instruktorky stimulace zraku. 

Elektronický zpravodaj má tu výhodu, že internetové odkazy můžete 

rozkliknout a podívat se na podrobnosti, pokud budete chtít. 

Doufáme, že v obsahu najdete inspiraci právě pro sebe!

Děkujeme všem autorům článků a těšíme se na vaše ohlasy a příspěvky 

do dalšího čísla.

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče a redaktorka
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Státní dotace jsou na sve�te�

zamyslím-li se nad tím, jak vlastně letos dopadly dotace Minis-

terstva práce a sociálních věcí, zřejmě situaci nejlépe vystihuje 

termín ,,žádné překvapení”. Taková studená sprcha jako loňský 

rok to naštěstí není, ale nelehká ekonomická situace, která se projevuje 

v celé Evropě, bohužel nadále trvá i v Rané péči EDA.

Velmi slušně jsme dopadli v Pardubickém a Ústeckém kraji, bohužel 

v kraji Středočeském a Praze, kde máme největší kapacitu klientů, nám 

chybí přibližně 2 milióny korun. 

Samozřejmě hodláme i nadále stát za zájmy našich klientů a hledat 

všechny způsoby, jak získat finance, a tím udržet kvalitu naší služby. 

Pomoc našich klientských rodin je pro nás nepostradatelná a velmi si 

jí ceníme. A není to jen pomoc finanční, také nám poskytujete skvělé 

nápady, kontakty, pomáháte s opravami hraček z naší půjčovny i s pořá-

dáním různých akcí. A proto, prosím, nepřestávejte.

Na vaše podněty se těší Lenka Bártová – fundraiser, 
lenka.bartova@ranapece.eu
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Ohlédnutí za Adventním koncertem 

Každou adventní neděli vysílá Česká televize již tradičně 

v přímém přenosu Adventní koncert. Koncerty jsou 

čtyři a na každém z nich se představí jedna organizace. 

Výtěžek koncertů je pak v jejich závěru sečten a měrou spraved-

livou rozdělen mezi tyto čtyři organizace. V loňském roce 2011 

jsme měli v Rané péči EDA, o. p. s. to štěstí, že jsme byli vybráni 

ze 120 organizací, které měly zájem se projektu zúčastnit.

Mnozí z vás jste 18. prosince 2011 zřejmě koncert sledovali v te-

levizi nebo jste nás přišli podpořit přímo do nádherných prostor 

barokního chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně. Přesto 

ale možná nevíte, že příprava dokumentu začala již v září a 17. října 

proběhlo natáčení s Českou televizí. Sama se dodnes divím, jak to 

proběhlo hladce, protože harmonogram natáčecího dne byl nabitý 

a natáčelo se postupně na třech místech: v klientské rodině ve Vlkově 

pod Oškobrhem, což z Prahy není zrovna za bukem, v klientské ro-

dině v Praze a dvě ambulantní konzultace ve středisku v Trojické.

zážitek ze samotného koncertu byl nezapomenutelný, myslím, že to je 

to správné slovo. Ve vzduchu visela směsice smutku, napětí i očekávání: 

protože toho dne dopoledne zemřel pan prezident Havel a pro moderá-

tory večera, paní Martu Kubišovou, paní Táňu Fišerovou a pana Jana Ka-

čera to muselo být velmi obtížné; protože při pohledu na poměrně velký 

prostor před chrámem naprosto zaplněný přenosovými vozy i technikou 

si člověk uvědomí, že to opravdu není jenom tak, aby všechno klaplo; 

protože pár minut před zahájením přenosu selhalo osvětlení a my se 

ponořili téměř do tmy a pár vteřin před začátkem se potíže s osvětlením 

podařilo vyřešit; protože jsme si moc přáli, aby všechno dobře dopadlo 

a dali jsme o sobě vědět v co nejlepším světle. A snad se nám to podařilo.

Výsledek bychom měli znát někdy během února a na podzim proběhne 

další natáčení s Českou televizí o tom, jak jsme se získanými prostředky 

naložili.

Děkujeme všem, kteří byli nápomocni: 

» rodinám, které souhlasily s natáčením u nich doma – Poborských 

s Františkem z Vlkova pod Oškobrhem a Černohlávkovi s Nelinkou 

z Prahy; 

» rodinám, které přijely s dětmi (unavenými, zákon schválnosti zafun-

goval spolehlivě) do střediska na ambulanci: rodině Tomáškových 

s Damiánem z Prahy a rodině paní Raudnitzové a pana Komrzího 

s Jakubem z Prahy;

» fundraiserce Lence Bártové za napsání projektu, díky kterému jsme 

byli vybráni;
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» kolegyním za všechnu práci s projektem i flexibilitu;

» paní ředitelce Mgr. Petře Cihlové a poradkyni rané péče a instruktorce 

stimulace zraku PaedDr. Markétě Skalické za obdivuhodný výkon, kdy 

v přímém přenosu čelily změně předem napsaného a nacvičeného 

scénáře způsobené minutou ticha za pana prezidenta. 

Martina Herynková, poradkyně rané péče a instruktorka stimulace zraku

Doplnění čerstvé informace: 

Slavnostní předání výtěžku Adventních koncertů ČT se uskuteční 

13. 3. 2012 a bude zdokumentováno v pořadu „Vzpomínka 

na Adventní koncerty 2011– Rozdělení konta“. 

Adventními koncerty již tradičně provázejí 

Marta Kubišová, Táňa Fišerová a Jan Kačer
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Nový leták „Rozvoj zrakového vnímání“
Máme nový leták informující o nabídce služeb v oblasti rozvoje 

zrakového vnímání.

Je určen do ordinací očních lékařů a zařízení věnujících se dětem 

raného věku.

