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Úvodník

Milí čtenáři,

příspěvky do tohoto čísla vznikaly ještě v době covidové, ale při postup-

ném rozvolňování jsme už přece jen mohli začít aktualizovat naše kalen-

dárium, a tak se snad konečně dočkáme společných akcí naživo.

V rubrice o pomůckách tradičně najdete různé tipy a nápady na jejich 

výrobu či odkazy, kde je možné je pořídit.

V Infoservisu vás seznámíme s tím, co se v EDOVI děje, jaké momentálně 

realizujeme projekty nebo že jsme se opět objevili v České televizi. Ráda 

bych upozornila na článek o celorepublikové půjčovně pomůcek a spor-

tovního vybavení pro nevidomé a slabozraké, kterou spustila Světluška,  

nebo na rozhovor s Ráchel Skleničkovou, velmi úspěšnou nevidomou 

umělkyní, která byla jedním z prvních klientů rané péče.

Dovolím si vás znovu upozornit, že můžete do zpravodaje přispívat 

i vy, rodiče. Nebojte se podělit se s ostatními rodinami o své zkušenosti, 

postřehy a nápady. Ocení je zejména ti, kteří jsou na začátku cesty a zku-

šenosti jiných rodičů jsou pro ně neocenitelné.

Na závěr bych ještě ráda připomněla naši facebookovou stránku jako 

důležitý informační zdroj. Přestože sama facebook nemám, slýchám od 

mladších kolegyň, že kdo ho nemá, jako by nebyl. 

Sledujte tedy aktuální informace na našem facebooku https://www.face-

book.com/ranapeceeda/timeline/ a instagramu https://instagram.com/

eda_rana_pece?igshid=ai6qaffc41yr nebo na webových stránkách www.

eda.cz.

Hezké jarní dny vám přeje

 

Lucie Gregorová, poradkyně rané péče a redaktorka
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 Pomucky pro orofaciální stimulaci   
 aneb za lepší kousání, polykání 
 i povídání

S Asociací partnerů diplomatického sboru (Diplomatic Spouses Associa-
tion Prague) spojuje EDU dlouholeté přátelství. DSA v minulosti finančně 
podpořila několik projektů ve prospěch klientů rané péče i SPC EDA. V roce 
2021 se tým poradkyň rozhodl zaměřit na problematiku orofaciální stimu-
lace. Témata jako příjem potravy, kousání a polykání úzce souvisejí 
i s rozvojem řeči a jsou živá v mnoha rodinách, které poradkyně navštěvují. 
Od DSA jsme získali prostředky na nákup logopedických vibrátorů, kartáč-
ků pro masáž jazyka a rtů, speciálních hrníčků a lžiček, masážních míčků 
a vibrační plošiny. Každá poradkyně obdrží pro práci v rodinách sadu 
těchto pomůcek, o své zkušenosti s jejich využíváním se v rámci odborné 
porady podělí se svými kolegyněmi naše konzultantky pohybového vývoje 
Lucie Donátová a Lucie Gregorová.

Podpory DSA si vážíme o to víc, že i do jejich fundraisingových aktivit 
zasáhla situace epidemie covid-19. Tradičně organizace získává prostředky 
na podporu neziskového sektoru v ČR v rámci předvánočního bazaru, na 
kterém zástupci jednotlivých velvyslanectví prodávají zboží charakteristic-
ké pro svou vlast. V roce 2020 se samozřejmě žádná podobná akce konat 
nemohla, vybrané projekty tedy přímo finančně podpořila jednotlivá vel-
vyslanectví. Náš projekt oslovil zástupce velvyslanectví Vietnamské sociali-
stické republiky, Indonésie a Filipín, kterým za projevenou důvěru 
a štědrost děkujeme.

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 E-shop EDA má napilno 
 - doplnujeme sklady

Zdravíme vás z našeho pravidelného e-shopového okénka. Rádi bychom 
vás povzbudili k nákupu charitativních předmětů od EDY.

Aktuálně doplňujeme sklad našimi tradičními tričky a bodýčky s krásnými 
obrázky z aplikací EDA PLAY. Budeme mít i dostatek pruhovaných triček, 
která u nás rádi nakupují vodáci, aby na nich bylo pěkně vidět, že jsou jed-
na parta. Obléknout se u nás může celá rodina, např. do triček s kačenkou.

Na našem e-shopu najdete celou škálu velikostí a střihů, od bodýček pro 
miminka přes dětská trička a několik dámských modelů až po pánská trika 
do velikosti XXL, a to jak pruhovaná, tak i černá se zrakově stimulační 
spirálou.

Na Facebooku jsme také spustili kampaň na nákup našich charitativních 
předmětů. Při nákupu nad 500 Kč od nás zákazníci dostanou malý dárek. 
Pokud jste si ještě nenakoupili, neváhejte, léto se blíží!

 Zuzana Malá, asistentka marketingu
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 EDA byl videt a slyšet – podpora CT  

Díky České televizi za to, že byl EDA vidět a slyšet po celé republice.
 
ČT nás podpořila spotovou kampaní i v tomto roce. Video s chlapečkem 
a planetami se opět objevilo na televizních obrazovkách po celé ČR. 
Kampaň s názvem Spojte se s jeho světem běžela od pondělí 26. 4. 
do neděle 9. 5. 2021. Během dvou týdnů byl spot odvysílán celkem 40x.
 
A bylo to znát! 
Diváci, kteří sledovali reklamu mezi pořady, byli tak hodní, že odeslali 
neuvěřitelných 395 DMS na podporu činnosti naší organizace. Celkově 
se jednalo o dar v hodnotě 22 970 Kč. Děkujeme!

