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Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

od minulého čísla se nám sešlo mnoho nápadů, zkušeností a informací, 

o které se s vámi na následujících stránkách chceme podělit. Přinášíme 

také několik postřehů z rodin o tom, co rodičům přináší život s jejich 

dětmi.

V sídle EDY se nezahálelo, je nově vymalováno. Výzdoby se chopil výtvar-

ník Lukáš Urbánek, jehož obrázky znáte z našich aplikací EDA PLAY. Jak to 

u nás nyní vypadá, uvidíte na mnohých fotografiích v tomto čísle. Foto-

graficky je zmapováno nejen malování, ale i rekonstrukce nových prostor 

EDY a spolupráce s dobrovolníky a firmami. Díky obrazové dokumentaci 

si můžete udělat představu o tom, jak se původní podoba prostor i jejich 

vybavení změnily k nepoznání. Raná péče EDA i SPC mezi všemi těmi 

změnami zvládly vydat výroční zprávy za rok 2017, který nám už teď při-

padá hodně vzdálený….

V létě, ještě před prázdninami, se konal pro naše klientské rodiny pobyt 

v Lučkovicích. Pestré dění na pobytu jsme se pro vás pokusili zachytit ve 

fotoreportáži. Máte chuť se také přidat příští rok?

Veškeré informace o tom, jak pobyt probíhá a na co je dobré se připravit, 

se můžete dozvědět od svých poradkyň.

Mezi tipy najdete mnohé nápady, které vám i vašim dětem mohou 

zpříjemnit, ulehčit či zpestřit každodenní aktivity. Nezapomínáme ani na 

sourozence, nejen pro ně je zde také pěkná drobnost, která potěší. Určitě 

vás zajímá, kdo všechno pracuje v našem týmu a stará se o to, abychom 

vám mohly poskytovat dostatek rané péče. Představujeme další kolegyni 

z našeho administrativního zázemí.

V kalendáriu najdete seznam akcí, na které se můžete do konce roku 

těšit. Plánujeme také opět seminář pro rodiče.

Na závěr mi nezbývá než se s vámi všemi rozloučit za svou dlouholetou 

roli poradkyně i redaktorky Zpravodaje. Pomyslnou štafetu předávám 

dalším kolegyním, s kterými jsem v EDOVI pracovala neuvěřitelných 

19 let, i těm, které právě procházejí procesem zaškolování a stávají se no-

vými členkami týmu. Chci také popřát vám čtenářům inspirativní čtení, 

mnoho dobrého a plynulý začátek školního roku, který se hlásí se svým 

pravidelným rytmem a povinnostmi.

 Nashledanou! 

Alice Pexiederová
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Byl jednou jeden domecek...

Jak už asi všichni dobře víte, na jaře letošního roku se EDA přestěhoval. 

Mnozí z vás sledovali složitý proces hledání nových prostor, podporovali 

jste nás během náročného stěhování, někteří už jste nás na pražském 

Chodově navštívili. Jen málokdo ale zná historii našeho „květinového 

domečku”.

Stavba, do které jsme se nastěhovali, pochází z roku 1984. Původně slou-

žila jako jesle, pak se do ní přesunula prodejna kompenzačních a rehabi-

litačních pomůcek pro děti Josefa Selichara – SETRANS a nakonec zde asi 

rok a půl fungovala pobočka České pošty.

O objekt jsme se začali zajímat v únoru 2017 a v listopadu toho roku 

jsme uzavřeli nájemní smlouvu. Objekt vyžadoval rozsáhlé stavební 

úpravy, už v létě 2017 se začalo pracovat na architektonické studii. 

Během zimy proběhlo výběrové řízení stavebních firem a v půli února 

2018 se dělníci a řemeslníci pustili do práce. Stavební úpravy byly díky 

pracovitosti a spolehlivosti stavební firmy Z&D stavební společnost spol. 

s r. o. hotové během šesti týdnů a zatímco se ve „Filipovce” dolaďovaly 

detaily, začali jsme balit naše pracoviště v Trojické.
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Velké stěhování vypuklo 7. dubna. V první fázi jsme s pomocí rodinných 

příslušníků, přátel a dobrovolníků přesunuli půjčovnu hraček – nešlo 

jen o to sbalit stovky hraček, knih a pomůcek, ale také rozebrat regály, 

upravit je s ohledem na dispozice nového skladu a znovu postavit. 