Nabízíme služby, které se snaží pomoci v konkrétních situacích, kdy se 

objeví zrakový problém.

Např. když:

» Pozorujete nápadnosti ve zrakových reakcích svého dítěte.

» Dítě se na vás nedívá, neprohlíží si hračky.

» Lékař navrhl vašemu dítěti okluzní terapii a dítě okluzor odmítá.

» Lékař stanovil u vašeho dítěte závažnou zrakovou vadu, vy přemýšlíte 

o tom, jak můžete svému dítěti pomoci zrak rozvíjet, jaké zvolit hračky 

a pomůcky…

Co vám nabízíme?

» Posouzení stupně rozvoje zrakových funkcí a dovedností.

Pomocí standardizovaných testů a speciálně vybraných či upravených 

hraček a pomůcek zjistíme, jak dítě vidí a jak umí svůj zrak používat.

» Konzultace v oblasti stimulace zraku, tedy podporu zrakového vní-

mání úpravou prostředí, výběrem vhodné velikosti, vzdálenosti, kon-

trastu, osvětlení, které podpoří a usnadní vidění dítěte.

» Konzultace v oblasti výcviku zraku pomocí aktivního používání zrako-

vých schopností v praktickém životě.

Pomocí speciálních i běžných pomůcek cvičíme dovednosti zapojení 

zraku, např. zaměření pozornosti, vyhledání objektu v prostoru a na ob-

rázku, fixaci, přenášení pozornosti, koordinaci oko – ruka, poznávání 

předmětů v prostoru, na ploše, na obrázku.

Podporu rozvoje zrakového vnímání poskytujeme rodinám s dětmi 

v raném věku od 0 do 7 let věku ve speciálně upravené pracovně našeho 

pracoviště v Praze nebo přímo v domácím prostředí.

Program Rozvoje zrakového vnímání včetně vydání tohoto letáku podpo-

ruje Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Markéta Skalická, poradkyně 

rané péče a instruktorka 

stimulace zraku
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Seminár� pro rodic�e na téma 
Centrální zrakové postiz�ení

Dne 10. 12. 2011 se v Rané péči EDA uskutečnil seminář 

pro rodiče na téma „Centrální zrakové postižení“. Seminář 

se konal v rámci projektu „Ambulantní stimulace zraku doplněná 

o terénní konzultace instruktorem stimulace zraku se zaměřením 

na děti s centrální poruchou zrakového vnímání“ finančně podpo-

řeného Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. 

Toto sobotní dopoledne se nás sešlo tak akorát – rodičů, odborníků z ji-

ných zařízení i poradkyň rané péče. Slyšeli jsme řadu zajímavých informací 

o dané problematice: v první části semináře jsme měli možnost sledovat 

třicetiminutový film o centrálním zrakovém postižení, který natočili 

kolegové v holandském zařízení Bartimeus. Film byl průběžně zastavován 

a odborně komentován hlavní přednášející semináře, instruktorkou sti-

mulace zraku a zrakovou terapeutkou PaedDr. Markétou Skalickou. Téma 

je velmi obsáhlé, a tak jsme se nemohli divit, že závěrečné titulky filmu 

jsme s komentářem paní Skalické nakonec viděli téměř po hodině a půl. 

V druhé části semináře jsme předali slovo paní Mejstříkové, mamince 

devítiletého Martina, a také samozřejmě Martinovi. Paní Mejstříková se 

s ostatními přítomnými podělila o své cenné zkušenosti s výchovou syna, 

jehož zrakové vnímání je ovlivněno právě centrálním postižením zraku. 

Hovořila nejen o každodenním běžném životě, ale i o životě školním. My-

slím, že pro všechny přítomné to byly velice cenné a zajímavé informace. 

V rámci semináře byly i předvedeny některé nové pomůcky, které jsou 

vhodné při práci s dětmi s CVI: 

Sada pro kognitivní vnímání: 

http://www.postizenedeti.cz/content/sada-pro-kognitivni-trenink

Sady obrázků a fotografií s různým zobrazením osob a předmětů v růz-

ných pozicích www.akros.org, www.chytrehracky.cz

Tabulka s písmenky, na které si můžeme sáhnout: taková, jakou můžete 

vidět třeba ve směnárnách: Variatex, velikost písma 28 mm

http://www.genite.com/template/products.aspx?pid=1485&id=178#

Sklopná deska: http://is.braillnet.cz/pomucky_vypis.php?name=&spe

Video o CVI bylo zakoupeno také v rámci projektu finncova-

ného Nadačním fondem ČRo ze sbírky Světluška a se svými po-

radci se můžete dohodnout na shlédnutí tohoto dokumentu 

během konzultace u vás – zatím DVD není k zapůjčení, protože 

máme jen jeden originál. Komentář k dokumentu je v anglič-

tině, paní Skalická jej přeložila a překlad je k DVD přiložen. 

Děkujeme všem účastníkům semináře a věříme, že to pro ně byla 

smysluplně strávená část sobotního dne. 

Martina Herynková, poradkyně rané péče a instruktorka stimulace zraku
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Jednoduchá podpora formou SMS

Skvělá zpráva na letošní rok – vyšel nám projekt s názvem 

,,Pomozte nám vidět mámu a tátu každý den“. Cílem projektu je 

zajistit finanční prostředky na mzdové náklady našich poradců. 

Jejich psychická i odborná pomoc je pro rodinu, kde se narodilo dítě s po-

stižením, často velmi nepostradatelná. Ale to vám, jako našim klientům, 

jistě nemusím vykládat. 

Projekt nám umožní zachovat stávající úvazky našich poradkyň a nesnižo-

vat množství konzultací.

zasláním DMS ve tvaru DMSmezeraVIDETMAMU na 87 777 

za cenu 30 Kč podpoříte Ranou péči EDA. 