Tím ale podpora České televize neskončila. 
EDA získal možnost představit svou činnost v přímém přenosu v úterý 
11. 5. 2021 v pořadu SAMA DOMA. Naše paní ředitelka Petra Mžourková 
s Andreou Nondkovou, vedoucí Linky EDA, mohly ve studiu informovat 
o službách rané péče v covidovém období, o rozšíření cílové skupiny kri-
zové linky a také ukázat na kameru zrakově stimulační pomůcky. 
A vzhledem k tomu, že nic neponechaly náhodě, tak i barva jejich obuvi 
byla stimulující a dokonce stejná jako obuv moderátorky.
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Celý záznam televizního vstupu najdete zde: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-do-
ma/221562220600072/video/839317?fbclid=IwAR3ZSRDWKz0re4zU
_6XJuOkk1pLL3PtkvRe2HgBp5CLf3NG8oMkpKgGhOUo

Děkujeme České televizi za dlouhodobou podporu. 

 Lenka Holubcová, fundraiserka

V období televizní kampaně vznikla na potrápení mozkových buněk 
i nová EDOVA OSMISMĚRKA. Do tajenky jsme ukryli zásadní slovíčka 
ke kampani Spojte se s jeho světem. Zaluštíte si taky?
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 Svetluška otevírá celorepublikovou 
Pujcovnu pomucek a sportovního 
vybavení 

Další ulehčení v každodenním fungování čeká nevidomé a slabozraké. 
Světluška, projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, spustila 1. 5. 
novou Půjčovnu kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení. 
Potřebným nabídne například kamerové lupy, tablety s aplikacemi pro 
zrakovou stimulaci, počítače se speciálním odečítacím a zvětšovacím 
softwarem, ale i tandemová kola. Půjčovna bude k dispozici zájemcům 
z celé České republiky.

Půjčovna otevírá dveře všem lidem s těžkým zrakovým postižením 
a kombinovaným zrakovým postižením a lidem, kteří o ně pečují. Služeb 
půjčovny budou moci využít i neziskové a příspěvkové organizace, školy 
a školská zařízení pomáhající lidem s těžkým zrakovým postižením. „Díky 
podpoře našich dárců můžeme přispívat na pořizování nových kompenzač-
ních pomůcek i vybavení pro sport zrakově postižených, ale jsou situace, kdy 
nová pomůcka problém neřeší, případně řeší, ale příliš pozdě či příliš draze. 
Půjčovna nabídne řešení zejména pro ty, kteří například lupu, počítač a tele-
fon se speciálním softwarem potřebují dočasně a kteří si pomůcku potřebují 
v klidu vyzkoušet, než se rozhodnou pro její pořízení,“ vysvětluje ředitelka 
Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová. Projekt je fi-
nančně podpořen Fondem Kaufland.

Kompenzační Pomůcky, které jsou obvykle velmi finančně náročné, si 
klienti mohou zapůjčit zdarma, pouze za jednorázový příspěvek na údržbu, 
a to na dobu až dvanácti měsíců. Sportovní vybavení bude zpoplatněno 
v závislosti na délce vypůjčení, ale vždy tak, aby bylo dostupné každému. 
Pomůcky i sportovní vybavení Půjčovna poskytne každému zájemci z celé 
České republiky, o bezplatnou dopravu a zpětný odvoz se postará rovněž 
Světluška. „Máme velkou radost, že jsme díky podpoře Fondu Kaufland moh-
li půjčovnu zřídit, a této podpory si velice vážíme. Věřím, že půjčovna ještě 
zefektivní služby, které lidem se zrakovým postižením poskytujeme, a zajistí 
jim samostatnější i veselejší život,“ doplňuje Drastichová. 

Katalog nabízených pomůcek a vybavení bude průběžně aktualizován na 
webových stránkách Světlušky.

Více informací najdete na webu Světlušky zde a facebookových strán-
kách zde.

Mediální servis: Karolina Žampachová | karolina.zampachova@rozhlas.cz | 
+420 732 541 449
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 Rozhovor 
 s Ráchel Sklenickovou 

„Člověk musí občas upadnout, aby se zocelil,” říká nevidomá klavíristka 
Ráchel Skleničková, jedna z prvních klientek rané péče v Česku
   
Zcela nevidomá je od malička, narodila se tak. Přesto se z talentované 
Ráchel Skleničkové stala úspěšná umělkyně. Od útlého dětství se věnu-
je hudbě – zpívá, skládá hudbu a hraje na klavír, který také vyučuje. Ve 
svých 28 letech má navíc na kontě hned několik významných umělec-
kých počinů: Zahrála si s Pražskou komorní filharmonií a také nazpívala 
písničku se zpěvákem Miroslavem Žbirkou. Přesto Ráchel zůstala skrom-
nou dívkou, která se umí radovat z maličkostí. Třeba z toho, že se nedáv-
no naučila samostatně vařit. Více v rozhovoru s nevidomou umělkyní, 
která byla jednou z prvních klientek rané péče v Česku.

Máte nějakou vzpomínku na období, kdy se vám poradkyně rané péče 
věnovaly?   
Nejvíc si pamatuju různé zvuky, hračky a milé slečny s mladými hlasy. Ale 
takovým tím dětským způsobem mi ty vzpomínky trošku splývají.

A co první vzpomínky s klavírem? Naše kolegyně z EDY Jana Vachulová, 
která vás také zná z rané péče, ráda vzpomíná, jak jste si potrpěla na to, 
aby byl dobře naladěný. 
Pamatuju si, že jsem byla od piana neodtrhnutelná. Třeba když mi byly 
čtyři nebo pět let, tak mě rodiče museli od klavíru odhánět téměř násilím 
i v jedenáct v noci, protože jsem utíkala z postele, abych mohla dál hrát. 

Také si pamatuji, že jsem už tehdy uměla písničky, které by se průměrné 
dítě v tom věku ani nechtělo učit, protože byly moc těžké. Já jsem to ale 
brala jako výzvu, že se to schválně naučím. A ano, fakt mě štvalo, když byl 
klavír rozladěný. Okamžitě jsem slyšela, co tam neladí.