21. dubna proběhla další fáze stěhování, tentokrát za asistence profe-

sionální stěhovací firmy. Pak už jsme jen vybalovali, třídili, přesouvali, 

což vlastně v omezené podobě děláme doteď – zkrátka se zabydlujeme. 

Začátkem prázdnin nové prostory zútulnil svými obrázky Lukáš Urbánek, 

ilustrátor, autor dětských knížek a tvůrce vizuální podoby našich aplikací 

EDA PLAY.

Rádi bychom ještě zmínili, že našimi milými sousedy jsou komunitní, 

integrační a volnočasové Centrum Filipovka a Fosa o. p. s., organizace, 

která pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním k větší samostatnos-

ti a lepšímu začlenění do společnosti.

Jana Ježková, koordinátorka osvěty

před

před

před

po

po

po
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EDA má mouchu

V dubnu jsme se přestěhovali na Prahu 4 a už u nás najdete mouchy... 
Tedy jednu konkrétní stálou mouchu v EDA kuchyňce – neformálním 
centru veškerého dění v organizaci. Tento hmyzí kousek není na první 
pohled hned vidět, musíte zvednout zrak a podívat se na strop 
u kuchyňského okénka. Kromě mouchy u nás najdete barevnou a vese-
lou výzdobu na mnoha stěnách kuchyně a chodeb.
 
A kdo stojí za těmito krásnými obrázky? EDA má velkou čest, že dlouhodo-
bě spolupracuje s animátorem a ilustrátorem Lukášem Urbánkem, který 
se spolupodílí na tvorbě aplikací EDA PLAY www.edaplay.cz.

Lukáš vystudoval filmovou a televizní grafiku na VŠUP. Za komiks Ada-
mův deník získal první místo v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 
2007. Knihy o Dr. Rackovi, které vytvořil spolu se svou partnerkou, spi-
sovatelkou Miladou Rezkovou, byly oceněny Zlatou stuhou a nominací 
na cenu Czech Grand Design. Může se pyšnit i oceněním za nejkrásnější 
knihu roku 2011 (Komiksová etiketa) a výtvarný počin roku 2012 (Hurá 
na kajak!). Ilustruje také učebnice matematiky podle Hejného metody. 
Zabývá se i animací. Spolupracuje s bejbypankovým sdružením Kašpárek 
v rohlíku a pro děti pravidelně pořádá komiksové dílny a workshopy. 
Zdroj: http://albatrosmedia.cz/autori/34094/lukas-urbanek/.

Lenka Holubcová, fundraiserka
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S Leontinkou na cestách

Mezi naše nejspolehlivější dlouhodobé partnery patří bezesporu Nadace 
Leontinka. S její podporou můžeme klientským rodinám poskytovat sta-

bilní a všestranné služby v takovém intervalu, který vyhovuje jak jednot-

livým klientům, tak našim standardům.

 

Projekty, které ve spolupráci s Nadací Leontinka realizujeme v letošním 

roce, jsou zaměřeny především na podporu terénní služby – pomáhají fi-

nancovat rozšíření a obměnu našeho vozového parku a udržovat vozidla 

v provozuschopném stavu. Bezpečnost poradkyň na cestách je pro nás 

velmi důležitá, stejně jako to, aby mohly klientům vedle svých znalostí 

a zkušeností pravidelně přivážet vhodné pomůcky. A nejsou to jen po-

radkyně, kdo využívá služební vozy – do rodin v nich v případě potřeby 

míří i pracovnice psychologické krizové podpory.

 

V praxi to znamená, že oblíbenou Corridu, která nám léta dobře sloužila 

a kterou jsme měli k dispozici díky Nadaci Leontinka, jsme vyměnili za 

novou škodovku ve „firemní” zelené barvě. 

Děkujeme!