Co je DMS Roční podpora

Služba DMS Roční podpora funguje na stejném principu jako standardní 

dárcovská SMS. Rozšiřuje současné možnosti dárcům, kteří využívají DMS 

a chtějí pravidelně každý měsíc po dobu dvanácti měsíců přispívat men-

šími finančními částkami neziskové organizaci podle svého výběru. Cena 

DMS Roční podpora činí 12 × 30 Kč. Příjemce obdrží 27 Kč z každé DMS. 

Roční podpora je doplněna o další klíčové slovo ROK, tedy:

DMSmezeraROKmezeraVIDETMAMU na 87 777

Více informací na: http://www.darcovskasms.cz/projekt-699/pomozte-

-nam-videt-mamu-a-tatu-kazdy-den.html

Pokud byste měli nějaký nápad, kde naše DMS propagovat, budu vám 

za vaše tipy velmi vděčná – dodáme letáčky.

Lenka Bártová

fundraiserka 

lenka.bartova@ranapece.eu

tel. 724 400 837
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Ver�ejná sbírka

Veřejná sbírka je určena především dárcům, kteří si přejí 
zůstat v anonymitě. Také je určena těm, kteří nepotřebují 
vystavit daňový doklad nebo darovací smlouvu.

Jedním z nejsnazších způsobů, jak podpořit jakoukoli službu, je přispět 

na ni ve veřejné sbírce. Raná péče EDA, o.p.s. proto zřídila pod číslem 

S-MHMP/526883/2011 veřejnou sbírku, ve které můžete přispět 

na udržení a rozvoj poskytování právě našich služeb rané péče.

Své příspěvky můžete zasílat na číslo účtu 2500141992/2010. 

Tento účet u FIO banky je transparentní, a tak se můžete osobně 

přesvědčit, jak se s finančními prostředky ze sbírky nakládá.

Také prostředky vybrané do našich kasiček, které jsou úředně za-

pečetěné magistrátem, budou po otevření, opět za přítomnosti 

úřednice, spočítány a vloženy na konto naší veřejné sbírky. 

Do sbírky je možné přispívat až do 31. 7. 2014.

Moc vám za vaše příspěvky i za propagaci sbírky děkujeme!

Traktorový piknik

Předběžné informace k „Traktorovému pikniku“ 
pro klientské rodiny Rané péče EDA.

Datum: sobota 19. 5. 2012

Čas: cca 10—16 hod.

Místo: veliká zahrada, Rohozec (cca 5 km od Kutné Hory)

Zázemí: WC, tekoucí voda, mikrovlnka; možnost uložení „spacích“ dětí 

v domě; stodola a velký párty stan pro všechny v případě horšího počasí

Hostitelé: klientská rodina Nešporových s Martínkem a Dominičkem 

Pořadatelé: Raná péče EDA a Nešporovi

Příspěvek na akci: 100 Kč na rodinu

Občerstvení: piknik – bude dobré, když každý ke skromnému základu 

(káva, čaj, šťávy, sušenky, ovoce…) přispěje svým dílem; hostitelé věnují 

špekáčky na opékání
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Program: seznámení s velikými stroji (bagr, jeřáb, malý stavební stroj 

UNC, nákladní auto, žebřiňák, různé velikosti pneumatik, dva druhy 

traktoru) sluchem, hmatem, projížďkou…, sportovní vyžití pro děti (velká 

trampolína, skluzavka, velké pískoviště, odrážedla, připravené hry), mož-

nost neformálních rozhovorů…(přemýšlíme dál, nechte se překvapit).

Možnost spojit výlet s individuální návštěvou zajímavostí v okolí 

– cca 1 km od Rohozce je zámek Kačina (http://www.kacina.cz/ 

prohlidkove-okruhy), případně lze dojet do Kutné Hory 

(http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=3&cid=129&scs=3). 

Definitivní program a přihlášky během jara, ale už nyní 

si rezervujte termín! 

Jana Vachulová s Nešporovými, poradkyně rané péče a metodik integrace
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Pramen znovu vytrysklý

Že je Isar rakousko-německá řeka, vhodná pro rafting, je 

obecně známo. Isar je však i pojem úzce spjatý s historií národa 

českého. V dobách předkeltských, kdy Vyšehrad byl pouhou 

malou svatyní s osadou kněží, určených k její obsluze a ochraně, měl 

na temeni vyšehradské skály vyvěrat pramen. Ten byl zachycován v ná-

držích, určených k očistným koupelím před bohoslužbami, ale některé 

sloužily i k léčení nemocných a zraněných lidí. Keltové dali prameni 

jméno Isar, staří Čechové jej za dob, kdy se v něm koupala kněžna Libuše, 

pozměnili na „Jizerka“ (z knihy Ing. I. Wiesnara „Národ v lénu bohů“).

Dnes je v Libušině lázni sucho, ale Isar bublá dál. Jeho jméno nese 

občanské sdružení pro hiporehabilitaci. Všechny prameny mají kolí-

savou vydatnost, a stejně tak i Isar. Vytryskl v roce 1997 a hned začal 

blahodárně působit na děti v Ústí nad Labem v jezdeckém oddílu Tatran 

Bukov, kde jsem s koňmi Jasem a Rytmusem zařazovala hipoterapii 

do rehabilitační léčby klientů poradny pro rizikové novorozence. Po čase 

se se mnou vydal do světa a v současné době zažívá další období, kdy 

má ambice vytrysknout, teď už jako gejzír, znovu na území Prahy.