Co vás vlastně na klavíru a obecně na zvucích tolik fascinovalo? Má to 
nějakou spojitost s tím, že jste od narození nevidomá?  
Já jsem od začátku velmi „sluchová”, ale jsou třeba lidé od narození nevi-
domí, kteří jsou zase zase extrémně „haptičtí”. Tedy soustředí se hlavně na 
hmat. Mně sluch prostě připadá jako nejspolehlivější smysl, jaký mám. 
Takže ho používám nejvíc a nejdetailněji už od začátku svého života. 
A vždycky mě víc zaujalo něco, co dělá nějaké zvuky, než to, co neobyčejně 
„vypadá” podle hmatu.
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Jak vlastně nevidomé dítě může prožívat svět, když ho nevidí, ale takto 
citlivě slyší jako vy? Dokázala byste popsat něco konkrétního, co je pro 
vás typické a pomáhá vám sluchem si představit svět kolem sebe?   
Pracuji například s echolokací. Podle sluchu odhaduji, jak je veliký prostor. 
Lusknu, mlasknu nebo udělám krok – to mi velmi pomáhá při orientaci. 
A také podle sluchu odhadnu, kolik vody si mám dát do french-pressu 
nebo konvice, když si dělám kávu. A taky si libuji v tom, že dokážu rozeznat 
asi třicet druhů ptáků, když zpívají venku. I jako dítě jsem hodně napodo-
bovala zvuky zvířat. Takže pro mě typické je toto detailní zkoumání 
a napodobování zvuků – jak v hudbě, tak třeba v přírodě.

Když ještě zůstaneme u vašeho dětství – vy jste chodila do „obyčejné” 
školky a školy, nebo jste měla už odmalička nějaké speciální vzdělávání? 
Já vidím velkou výhodu v tom, že mně se ty typy vzdělávání střídaly. Nej-
prve jsem chodila do  obyčejné školky, kde byly jen vidomé děti. Tam jsem 
se zocelila, docela mi šlo kontaktovat se s dětmi, i když jsem už tehdy měla 
spíše méně kamarádů, ale zato dobrých. Potom jsem v šesti letech přešla 
do přípravného ročníku na pražských Hradčanech při škole Jaroslava Ježka 
pro děti s postižením zraku. Na Hradčanech jsem zůstala do čtvrté třídy 
a během té doby jsem se naučila základy prostorové orientace, pohyb s bí-
lou holí, Braillovo písmo a všechny tyto důležité věci pro nevidomé. Měla 
jsem tam i nevidomé vrstevníky. Pak jsem byla integrovaná v základní ško-
le v Lysolajích a později jsem přešla na osmileté gymnázium Jana Nerudy 
s hudebním zaměřením. Měla jsem tam být až do maturity, ale já jsem si 
ve 14 letech prosadila, že chci přejít na Deylovu konzervatoř. Myslím, že 
to bylo velmi dobré rozhodnutí, protože tam ti profesoři věděli, jak vést 
nevidomé, ale zároveň tím, že jsem měla za sebou pět let integrace mezi 
zdravými žáky, tak mi to velice pomohlo a nekrněla jsem tam. Naopak mě 
toto prostředí dál rozvíjelo, profesoři mě posílali na různé koncerty 
a vystoupení. Po konzervatoři jsem pak pokračovala na AMU, tedy opět 
integrace. Tím, jak se to u mě střídalo, tak si myslím, že je to úplně nejlep

ší možná kombinace, protože tak má nevidomý člověk skvělou průpravu, 
aby fungoval v „normálním” světě.

Tento přístup ovšem svědčí o odvaze vaší, ale také vašich rodičů…  
Ano. Mám i nějaké negativní zkušenosti ze základní školy, ale já jsem si 
nikdy nenechala nic líbit.  A navíc ty dobré zkušeností rozhodně převažují. 
Hlavně později na gymnáziu jsme si o tom hodně povídali. Pomohlo i to, 
že učitelé na mě měli stejný metr jako na ostatní, a tím nás pěkně propo-
jovali. Všechno prostě jde, když se chce. Dokonce jsem se zapojovala 
i v tělocviku. Myslím, že opravdu platí, že člověk se nic moc nenaučí, když 
ho nenecháte občas i trochu upadnout.

O své hudební kariéře jste měla jasno velmi brzy. Promiňte laickou otáz-
ku, ale jak je možné hrát jako nevidomá klavíristka z not?   
Noty v Braillově písmu jsem se naučila už na konzervatoři. Z listu ale ne-
hraju. Na to nemám dost rukou, abych mohla zároveň hmatem číst noty 
a k tomu hrát. Takže se učím takt po taktu  zpaměti. Studium tak probí-
há o něco pomaleji než u vidomých spolužáků. Na druhou stranu mám 
poměrně rychlé prsty, takže tato technika mi jde docela dobře. Horší jsou 
takzvané skoky. Tam musím opravdu poctivě cvičit. Pomáhá mi v tom na-
příklad i taichi, které jsem cvičila.

Zřejmě cvičíte poctivě a dobře, protože za sebou už máte řadu úspěchů. 
Na co jste zatím nejvíc pyšná, z čeho máte profesně největší radost?  
Určitě to byla možnost zahrát si na Pražském jaru v Rudolfinu v květ-
nu 2016. To jsem hrála s Pražskou komorní filharmonií. A dále možnost 
podívat se do Ameriky. Konkrétně do Washingtonu, kde jsem v roce 2011 
vyhrála soutěž „Very Special Arts” v kategorii vážná hudba. A zároveň jsem 
měla možnost také trošku nasát tu americkou atmosféru, což pro mě byla 
skvělá zkušenost.
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Vy jste ale tak trošku celebrita i tady v Česku. Lidé vás mohli například 
slyšet zpívat s Meky Žbirkou nebo Tomášem Klusem. Jak na tyto spolu-
práce vzpomínáte?  
Moc ráda. Třeba s Meky Žbirkou jsme vyjeli natáčet do Anglie do studia 
v Abbey Road, kde tvořili i Beatles. On je navíc profesně velmi milý a ote-
vřený a cítím, jak mi ta písnička, kterou pro mě složil, opravdu sedí. Takže 
jsem ráda, že jsem ji mohla s ním nazpívat. 