Jednotlivé projekty:

Zajištění služby rané péče 
období projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018
poskytnutý příspěvek: 125 000 Kč

Auto není cíl, ale nezbytný prostředek
období projektu: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018
poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč /rok

Auto pro potřeby rané péče
období projektu: 1. 1. 2018 – 31. 3. 2019
poskytnutý příspěvek: 175 225 Kč

Svítání
období projektu: projekt je realizován dlouhodobě
poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč

Jana Ježková, koordinátorka osvěty
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 Naše výrocní zprávy za rok 2017

Nezisková organizace EDA vydala Výroční zprávu za rok 2017. Dočtete 

se v ní řadu důležitých informací o naší organizaci: jejím poslání, cílech, 

o činnostech našich služeb a co je u nás nového. V naší „výročce“ jsme 

také uvedli, jaké u nás probíhají klíčové projekty, kdo jsou naši partneři 

a podporovatelé. Dozvíte se v ní, jaké významné akce jsme pořádali 

v roce 2017, ať to již byla u klientů oblíbená zahradní slavnost nebo kon-

cert S brejlema nebo bez brejlí, konference s názvem Vzájemná inspirace 

a další akce. Součástí zprávy je i přehled naší publikační činnosti a jsou 

zde uvedeny finanční a ekonomické údaje. V závěru si můžete přečíst 

rozhovor s patronkou EDY zpěvačkou Juwanou Jenkins či s klientskou 

rodinou, která shrnuje zkušenosti se službou rané péče. Nedílnou sou-

částí elektronické verze je Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní 

závěrky za rok 2017.
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Současně byla zveřejněna Výroční zpráva Speciálně pedagogického 
centra EDA, kde najdete základní informace o organizaci a jejích služ-

bách, komu jsou určeny a kdo centrum v roce 2017 podpořil. V tomto 

dokumentu najdete také statistiku klientů, finanční a ekonomická data 

včetně rozvahy (přehledu majetku a závazků) a konečně i poutavou část 

o tom, jak probíhá spolupráce speciálních pedagožek s rodiči a jejich 

dětmi, školou, jejich učiteli. Také se dozvíte o dalších činnostech tohoto 

centra a o vzdělávání jeho pracovníků v uplynulém roce. Ve výroční zprá-

vě navíc najdete zajímavou kazuistiku klienta Adama i čtivý článek 

o charitativním koncertu a „traktorovém setkání“, tedy důležitých udá-

lostech roku v našem SPC EDA.

Pokud byste si chtěli přečíst obě výroční zprávy, a to organizace EDA 

i SPC EDA, jsou volně k dispozici na našem webu ke stažení: 

www.eda.cz/cz/ke-stazeni/vyrocni-zpravy/.

 Lenka Dobešová, PR specialistka
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 Chlad a mráz v horkém léte
 

Letošní léto bylo horké, tropické. Každý se chtěl zchladit a na chvíli za-

pomenout na to, jaké je vedro. Proto jsme se zaradovali, že nám Alza 

www.alza.cz/eda dala lednici s mrazákem jako dar do nového zázemí naší 

organizace. Díky dárkům od Alzy se můžeme těšit i na zimu, kdy se za-

hřejeme čajem z rychlovarných konvic. A mikrovlnné trouby nám zajistí 

možnost teplých jídel. Děkujeme za dlouhodobou podporu.

 Lenka Holubcová, fundraiserka

Poznámka: Pokud se vám líbí naše pohlednice, můžete si je objednat 

přes náš eshop: www.eshop.eda.cz/products/pohlednice-letni/.
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 HP od HP

 

HODNĚ POMOCI OD HP – https://www8.hp.com/cz/cs/home.html.

Rodina EDOVÝCH příznivců se stále rozrůstá. Srdečně děkujeme našim 
novým podporovatelům, příznivcům a kamarádům. Při zabydlování 

i stěhování nám vydatně pomáhali dobrovolníci z firmy HP v České re-

publice. Při stěhování demontovali skříně, záclony a garnýže. A balili 

a nosili... Po nastěhování naopak pomáhali omývat, přesazovat květiny 

a natírat, co bylo potřeba. Pokud byste i vy měli zájem o dobrovolnic-

kou činnost, určitě nás kontaktujte na e-mailu lenka.holubcova@eda.cz.

Rádi vás v naší velké EDA rodině přivítáme!

 Lenka Holubcová, fundraiserka a koordinátorka dobrovolníků
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 Setkání s prekvapením

Zaměstnanci AB InBev uspořádali letní benefiční akci a na podporu naší 

činnosti vybrali mezi sebou úžasnou sumu 8 500 Kč, kterou nám přišli 

na začátku srpna osobně předat. Měli jsme radost, že jsme je mohli pro-

vést po našem novém zázemí, včetně půjčovny hraček a pomůcek. 