Jeho síla se projevuje rovnou na třech místech, v Holubicích, v Měšicích 

a v Ohrobci. Tady se pravidelně ozývá klapot koňských kopyt a na hřbe-

tech koní pod přísným odborným dohledem sedí i leží človíčci, kterým 

tento typ pohybu pomáhá stimulovat jejich vývoj, dává jim šanci zažít po-

jem prostoru, pracovat s těžištěm, zkrátka vnímat svět z koňského hřbetu.

Mnoho osobností si léčebné účinky jízdy na koni pochvalovalo. Byl mezi 

nimi Marcus Aurelius, Marie Terezie, Goethe. TGM na otázku, proč jezdí 

na koni, odpověděl: „Protože je to nejrychlejší tělocvik, to cvičí celé tělo, 

svaly, srdce i plíce najednou, jen to zkuste.“ 

Pokud se vám jeho vysvětlení líbí a máte o metodu hiporehabilitace 

zájem, bližší informace o blahodárném a současném Isaru naleznete 

na www.hiporehabilitace.com.

Mgr. Šárka Smíšková

ředitelka o. s. isar 
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Projekt „ Ambulantní stimulace zraku doplne� ná 
o terénní konzultace instruktorem stimulace 

zraku se zame� r�ením na de�ti s centrální 
poruchou zrakového vnímání“

V rámci tohoto projektu podporovaného Nadačním fondem Čes-

kého rozhlasu ze sbírky Světluška v roce 2011 využilo služby 

celkem 135 klientských rodin: probíhala posouzení zrakových 

funkcí dítěte v Rané péči EDA nebo v domácím prostředí. 

Mimo jiné jsme v loňském roce mohli pořídit v rámci projektu následující 

pomůcky:

Polohovací vak, dětské křesílko naplněné kuličkami, polohovací lehátko 

– pro vytvoření optimální polohy dítěte při aktivitách v naší pracovně 

Test na vyšetřování rozsahu zorného pole Lea Flicker wand: 

http://www.lea-test.fi/en/vistests/instruct/flickerw/flickerw.html

Sadu panenek, knih, videofilmu, počítačové hry a oma-

lovánek Lilly a Gogo: http://www.edition-bentheim.

de/index.php?_f=sta&_p=sta_fruehfoerderung
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Sady obrázků a fotografií s různým zobrazením osob a předmětů 

v různých pozicích www.akros.org, www.chytrehracky.cz

DVD o Centrálním zrakovém postižení: CVI, vyrobeno v Bartimeus 

v Holandsku

http://www.bartimeus.nl/publicaties_shop_product/17336

DVD o programu podpory vývoje nevidomého chlapce 

v rámci služeb rané péče ve Finsku: Leo learns by doing: 

https://www.good-lite.com/Details.cfm?ProdID=588&C-

FID=15117129&CFTOKEN=e26cdeaa8f109e8a-

-D3189797-ADF9-BD0B-ABF1810B85BD1CF9&jsessio-

nid=b030773c94ad6c0fa77a67a472437f743b1a

Sadu pro kognitivní trénink: 

http://www.postizenedeti.cz/content/sada-pro-kognitivni-trenink

Odbornou literaturu : Eva Vlková, Šárka Pitrová, František Vlk: Lexikon 

očního lékařství, http://www.lekarskeknihy.cz/?id=978-80-239-8906-9

za finanční podporu děkujeme Nadaci Českého rozhlasu, která 

ze sbírky Světluška na projekt přispěla částkou 280 000 Kč. 

Martina Herynková, poradkyně rané péče a instruktorka stimulace zraku
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Kalendárium

Akce absolvované 
10. 12. (10.00—13.00) Seminář pro rodiče na téma „CVI aneb co to 

znamená, když má dítě centrální postižení zraku“. Seminářem provázely 

instruktorky stimulace zraku PaedDr. Markéta Skalická a Mgr. Martina 

Herynková.

18. 12. Adventní koncert České televize s Ranou péčí EDA v kostele 

sv. Mikuláše na Malé Straně.

17. 1. Dopolední setkání rodičů na téma „zdraví a barvy pro nás 

a naše děti“.

Akce chystané

21. 2. Večerní setkání rodičů

20. 3. Dopolední setkání rodičů

4. 4. (od 19.00) Benefiční koncert u Kapucínů (Loreta) – 

Columba Lauretana

17. 4. Večerní setkání rodičů

15. 5. Dopolední setkání rodičů

19. 5. „Traktorový piknik“

2.—9. 6. Pobytový kurz pro rodiny v Hotelu Bára, Benecko

13. 6. zahradní slavnost

změny vyhrazeny
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Hmatový kyblík
Můj syn Petr se narodil s těžkou vadou zraku a sluchu. Odma-

lička velmi rád prozkoumával pomocí hmatu nejrůznější před-

měty a nacházel s nimi různé způsoby manipulace. V nedávné 

době se nám velmi osvědčil ručně vyrobený hmatový kyblík, 

který můžete vidět na obrázku. Je vyroben z velkého kyblíku od pracího 

prášku, který má dobře uzavíratelné víko. Víko je proděravěné a dírami 

jsou provlečeny různé druhy tkalounů, provázků a látek, které jsou 

na koncích zauzlované a provlečené tak, aby je Péťa mohl protahovat. 

Při vytahování (protahování) vytvářejí tkalouny zvláštní dunivé zvuky 

a vibrace. Péťa je novou zábavou nadšený a opakovaně se k ní vrací.