A ještě k těm osobním úspěchům. Když jsme si začaly povídat, zmínila 
jste, že karanténa a nouzový stav vás donutil k praktickým změnám 
v životě. Můžete to přiblížit? 
Přestěhovala jsem se nejdřív ke kamarádce a poté do vlastního bydlení; 
a jednou z největších výzev bylo, že jsem musela začít vařit. To jsem mys-
lela, že nikdy nezvládnu. Ale postupně jsem zjistila, že to fakt jde a funguje 
to. Prostě opatrně a pomalu, abych se nespálila, stačí udělat jen to, co je 
v receptu. Stejně tak péče o domácnost. Dá se to vyřešit nějakou placenou 
službou, anebo když se máma občas přijde podívat, tak společně uděláme, 
co je potřeba. Bála jsem se toho víc, než bylo třeba. Přitom jsem hlavně 
potřebovala prostor, aby mi do toho nikdo nemluvil. Právě to mi přinesla 
karanténa, protože najednou nebyl nikdo “po ruce”. A teď mám i větší se-
bevědomí například v tom, že bych jednou chtěla mít i vlastní rodinu; vím, 
že budou nějaká úskalí, ale nebude to žádná tragédie.

Na závěr se nemůžu nezeptat na vaše profesní plány do budoucna.  
Chtěla bych dělat všechno to, co doteď, ale ve větším měřítku. Lépe si 
udělat PR, například webovky. Více koncertovat, víc učit, nabrat si více 
žáků a lépe a intenzivněji rozjet kontakt s Radiem Junior - Českým rozhla-
sem. Tam jsem skládala hudbu k dětské audioknize. Když se mi toto všech-
no povede, budu moc ráda. A až se uvolní situace s covidem, tak budu 
jezdit dál na různé “masterclassy” nebo koncerty s dalšími hudebníky.

 
A moc se těším v červnu na soutěž Beethovenův Hradec, která by mi moh-
la zase otevřít nějaké další příležitosti na poli klasické hudby. Samozřejmě 
bych ráda obnovila spolupráci s Meky Žbirkou a Tomášem Klusem nebo 
se setkala s takovými hudebními osobnostmi, jako je například pianista 
Garrick Ohlsson.

 S Ráchel Skleničkovou si povídala Evelyna Kulíšková, PR specialistka
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 Svetluška nabízí pomoc 
   novým zadatelum 
 

 

V našem zpravodaji vás pravidelně informujeme o aktivitách, které realizu-
jeme s podporou Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. 
Světluška samozřejmě i nadále podporuje organizace, pomáhající lidem 
s postižením zraku, zároveň se ale v reakci na komplikovanou situaci po-
sledních měsíců snaží rozšířit povědomí veřejnosti o možnostech podpory 
jednotlivcům, kterým se zhoršila životní i finanční situace.

Světluška spustila kampaň, v níž oslovuje nevidomé a slabozraké, kteří její 
pomoc ještě nevyhledali, ale i lidi pečující o své prarodiče, jimž se postup-
ně výrazně zhoršuje zrak. Ve Světlušce pomáhají všem lidem se závažným 
zrakovým postižením, a to bez ohledu na věk. Neváhejte se na Světlušku 
obrátit, pokud potřebujete pomoc, a stejně tak se nezdráhejte doporučit 
ji svým blízkým a přátelům! Podrobné informace o tom, komu Světluška 
pomáhá a jak zažádat o nadační příspěvek, najdete na stránkách
https://svetluska.rozhlas.cz/trapi-vas-vazne-potize-se-zrakem-zazadejte-
-si-u-nas-o-prispevek-pomuzeme-vam-8425451

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče

Jste zrakově postižený či o blízkého se zrakovým 
postižením pečujete? Potřebujete pomoct 
s financováním služeb či vybavení? Ozvěte se nám.

Naše kontakty:
221 551 229, 734 151 309
granty@rozhlas.cz

 Více informací a žádost o finanční 
podporu najdete na www.svetluska.net

Pomáháme těžce zrakově 
postiženým k samostatnému životu

O finanční podporu mohou celoročně žádat lidé 
s těžkým zrakovým a zrakovým kombinovaným 
postižením všech věkových skupin z celého Česka.

Podporujeme mimo jiné:

Světluška
sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu

osobní asistenci a odlehčovací služby
průvodcovské a předčitatelské služby
nákup a úpravu výukových materiálů pro studenty 
rekvalifikační kurzy a další vzdělávání
nákup kompenzačních pomůcek a proškolení
v jejich používání
výcvik vodicích a asistenčních psů
volnočasové/ zájmové aktivity, sport

Zpravodaj EDA cz, z. ú.  41/2021 infoservis 12

https://svetluska.rozhlas.cz/trapi-vas-vazne-potize-se-zrakem-zazadejte-si-u-nas-o-prispevek-pomuzeme-vam-8425451
https://svetluska.rozhlas.cz/trapi-vas-vazne-potize-se-zrakem-zazadejte-si-u-nas-o-prispevek-pomuzeme-vam-8425451


Tak trochu jiní dárci 
 Mladí, s velkým srdcem

Když se hovoří o dárcovství, zmiňují se většinou dvě kategorie – firem-
ní a individuální dárci. Pak ale existují neformální skupiny aktivních 
nadšenců, kteří neváhají investovat energii do tzv. obecně prospěšných 
záležitostí. EDA má to štěstí, že jednu takovou partu potkal.

Skupině sedmi mladých ambiciózních lidí, převážně studentů, sdruže-
ných kolem MUDr. Darji Starkové z motolské nemocnice, se podařilo 
koncem loňského roku shromáždit velmi sympatickou částku, za kterou 
pořídili spoustu nových hraček a knížek do naší půjčovny – a navíc nám 
je všechny přivezli až na Chodov. Na oplátku jsme milé dárce pozvali na 
návštěvu a povyprávěli jim o tom, co děláme. Také jsme je provedli po 
našich prostorách a ukázali jim, kde budou nové hračky „bydlet” – i když 
nám od začátku bylo jasné, že se na regálech v půjčovně dlouho neohře-
jí… Možná právě teď máte některou z nich doma.