Larisa a Péťa Ruzyakovi
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Koc�árek EASYWALKER pro dvojc�ata

Ráda bych vás seznámila s kočárem pro dvojčata. Jakmile jsem 

zjistila, že se nám narodí dvojčátka, začala jsem se poohlížet 

po novém kočáru. Dívala jsem se po každém dvojčecím ko-

čárku, který jsem na svých toulkách potkala, a snažila se zapamatovat 

jejich značku, že se na ně později podívám na internetu. Tak jsem objevila 

značku EASYWALKER. Vzhledem k tomu, že už mám dvouapůlletou 

dcerku, potřebovala jsem kočár, který se jednoduše ovládá a který můžu 

hlavně ovládat jen jednou rukou – a myslím, že se to podařilo. Kočár 

splňuje mé očekávání a naše malá rodinka se vydává i na dlouhé výlety 

a cesty např. do Prahy. Je vhodný jak do terénu, tak do města, protože 

má velká nafukovací kola. V Praze se naše rodinka vozí v MHD (většinou 

nízkopodlažními spoji) a zvládne cestu i metrem, kde se pohodlně vejde 

do každého výtahu i na eskalátory (jezdící schody). Takže kočár dopo-

ručuji všem aktivním maminkám, které se nebojí cestovat. Ještě můžu 

dodat, že kočár je naprosto skladný, korby jdou složit úplně na placku 

a vejde se pohodlně do auta, např.do Škody Octavie Combi…Více se o ko-

čárku dozvíte na stránkách http://www.kocarky.cz, kde jsou připravené 

i pěkné prezentace.

S pozdravem Dana Šídlová
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Osve�dc�ený termohrnek pro de�ti

z vlastní zkušenosti mohu vřele doporučit termo-

hrnek explora®Active Sipper „tommee tippee“. Ter-

mohrnek je s náustkem a neteče ani při úplném 

přetočení a jakékoliv manipulaci. To umožňuje dětem samostatné 

pití. K snadnému držení a manipulaci je vytvarován a opatřen 

protiskluzovým povrchem. Koupit jej můžete v různých barvách 

např. v hračkářství Pompo na zličíně. Jeho cena je cca 350 Kč.

Larisa Ruzyaková
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Panác�ci, kter�í se dovedou oblékat 

Na podzim 2011 jsme dostali pro všechny poradkyně dvo-

jici překližkových panáčků. Jedná se o vtipný nápad paní 

Saši Hurtové, která se jinak zabývá provozováním báječné 

čokoládové „kavárny“ na Starém Městě v Praze. V její netradiční 

kavárně to voní hlavně čokoládou, ale u vchodu jsou i poličky s pro-

dejem drobných suvenýrů, hlavně starobyle se tvářících pohlednic. 

Když budete mít štěstí, zakoupíte tam také panáčka nebo panenku se 

sadou barevných odstřižků látek. Jednoduchým odklopením vrchní 

překližkové destičky s výřezem se dítě dostane k siluetě panáčka, kte-

rému položí na tělo látky dle své fantazie. Opětovným přiklopením 

se látky promění v slušivé kusy oděvu. Nevěřili byste, o co ochotněji 

děti pojmenovávají barvy látek, když o nich mluvíme jako o sukýn-

kách nebo tričkách a když společně vymýšlíme, jestli vybrat proužky 

nebo puntíky. Děti se také velice snaží položit látku na správné místo, 

aby panáčkovi nebyla zima – a přitom si nenásilně procvičí i jemnou 

motoriku. Musím říci, že oblékání panenky nedávno zaujalo na jedné 

návštěvě v rodině na dlouhou dobu i „velkou“ třináctiletou sestru :-) 

Děkujeme paní Hurtové za darované panáčky, které využí-

váme při své práci s dětmi; komu se budou při návštěvě porad-

kyně líbit, může si panáčka nebo panenku zakoupit za 190 Kč 

v kavárně (http://www.choco-cafe.cz/) nebo se domluvit 

přímo s paní Hurtovou přes mail sasahurt@volny.cz . 

Na fotografiích vidíte Nelinku, která si s panáčkem hrála v ilustračních 

záběrech předtočených pro televizní Adventní koncert našeho střediska. 

Hra ji tak zaujala, že ji ani skupina pracovníků televize nevyrušila…

Jana Vachulová, poradkyně rané péče a "metodik integrace" 
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Sedací systémy Vc�elka 
a z�irafka Medicco

www.medicco.cz

Produktová řadu systémů sezení Junior, Junior Beta a zeta je 

rozšířena o systémy Junior Včelka pro děti od 4 měsíců do 5 let. 

Pro klienty, kteří nevyžadují výškově nastavitelný sed, nyní nově nabízíme 

ekonomičtější variantu systému sezení Žirafka pro děti od 9 měsíců 

do 4 let. 

Systémy sezení umožňují nácvik správného sedu při respektování speci-

fických požadavků dětí, snadné zapojení do her s kamarády, účast u ro-

dinného stolování, hraní na stolečku, studium a další aktivity. Snadno se 

přizpůsobují měnícím se potřebám vašich dětí v průběhu růstu.

z materiálů firmy Medicco vybrala Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Sedátko do vany
Sedátko Aqua baby je plastové, připevní se k povrchu vany nebo 

sprchového koutu pomoci 4 přísavek zabudovaných na spodní 

ploše sedátka. Primárně je určeno pro miminka od 6 měsíců. 

Dceři je 2,5 roku, má 15 kg a krásně se do něj ještě vejde. 

Pořídila jsem ho v hračkářství Pompo (obchodní centrum Šestka v Praze 

6) za 499 Kč. Barevné variace – modrá, růžová, ostrá zelená a krémová. 

 Sedátko jsem využívala především v době, kdy dcera ještě neseděla. Dala 

jsem ji do něj ve sprchovém koutě, levou rukou jí podepřela hlavu a v po-

losedě/pololeže jsem ji krásně vysprchovala; v klidu jsme umyly i vlasy. 

V Jánských Lázních z něj byla nadšená hlavně jedna maminka s dvouletou 

ležící holčičkou – poprvé se tak umyly bez zbytečného stresu a namože-

ných zad.