Arseniji, Diano, Dášo, Sašo, Seňo a obě Lízy – moc vám děkujeme za váš 
zájem, podporu a za to, že jdete ostatním příkladem!

Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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	 ŘJdeme	do	finále

S realizací projektu EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně. 

Jak víte již z minulých vydání zpravodaje, od roku 2019 EDA realizuje 
v rámci grantového programu Včasná pomoc dětem, vyhlášeného Na-
dací rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s The VELUX 
Foundations, projekt EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně.

Projekt v létě končí a my bychom vám rádi ukázali, čeho se nám díky 
podpoře NROS podařilo v uplynulých měsících dosáhnout.

•  Díky grantové podpoře jsme mohli dojet k více rodinám v Praze a Par-
dubickém kraji, tedy v regionech, kde je služba rané péče dlouhodobě 
podfinancována

•  V obdobích, kdy to bylo možné, probíhala vstupní jednání za účasti 
multidisciplinárního týmu (poradkyně rané péče, zraková terapeutka, 
konzultantka pohybového vývoje, pracovnice psychologické podpory)

•  S výjimkou lockdownu na jaře 2020 mohli klienti RP EDA absolvovat 
sérii ambulantních setkání, zaměřených na stimulaci zraku – celkem 
zatím proběhlo 88 setkání za účasti 33 rodin

•  Proběhla série tří seminářů pro poradkyně rané péče, zaměřených na 
problematiku PAS 

•  Realizovali jsme osvětovou kampaň v 1150 čekárnách pediatrů (letáčky 
s informacemi o rané péči a Lince EDA 800 40 50 60), ve 230 čekárnách 
byla k vidění elektronická animovaná verze letáku

Název projektu: EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně
Období trvání: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021

Jana Ježková, vedoucí služby rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú.  41/2021 infoservis 14



 Rozhovor 
 s Martinou Herynkovou 

Martino, vím, že jsi původem z Moravy – odkud přesně?  
Jsem původně z Prostějova, ale většinu svého dětství a mládí jsem proži-
la v Kroměříži, kam jsme se přestěhovali, když mi byly asi tři roky. Kro-
měříž je opravdu pěkné město, památka UNESCO, a stojí za návštěvu; 
pokud pojedete kolem, doporučuji se aspoň krátce projít v zahradách 
Podzámecké nebo Květné.

Jak ses dostala k práci v rané péči a jak dlouho v této oblasti pracuješ? 
Studovala jsem v Olomouci a během studia mě osud zavedl na jeden zají-
mavý kurz, kde jsem se setkala mimo jiné s Janou Vachulovou, svou dlou-
holetou kolegyní z EDY. Díky tomuto kurzu jsem začala jezdit na tábory 
pro nevidomé děti a časem se i dozvěděla o rané péči. Zároveň i můj muž 
je z Prahy, tak jsem před lety zkusila zakotvit právě tady a začala pracovat 
v rané péči. A to už je bratru nějakých 30 let…

V EDOVI působíš jako poradkyně rané péče, ale také jako zraková tera-
peutka – můžeš nám o této své specializaci něco říct? 
Jako zraková terapeutka se snažím zjistit, jak dítě využívá svůj zrak, popsat 
jeho zrakové funkce a dovednosti. Na základě toho, co se podaří zjistit, 
s kolegyní poradkyní rané péče přemýšlíme, jak konkrétně dítěti pomo-
ci, aby se jeho vidění mohlo ještě zlepšit a dále rozvíjet. Máme k tomu 
v EDOVI speciálně vybavený prostor, ale potřebné pomůcky a testy můžeme 

také sbalit do kufru a v případě potřeby přijet za dítětem domů.
Je to moc zajímavá oblast naší práce, zkušenosti v této specializaci sbírám 
od roku 2007.

Co Ti v Tvé práci dělá největší radost? 
Na této práci se mi líbí právě to, jak je její náplň pestrá a jak je každý den 
jiný. Těžko se mi hodnotí, co mi dělá největší radost. Ráda se setkávám 
s lidmi, s klientskými rodinami i s prima kolegyněmi z týmu. Těší mě, když 
můžu předávat svoje zkušenosti a zkušenosti svých kolegyň a klientských 
rodin dál, dalším klientským rodinám.

A co tě těší ve volném čase? 
Poslední rok nás všechny o mnohé koníčky připravil, ale snad už se zase 
blíží lepší časy a s nimi třeba i otevření tělocvičny v Brandýse, kam chodím 
s kamarádkami léta hrát florbal. Jsem na sebe zvědavá, ale snad ještě tu 
tělocvičnu přeběhnu… Snažím se trochu udržovat v tempu občasným bě-
háním, o víkendu vždycky hned po ránu vyrážíme s kamarádkami a ta rána 
s během a po běhu jsou moc fajn.
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Taky ráda cestuju. Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla podívat na kratší 
i delší dobu do různých zemí. Ráda bych se podívala ještě jednou do 
Japonska, japonská zahrada v dešti je něco úchvatného! S přáteli jezdí-
me v létě pravidelně do Alp, chodíme od jedné boudy k druhé, většinou 
přechod trvá tak 5-6 dní; to je vždycky moc prima dovolená.
  
Aspoň pár dní v létě trávíme s přáteli v tee pee. Dříve jsme jezdili s dět-
mi, dělali jsme jim tábory; teď už nás děti trochu přerostly… A já mám 
velkou radost, že jsme opravdu zrealizovali to, co jsme si vždycky říkali: 
„A až s námi děti jezdit nebudou, uděláme si tábor sami!“ Takže letos se 
my odrostlejší na louce sejdeme tuším počtvrté.

Vím, že jste založily s přítelkyněmi čtenářský kroužek, dokonce nějaké 
knihy nahráváte – můžeš nám přiblížit, jak takový čtenářský spolek fun-
guje a zda vás nějak ovlivnila „doba covidová“? 
Dalším mým potěšením je četba; no a někdy v roce 2006 jedna kamarád-
ka přišla s nápadem založit čtenářský kroužek. Od té doby se pravidelně 
jednou za měsíc scházíme u někoho doma a povídáme si společně nejen 
(znáte to…) o knížkách. Během měsíce mezi setkáními čteme všichni jed-
nu stejnou vybranou knihu a ta, která knihu doporučí, má i referát – jsme 
vzorné. Nápad je skvělý i proto, že se takto daří po léta udržet přátelství 
větší skupiny lidí (původně členové pražského oddílu Kruh z Ligy lesní 
moudrosti, já jsem přivdaná členka).
 
Kromě čtení podnikáme i jiné aktivity, třeba letní a zimní přechody přes 
hory a doly; nebo se snažíme různými nápady podporovat Cestu domů, 
to je ta nahraná kniha na CD, na kterou se ptáš. Jedna knížka se nám totiž 
moc líbila, tak jsme podnikly výlet na ostrov Guernsey mezi Francií 

a Anglií, kde se děj odehrává, abychom to taky viděly na vlastní oči, nafoti-
ly jeden z více kalendářů a ve spolupráci s vydavatelstvím Tympanum jsme 
knihu načetly. Kniha je psaná formou dopisů, tak jsme si jen rozdělily role. 
Výtěžek z prodeje jde právě Cestě domů.
 
V době covidové se teď scházíme přes Zoom, ale bylo náročné shánět kníž-
ky, když byla knihovna zavřená. Tak se naše online setkávání stávala spíše 
takovou burzou tipů a doporučení na kulturu všeho druhu, co kdo přečetl, 
jaký viděl film, zkrátka „doporučuju to a to“.
Pokud rádi čtete, určitě něco podobného vyzkoušejte!

 Děkuji za rozhovor.

 S Martinou Herynkovou si povídala Helena Janoušová
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 Vzdelávaly jsme se v Meyre

S několika kolegyněmi poradkyněmi jsme navštívily na pražském Spořilově 
kolegy z firmy Meyra, kteří pro nás připravili prezentaci některých pro-
duktů, abychom byly zase o něco kompetentnější v poradenství při výběru 
vhodných pomůcek pro vás klienty.

Prohlédnout a vyzkoušet jsme mohly všechny druhy vozíků, mechanické 
i elektrické, standardní i odlehčené. Naše konzultantka pohybového vývoje 
Lucka Donátová vyzkoušela „na vlastní kůži“ novinku, multifunkční poloho-
vací vozík Netti (v dospělé verzi), dětskou variantu lze prohlédnout na:
https://www.meyra.cz/netti-4u-ces-plus.html

Velmi nás zaujala anatomická zádová opěra TARTA. Tento zádový systém je 
vytvořen z několika částí. Svoji extrémní flexibilitu a výbornou schopnost 
se přizpůsobit konkrétnímu klientovi zajišťuje složení z jednotlivých „obrat-
lů,“ které jsou k sobě připojeny ocelovými plátky a jsou mezi sebou různě 
tvarovatelné, mají individuálně nastavitelný sklon apod. Každá lamela může 
být doplněna různým typem prodyšného čalounění. Zkrátka, zádovou opěru 
lze sestavit přímo podle potřeb každého jednotlivce. „Nástavbou“ na tento 
zádový systém je ergonomický sedací systém Tarta Kid Pro, který je ještě 
propracovanější a splňuje mnoho potřeb dětských klientů. 
https://www.meyra.cz/tarta-kid-pro.html
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Velkým favoritem je také dětská polohovací židle Madita, kterou jsme 
viděly ve všech velikostech a mohly jsme si vyzkoušet její nastavení. 
Maditu jsme představili již čtenářům časopisu (K)OUKEJ v čísle 1 z roku 
2020.
https://www.meyra.cz/madita-1.html

Novinkou v nabídce firmy Meyra je dětská autosedačka Fun Baby, která 
usnadňuje usazování dětí do auta díky otočné desce, která umožňuje 
autosedačku pohodlně otočit tak, abychom dítě snadněji usadili nebo 
vyndali. Více o autosedačce na webu firmy Meyra: 
https://www.meyra.cz/fun-baby-autosedacka.html

Stejně jako u firmy Patron nebo Medicco, technici firmy Meyra vám také 
přivezou pomůcky předvést a zaměřit až domů. Na níže uvedeném od-
kazu najdete kontakty na odborné prodejce dle regionálního zastoupení:
https://www.meyra.cz/nas-tym.html

Martina Králová, poradkyně rané péče a vedoucí SPC EDA
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 Vyzkoušeli jsme si nové pomucky

Ve spolupráci s Lukášem Hlaváčkem, obchodním zástupcem firmy REHA 
2015 pro oblast Čechy, jsme měli možnost zapůjčit si a vyzkoušet nové 
pomůcky.

Scallop
Pomůcka, která dětem umožní samostatný sed. Vhodná je pro děti, které 
udrží hlavičku a nejsou zcela hypotonické. Scallop dětem pomůže se 
stabilním sedem a zároveň mají volné ruce k pohybu. Pomůcka je snadno 
přenositelná a lze ji využít v různých situacích. Dobře se osvědčuje napří-
klad ve školce, kde dětem umožní sedět na zemi mezi ostatními dětmi, 
a být tak s nimi v intenzivním kontaktu; dobře však poslouží i při návště-
vě restaurace nebo známých, protože díky popruhům ji lze upevnit na 
jakoukoliv židli či křeslo.
 