Dá se koupit na: 

http://www.detskydum.cz/detail/sedtko-do-vany-aqua-baby-251501/

Sylva Blackburn
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Easylax aneb jak na zácpu

Ráda bych se se všemi podělila o své zkušenosti s přípravkem 

Easylax, který nám velice pomohl při zácpě. Syn, kterému je 

2,5 roku, trpí stále na zácpy. zkoušíme ledacos, a tak jsme 

na doporučení vyzkoušeli i přípravek Easylax, což je heřmánkovo-

-ibiškovo-glycerinové projímadlo. Po našich zkušenostech moc novým 

přípravkům nevěřím, ale zkoušíme, co se dá. Byla jsem ale mile překva-

pena. Přípravek zafungoval okamžitě, syn se po aplikaci snad do deseti 

minut krásně vyprázdnil. Říkala jsem si, že je to skvělé, ale jak často to 

budu používat? Odpověď se dostavila během prvních dní. Jedna aplikace 

a malý pak sám dva až tři dny kaká bez problémů. Poté další den aplikuji 

Easylax, a tak to jde dál, takže jsem moc spokojená. I ostatní maminky, 

kterým jsem předala zkušenost, si přípravek moc chválí. Je to šetrné, 

účinek okamžitý. A i když cena není úplně nejnižší, tak výsledek za to stojí.

 http://www.lekarna.cz/easylax-detske-projimadlo-chamomile-ampule-

-6x3g/#utm_source=zbozi.cz

Petra Navarová, Neratovice

Nutilis – zahušt
,
ovadlo potravin 

a nápoju�
Často řeším u syna problém s tekutou stravou. Ráda bych 

synovi dopřála i vývarovou polévku, ale není to moc možné. 

Nakrmit ho čímkoli tekutým je dost velký problém. Takže jsme se ta-

kové stravě jako je polévka vyhýbali velkým obloukem. Až mi v lázních 

logopedka doporučila zahušťovadlo z kukuřičného škrobu s názvem 

Nutilis. Přípravek jsem zakoupila a vyzkoušela, funguje výborně. Uvařím 

polévku, před mixováním nasypu jednu až dvě odměrky Nutilisu a vše 

společně rozmixuji. Polévka trošku zhoustne a krásně se krmí, přitom 

však nezmění chuť – je prostě jen hustší. Občas přidáme trošku i do pití, 

aby se nám čaj či voda lépe podávala. Někdy přidám maličko i do řidšího 

jogurtu. Je na každém, kolik přípravku použije a jak moc změní konzis-

tenci daného jídla, ale myslím, že je to moc dobrý pomocník v kuchyni. 

 http://www.lekarna-zdravi.cz/eshop/detail-18900/nutilis-novy-plv-por-

-plv-1x225ml/

Petra Navarová, Neratovice
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De�tská body a spol.
V návaznosti na článek z časopisu Raná péče 2/2011, str. 

24 o prodlužování dětských bodýček nabízíme další tipy, 

jak čelit tomu, že děti rychle z dětských body vyrostou:

Kšandičky na vytvoření body z trička najdete např. na www.branakdetem.cz 

v doplňcích na přebalování jako fixační pruhy na tričko za 262 Kč. Také tam 

jsou Snappi sponky za 55 Kč, extendor k prodloužení body barevný za 154 Kč.

Lze sehnat jistě i jinde, levněji… já jsem to pořídila na výstavě For babies 

v Letňanech.

Jindra Bušková

Extendory na body nebo fixační pruhy na tričko je možné koupit 

i na http://www.latkovky.cz/ostatni-potrebnosti/

Další odkaz je na německou stránku, kde je možné koupit všelicos pro děti 

a kde mají i speciální věci pro "Besondere Kinder" – např. body do veli-

kosti 158, body s otvorem pro sondu, bryndáky, různé hračky a pomůcky. 

Není to zrovna levné a něco by šlo jistě sehnat i u nás. Pro děti s průkaz-

kou o postižení nebo pro rodiny se 4 a více dětmi by měla být sleva 5% .

http://www.jako-o.eu/shop/Besondere-Kinder/group/4692/Besondere-

-Kinder.g4692.0.html

 A ještě jeden výborný odkaz: http://www.adaptia.cz/pradlo-pro-deti/ 

V Adaptii začali totiž kromě oblečení pro lidi na vozíku šít i body pro děti. 

Magdalena Tomášková
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Pomoc rané péc�e pr�i odborném 
lékar�ském vyšetr�ení 

Ráda bych se podělila o to, jak nám přítomnost naší poradkyně 

z Rané péče EDA v Praze pomohla při vyšetření naší dcery Terezky 

v Centru zrakových vad v Motole. Naše dcera Terezka, které je čtyři a půl 

roku a trpí zrakovou vadou, byla pozvána na odborné lékařské vyšetření 

zraku. Protože jsem měla obavu, že nedokážu správně komunikovat s vy-

šetřujícími lékaři, zmínila jsem se o tom před naší poradkyní. Okamžitě 

nabídla pomoc, ne snad jen psychickou, ale osobní spoluúčast u samotného 

vyšetření. Slib dodržela, v příslušném termínu opravdu přijela do motol-

ského Centra zrakových vad a prošla s námi všechna vyšetření. Její odborné 

znalosti byly i pro mne oporou. Jednak se umí vyšetřujícího lékaře ptát 

na podstatné a důležité věci a okolnosti, a také mi ihned „lidsky“ vysvět-

lila, o co při daném vyšetření jde, co se sleduje i jak se výsledky hodnotí. 