Scallop se vyrábí ve čtyřech velikostech a dvou barevných variacích (men-
ší velikosti v červeno-modré a větší velikosti v šedo-zelené). Vnitřní část 
lze ze skořepiny vyndat a prát v pračce. A když Scallop složíte, získáte 
„plážovou kabelu.“
https://www.reha2015.cz/produkt/scallop/

Scallop jsme vyzkoušeli s Kamilkou. Bohužel, velikost byla příliš velká, přes-
to byla Kamča spokojená a na velké jídelní židli seděla bezpečně. S Honzí-
kem jsme Scallop zkoušeli na „nestabilní“ podložce, a to na gauči. 
I pro Honzíka bude vhodnější menší velikost, ale i na měkké podložce Hon-
zík zůstal v poloze v sedě.
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Kočárek Rodeo
Dětský skládací kočár Rodeo v autě opravdu nezabere mnoho místa. 
Kočár má všechny běžné základní funkce a k tomu několik příjemných 
vychytávek. Výrobce kočár vyrábí ve třech velikostech. Sklon sedačky 
i zádové opěrky lze nastavit (v úhlech mezi 5 až 45 stupni), podle růstu 
dětí lze upravit hloubku sedu (až o 13 cm). Kočárek umožňuje zatížení 
až 77 kg. Opěrka zad je sklopná, kočár má nastavitelné madlo, pojistný 
popruh, dvoubodový pás, přední kolečka pro stabilizaci směru, centrální 
nožní brzdu, ale i praktickou kapsu na zip, umístěnou na skládací stříšce 
s okénkem. Ke kočárku lze dokoupit i řadu doplňků jako je pláštěnka 
proti dešti nebo prodloužení zádové části apod.
Nevýhodou je, že kočár nelze financovat příspěvkem od zdravotní pojiš-
ťovny. O finanční podporu tak lze požádat například nadace. 
https://www.reha2015.cz/produkt/rodeo/

Martina Králová, poradkyně rané péče a vedoucí SPC EDA
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 Hmatová kostka

Děkujeme mamince Rozárky za tip na pěknou hmatovou kostku. 
Kostka podporuje úchop a další dovednosti v oblasti jemné motoriky. 

https://m.facebook.com/QBodMajdaliny/?tsid=0.8494516586961132&-
source=result

Aneta Bučková, poradkyně rané péče 
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 Hmatová oboustranná deska

V jedné klientské rodině jsem objevila velmi zajímavou hmatovou desku, 
vlastně dvě desky stojící proti sobě. Vyrobila je babička. Můžete se ne-
chat inspirovat a vytvořit doma podobnou pro své zvědavé dítko.

Lucie Donátová, poradkyně rané péče
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 Hmatový koberecek

Hmatový kobereček je vyrobený z umělého trávníčku, do kterého jsme 
vytvořili jehlou dírky a těmi  jsme provlékli drátky. V Lolině trávníčku 
jsou navíc umístěna prstová světýlka, jejichž světlo se od drátků odráží.
Trávníček je pro děti hmatově zajímavý, stimuluje ručičky a drátky jsou 
pro děti výzvou ke zkoumání. Se světýlky pak můžeme díky odleskům 
podporovat současně sledování zrakem, přenos pozornosti mezi světýlky 
a drátky, děti mohou také pozorovat vlastní ručičky při hmatání.
 
Lolu hmatový kobereček velmi baví!

Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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 Látkové pexeso

Ráda bych se s vámi podělila o pěkný nápad, který jsem viděla v klientské 
rodině na Mladoboleslavsku. Autorce nápadu se podařilo využít starší 
látku s motivy zvířátek a vyrobila látkové pexeso, které se teď u dcery 
těší velké oblibě.
 
Tak třeba máte doma taky nějakou látku se zajímavými obrázky a necháte 
se inspirovat.
 
Za nápad děkuje

 Martina Herynková, poradkyně rané péče
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 Zkušenosti s okluzí, s druhy 
  okluzoru a s jejich snadným 
	 	 	 sundávánímŘ

Kubíček dostal okluzor ve čtyřech měsících. Když jsem mu ho zpočátku 
sundávala, kůže pod ním byla podrážděná, poraněná, zarudlá, oteklá 
– a to jsme používali Pro-ophta Junior, který je hypoalergenní. Zkusili 
jsme tedy koupit okluzory Ortopad a reakce oka byla taky špatná, asi jak 
byl Kubík ještě malinký a měl kůži citlivější. Hledala jsem tedy možnosti, 
jak okluzor sundávat, aby nebylo okolí oka podrážděné. Nakonec nám 
pomohl běžný dětský olejíček z drogerie, kterým zvenčí potřu okluzor 
před sundáním z obličeje v místech, kde je k obličeji přilepený. Okluzor 
jde pak dobře sundat a kůže je bez podráždění. Okluzory Ortopad použí-
váme pořád, protože lépe drží a Kubík je neodlepí jen tak lehce. 
Začátky s okluzorem nebyly snadné, ale vyplatily se. Nyní je Kubíkovi 
10 měsíců a oko se velmi zlepšilo. Chce to čas, trpělivost, hromadu lásky 
a porozumění.

 Sabina Čekanová, maminka Kubíčka
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 Polohovací zidle v naší pujcovne

Díky panu Eibichovi a panu Jankovi z firmy Medicco jsme získali do naší 
půjčovny židli Squiggles Seat od firmy Leckey. Židle již vesele putuje 
v terénu.

V případě zájmu o vyzkoušení židličky kontaktujte svoji poradkyni.
Pro starší i větší děti máme k zapůjčení v SPC EDA židli MyGo a EDS Seat 
(obě od Leckey) ve větších velikostech. I tyto modely je možné zapůjčit.

Děkujeme a jsme rádi za pokračující spolupráci!

Martina Králová, poradkyně rané péče a vedoucí SPC EDA
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	 Sedátko	do	vanyŘ

Ráda bych se podělila o zkušenost s úžasnou pomůckou. Hodně dlou-
ho jsem pátrala, jestli neexistuje pro malé děti nějaké sedátko do vany; 
ani na ergoterapii mi neuměli poradit, odkázali mě jen na zdravotnické 
potřeby...

Hledala jsem lehátko, které bych dceři přizvedla – a spíše omylem jsem 
našla „sedátka" do vany. Jedno jsme tedy koupili. Toto sedátko je velice 
mobilní, dítě (i velké, vešla se tam i naše čtyřletá dcera, která ráda papá) 
se do něj pohodlně vejde a má tam dost místa na pohyb. Dítě se do 
sedátka „nerve" shora, ale normálně se posadí, a pak teprve se přiklopí 
pultíkem. Sedátko je možné složit na placato, takže ho dáte do šuplíku 
nebo pověsíte na zeď a nikde nepřekáží.

Mají ho skoro všechny dětské obchody a je i za rozumnou cenu.
https://www.detskydum.cz/produkt/badabulle-skladaci-sedatko-do-va-
ny?gclid=EAIaIQobChMI6qWj68O-7wIVMgWiAx0ChQQqEAQYCSABE-
gJ_sPD_BwE#variant-26253

 Klientská rodina z Hostivic
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	 „Tezká	deka“	–	tip	na	lepší	usínáníŘ

Také je vaše dítě tak neklidné a „rozjeté“, že večer velmi špatně usíná? 
Jednou z možností, jak napomoci lepšímu nástupu spánku, případně 
i celkovému zklidnění při relaxaci během dne, je tzv. těžká deka. 

Jedná se o přikrývku, která je rovnoměrně naplněna těžším materiálem 
– nejčastěji kuličkami. V případech, kde jde o potřebu výrazného zklid-
nění, se používají deky s droboučkými ocelovými kuličkami, které jsou 
v jedné vrstvě rozprostřeny v dece natolik hustě prošité, že se kuličky 
nemohou přesýpat. Taková deka je poměrně tuhá a má vrchní vrstvu 
z měkkého neoprenu.

Pro menší děti je možné využít širokou nabídku dek na zakázku, které 
jsou plněny plastovým granulátem. Minimální váha deky se udává větši-
nou jako jedna desetina váhy uživatele, ale je třeba ji řešit individuálně. 
Použití těžké deky konkrétně u svého dítěte případně zkonzultujte se 
zdravotníky – může být nevhodná u dětí s klaustrofobií, astmatem nebo 
některými druhy epilepsie.

Rodiče Izabelky, kteří se s námi podělili o dobrou zkušenost, zvolili poně-
kud vyšší váhu 5 kg. Přikrývku s malými prošitými čtverci si nechali ušít 
firmou Obalplast: https://www.obalplast.cz/zatezova-deka.htm. Izabelka 
dosud hodně špatně usínala. Poté, co ji začali nejen dávat do dětského 

spacího pytle na zip, ale při usínání navíc přikryli zátěžovou dekou, zabe-
re rychle a spí delší dobu. Usíná tvrdě, takže při odebírání těžké deky se 
neprobouzí, přestože s tímto typem přikrývky nelze  manipulovat úplně 
bezhlučně (kuličky se v jednotlivých čtvercích s šustěním přesýpají). 
Odstranění přikrývky je však vhodné – ponechat zátěž po celou noc se 
nedoporučuje.

Věříme, že uvedený tip může být pro vás užitečný. Cena zátěžové při-
krývky začíná na cca 2 000  Kč.

 Jana Vachulová, poradkyně rané péče, a rodina Izabelky
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 Tríkolka Kettler

V lázních vyzkoušela holčička z klientské rodiny tříkolku značky Kettler, 
díky které se mohla najednou jiným způsobem vydat do prostoru. 
A to se jí velmi zalíbilo! 

Po návratu z lázní rodiče tříkolku sehnali z druhé ruky, doplnili pětibodo-
vým pásem k sedátku, ze starší dětské sedačky na kolo využili stupátka 
a ta připevnili ke šlapkám tříkolky. 

Jedná se o „furtošlap“, takže i když je samostatná jízda pro dívenku zatím 
náročná, s pomocí dospělého (který je spolehlivě schován za tříkolkou 
a pohání stroj vlastní silou díky pevné tyči) to zvládne a užívá si jízdu. 
Zároveň šlape, byť zatím pasivně. 
 
Za inspiraci děkujeme klientské rodině z Hostivic!

Martina Herynková, poradkyně rané péče
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 Cyrilovo pecení
 

Sýrový chléb

Co budeme potřebovat:

Těsto:
220 g polohrubé mouky
30 g másla
100 ml mléka
1 vajíčko
sůl 
cukr
4 g instantního droždí

Na pomazání chleba – „majda“:
jarní cibulka
20 g másla
špetka soli
žloutek
2 stroužky česneku
dovnitř mřížky kostku sýra

Postup:
Smícháme všechny ingredience na těsto kromě másla.
Pak přidáme máslo a zpracujeme v hladké těsto (můžeme přidat mouku)
a dáme kynout na hodinku na teplé místo.
Mezitím si uděláme „majdu“ smícháním všech ingrediencí.
Když máme těsto vykynuté, dáme je na plech a rozmačkáme na placku.
Placku nakrájíme na mřížku a mezi spáry vložíme nakrájený sýr. Potřeme 
„majdou“ a dáme na 15 minut do vyhřáté trouby na 180 stupňů péci. Vyn-
dáme a můžeme jíst.

Tento chleba už jsem dělal asi 5x a moc mi chutná!!!

           Váš Cyril
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Kalendárium

Co proběhlo

28. 4. 2021  webinář 

– Využití iPadu a tabletu k rozvíjení dovedností dítěte 

20.00 hod

20. 5. 2021  webinář 

– Pomoz mi, abych to dokázal sám 

20.00 hod

27. 5. 2021  výlet do zooparku Zájezd 

14.00 – 18.00 hod

Co se chystá

17. 6. 2021  odpolední setkání rodičů na zahradě ve Filipovce 

14.00 – 17.00 hod

28. 6. 2021  webinář 

– Možnosti alternativní komunikace 

20.00 hod

9. 9.  2021  webinář 

– Sourozenci dětí s postižením 

20.00 hod

Plánujeme na podzim

webináře, témata - Aplikace EDA PLAY, Trénování zraku v domácím 

prostředí a zahradní slavnost 

Pro aktuální informace sledujete zprávy na webu www.eda.cz 
a naší facebookové stránce.
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