Rovnou po vyšetření jsme společně zajely do oční optiky Anděl. I zde nám 

poradkyně velmi pomohla při výběru. Po této návštěvě Centra zrakových 

vad se díky její pomoci cítím mnohem informovanější, znalejší a navíc při-

stupuji k doporučeným léčebným postupům zodpovědněji a s větší nadějí.

Opravdu nevím, co více bych mohla od Rané péče dostat a očekávat než právě 

pomoc odbornou a posílení reálné naděje na další zlepšování zraku své dcerky.

A proto chci tímto naší poradkyni i celé Rané péči velmi poděkovat. Vůbec 

si nemyslím, že by tento způsob pomoci byl její povinností, ale právě na-

opak tuto pomoc hodnotím mnohem výše.

Hana Veverková

Máma nemá chvíli klid…

Písničky pro děti i rodiče: http://www.ibard.wz.cz/detske.html je 

možné si zdarma stáhnout – jde o celé album (demo), písničky 

jsou ve formátu mp3 a nás baví zejména výstižná „Máma nemá 

chvíli klid“ – ta opravdu sedí:-)

Magdalena Tomášková
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Web pro vaše dítko

Vytvořte pro své dítko weby 
zdarma – je to jednoduché.

Před pár měsíci jsem začala řešit, jak požádat různé sponzory o finanční 

pomoc na léčebný pobyt syna v Adeli centru ve slovenských Piešťanech. 

Různě jsem brouzdala po internetu a pak jsem se rozhodla. Jako plno 

maminek zřídím synovi webové stránky. Nejprve jsem si říkala, že to 

asi nezvládnu, nejsem přeci žádný PC génius, ale pak jsem si řekla, že 

to musím aspoň vyzkoušet. Našla jsem si tedy webové stránky (http://

www.webnode.cz/), kde umožňují vytvořit si své vlastní www stránky, 

a to úplně zdarma. Nejprve jsem zadala svou vymyšlenou www adresu, 

poté, co to potvrdilo, že je stránka volná, jsem zadala už jen svůj e-mail 

a heslo. Poté mě vše už navigovalo a já jen klikala. Nejprve mi to nabídlo 

vzhledy stránek. Jestli chci loď, vodu, lidi, kytky, děti, zvířata apod. Mož-

ností bylo opravdu hodně. Pár vzhledů jsem prohlédla, ale na všechny 

jsem neměla čas. Řekla jsem si, že něco vyberu a že pak to určitě půjde 

změnit. Opravdu později jde vzhled změnit, takže jsem v rychlosti na ně-

jaký vzhled klikla a bylo hotovo. Najednou jsem byla na stránkách svého 

syna. A teď už zbývalo stránky jen naplnit. Vše je velice jednoduché, 

hezky popsané. Hodně se s tím pracuje jako s Wordem – psaní, vkládání 

obrázků, textových polí apod. Akorát na co nesmí člověk zapomenout 

je, že v případě jakékoli změny musí kliknout na ikonu „Publikovat“, jinak 

se provedené změny neukáží na webu, ale zůstanou jen v pracovní verzi. 

Takže každému, kdo o stránkách uvažuje, webnode vřele doporučuji. 

Vše mám shrnuto na jednom místě – náš příběh, diagnózy, fotky apod. 

Takže pokud pošlu někam dopis s žádostí o finanční pomoc, rovnou 

připojuji i adresu našich webů, kde je vše rozepsáno. Tak se nebojte a vy-

zkoušejte něco nového, zajímavého a pro všechny strany přínosného. 

Naše stránky jsou: www.jakubnavara.webnode.cz

Petra Navarová, Neratovice
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Kam na hr�ište� v centru Prahy
Následující tipy jsme dostali od paní Spourové, maminky 

čtyřleté nevidomé Naděnky. Rodina bydlí v centru Prahy. 

Jejich oblíbeným je např. dětské hřiště u Hlavního nádraží. 

z dopisu vyjímáme: „Je tam toho docela hodně a my už jsme 

dorostli skoro všem atrakcím. :-) z mého pohledu jsou paradoxně 

lepší hřiště v centru města, protože jsou lépe vybavená včetně toalet, 

vrátného apod., než na sídlišti. Většinou jsou vybudovaná z grantů EU 

a nikoliv z prostředků developera! V okrajových čtvrtích sice bývá hřiště 

u každého druhého baráku, ale kromě pískoviště a klouzačky tam toho 

většinou už moc jiného není. No, a nás zrovna pískoviště moc nebere! 

:-) Podobně hezky vybavená jsou i hřiště ve Františkánské zahradě 

a pak i v Lanově ulici u Vltavy. A když je zima, tak si zajdeme do kavárny! 

Docela vhodné útočiště je suterénní kavárna ve Františkánské zahradě. 

Probíhají tam přes den cvičení pro děti, takže je to na ní znát. Mají tam 

sice malý, ale hezký dětský koutek s různými didaktickými hračkami 

(i hmatovými) a spoustu volného místa na pobíhání. Naděnku tam 

nejvíce baví lézt po takových těch pogumovaných panelech a kostkách 

na cvičení. Tak pokud někdo neví, kam s malým prckem do tepla v centru 

města, tak tohle je docela vhodný tip. Je to 20 m od dětského hřiště 

ve směru na Jungmannovo náměstí, takže když už zebou ručičky a no-

žičky, tak se dá jít sem. A nějaká ta dětská výživa se tu taky dá koupit. 

Tak, a teď víte, jak je to s dětskými hřišti v centru města! :-)“
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Sedac�ka od koc�árku Kimba Spring

Nabídka:

Sedačka od kočárku Kimba Spring vel. 1, včetně stříšky s odní-

matelným zadním dílem, včetně pláštěnky na kočárek. Sedačka 

v dobrém stavu (používaná 2 roky), pláštěnka ve velmi dobrém stavu. 

Cena: 8 500 Kč 

Osobní odběr – Plzeň, Roztoky, ev. Praha 

Detailní foto pošlu na požádání.

Tel. 736764656

tobiskova.katerina@seznam.cz
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Rehabilitac�ní koc�ár znac�ky Patron

Raná péče EDA daruje použitý rehabilitační kočár značky 

Patron, který jsme též dostali darem od rodiny. Kočár je 

k prohlédnutí a vyzvednutí ve středisku Trojická 2, Praha 2 

nebo se můžete domluvit se svou poradkyní na jiném způsobu 

předání. Případné další informace vám sdělí vaše poradkyně.
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Poutník Hroch pomáhá Rané péc� i EDA 

Raná péče EDA Praha děkuje našemu již pravidelnému 

dárci Petru Hrochovi Binderovi, který do našeho střediska 

dorazil před Vánocemi s malým dárkem, který skýtal velké 

překvapení. Podívejte se sami. z jeho ručně vyrobené kasičky plné 

českých padesátikorun, které se na nás doslova vysypaly, se vykutálelo 

19 500 Kč. Dárek nám udělal radost a chceme se o ni s vámi podělit.

Více o poutníkovi Hrochovi a jeho projektech, které pomáhají, naleznete na:

http://www.putovanihrocha.cz

Jana Štvrtňová, poradkyně rané péče
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Raná péc�e EDA de�kuje 
všem podporovatelu� m! 
Děkujeme za darované hračky a další materiály vhodné k vý-

robě zajímavých pomůcek, které jste nám v loňském roce daro-

vali. Většina z nich je již zařazena v naší hračkárně a dělá radost zase jiným 

dětem. Náš dík patří zejména: paní Peterkové s Natálkou, paní Piskačové 

a panu Horákovi s Tobíkem a Bertíkem, rodině Malých s Kristiánkem, paní 

Peškové s Natálkou, manželům Boučkovým z Všeradic a mnoha dalším.

Děkujeme dobrovolníkům:

Panu Vlastimilu Choreňovi a paní Bláhové s Honzíčkem za velmi 

trpělivé a zcela dobrovolné opravy našich porouchaných hraček; 

pan Choreň dokáže i vyrobit zajímavé pomůcky. Těšíme se na další 

spolupráci v tomto roce - krabice s nefunkčními hračkami se zase 

naplnila a navíc máme mnoho nápadů na výrobu dalších.

za pravidelné a dnes již velmi odborné opravy hraček z naší půjčovny 

děkujeme stejnou měrou i panu Ptáčkovi!

Rodině Ondřejkově z Litvínova za dar knih do půjčovny pro rodiče.

Restauraci Therapy restaurant, café & shop (Anna Taudyová) 

za bezplatné propůjčení prostor k vernisáži výstavy fotografií.

Paní Janě Niedermayerové za grafiku letáčků, plakátků a pozvánek.

Panu Petru Donátovi za grafiku pozvánky na výstavu našich fotografií.

Panu Václavu Pišoftovi (,,Studio Pí") za grafiku elektronického zpravodaje.

Paní Vanese Pozo za grafické zpracování letáků na akci "Pečení pro EDU" 

a zprostředkování jejich bezplatného tisku u pana Romana Skopala 

ve firmě Art Living (www.artliving.cz).

Advokátní kanceláři MBN – za zorganizování aukce fotografií ve prospěch 

Rané péče EDA. 

Paní Janě Čáslavské – za věnování dvou úžasných fotografií.

Panu Olegu Homolovi – muzikantu a fotografovi – za otevření vernisáže 

výstavy fotografií v Café Therapy.

Organizátorům benefičních akcí:

Český výbor UNICEF (jmenovitě paní Alici Tomkové) – charitativní akce 

Pečení pro EDU.

Pohádkový pomeranč – za výtěžek z benefiční akce ,,Tetování na pome-

ranče". 

Firmám:

Malý Génius – za dar různých druhů pěnových hraček

Unilever – za dar čistících prostředků a kosmetiku

Activa – za věnované kancelářské prostředky

Raiffeisenbank – za finanční dar
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TCCM s. r. o. – za dva tablety HTC Flyer ke zrakové stimulaci

SUDOP – za finanční dar 

MASPEX s. r. o. velkoobchod s nápoji – za 270 ks pitíček pro naše nejmenší

ACI Components International - za finanční dar

REBO – za věnované knížky pro nejmenší

PDI a. s., pan Grischa Kahlen – za finanční dar

Medesa s. r. o., pan Otakar Klepárník – za finanční dar

Jednotlivcům, využivajícím možnost přispívat nám 
trvalým měsíčním příkazem:

Ing. Petr Filipec

Marcela Vondráčková

Petr Binder

Kateřina Kloučková

Kateřina Potužníková

Miloš Martínek

Markéta Vachulová

Dominika Nováková

Růžena Poborská

Veronika Mejzrová

Markéta Kafková

Lenka Jiráková

Jiří Mojžíšek

a řadě dalších individuálních dárců.

Kompletní seznam najdete na 

http://www.ranapece.eu/praha/podporuji-nas/darci/darci-2011
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Kontakty Raná péc�e EDA, o. p. s.

Trojická 2/387, 128 00 Praha 2

Tel./fax: 224 826 860

Mobil: +420 724 400 820

E-mail: praha@ranapece.eu

www.ranapece.eu/praha 

Facebook: Raná péče EDA, o. p. s.

https://www.facebook.com/pages/Ran%C3%A1-p%C3%A9%C4%8De-EDA-ops/167047889984570

Bankovní spojení : 241046261/0300, účet je vedený u ČSOB 

Veřejná sbírka : 2500141992/2010, účet je vedený u FIO banky
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