Anheuser-Busch InBev www.ab-inbev.com/ je belgická nadnárodní ná-

pojová a pivovarnická společnost s hlavním sídlem v belgické Lovani 

a má pobočku i v České republice. Její lidé naši organizaci podporují růz-

nými formami pravidelně už několik let a my jsme šťastní, že si vybrali 

právě EDU – nejen proto, že sídlí kousek od našich nových prostor.

 Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Za co muze pobyt s EDOU

Je tomu více než rok, kdy jsem se seznámila s Martinou a Magdou, 
maminkami, se kterými se vždy cítím skvěle.
 
Minulý rok jsme se přihlásili a byli vybráni na pobyt mezi klientské 
rodiny, které měly tu čest vyjet  na týden s EDOU. Naše rodina se tam 
dostala zázrakem. Nějaký „strážný anděl“ chtěl, abychom tam byli, neboť 
z náhradníka jsme se stali těmi šťastnými, kteří na pobyt mohli jet.

Cítila jsem, že to má nějaký důvod. Do té doby jsem neznala nikoho, 
kdo by měl dítě s jakýmkoli postižením. Bylo těžké mít kolem sebe jen 
„šťastné maminky”, jejichž „největším problémem” bylo, že jejich dítě má 
rýmu. Neměla jsem na tyto rozhovory často dost sil. A tak jsme potřebo-
vali poznat někoho, kdo má dítě s postižením, někoho, komu nemusíme 
všechno vysvětlovat, obhajovat apod. Takže jet na pobyt či účastnit se 
setkání rodičů a později se i vypravit do lázní, kde se potkáte i s daleko 
„těžšími diagnózami”, bylo lehké a nadějné v tom, že tam někoho spříz-
něného potkáme.

Týden s EDOU byl pro nás velice silný, hluboký, velký a nádherný čas. 
Dal nám více než jsme čekali a stále jsme vděčni, že jsme mohli být jeho 
součástí.
Měla jsem přání: odvézt si z pobytu aspoň jeden kontakt, který by se 
časem rozvinul v přátelství. Můj sen byl splněn.

S Martinou a Magdou jsme stále v kontaktu, vídáme se. Ať už všechny 

tři a dětičky či sólo, byly jsme spolu i na výletě v ZOO Praha či v ZOO 
Hodonín, na procházkách či kávičce, píšeme si, voláme si.

Čas s nimi je moc obohacující, krásný, hluboký. Jsem vděčná, že je mám 
a jsou součástí našeho života.

Uvědomuji si, že nebýt EDY a pobytu, můj sen by se nevyplnil. Tímto 
moc děkuji EDOVI, Martě a Magdě, že jste mi splnili sen. Jsem vám moc 
vděčná.

Je opravdu hodně důležité mít někoho ze „svého světa“, který vám rozu-
mí, vyslechne vás, je oporou a rádcem.

Přeji všem, aby jim bylo přáno mít někoho z „našich světů“.

Marti a Magdi, jste skvělé a moc si vás vážím. Děkuji za vše. Obdivuji vás 
a vaše rodiny. Smekám klobouk před vším, co děláte a s čím bojujete.

 Zuzana Čapková s rodinou
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 Další príspevek na blogu 
Jak me Karel naucil dívat se 
 na svet

Čtyřlístek

Máte rádi čtyřlístky? Já moc. Často, když sedím v trávě, hledám v té hro-
madě jetele ten jeden jediný, který je jiný. Jsou i různé trojlístky, malé, 
velké, okousané, flekaté… některé mají třeba jeden malinký lístek nebo 
dva veliké – úhel pohledu. Já toužím po tom úplně jiném. Tom, který je 
v přírodě abnormální. 

Nikdy mě nenapadlo, že se mi takový jeden čtyřlístek narodí. 

A můžete se smát nebo plakat, ale já mám čtyřlístky opravdu ráda! A ten 
můj doma? Ten mi přinesl do života tolik štěstí! Zní to bláznivě, ale člověk 
se nemůže trápit nad něčím, co není tak, jak by podle někoho mělo být. 
Jde jen o prvotní zklamání z toho, že to vše není tak, jak se čekalo. Pár 
kopanců a klopýtnutí, než dojdete k tomu, že ono to třeba je tak, jak to 
má být, jen my jsme zvyklí na ty „normální“ věci. To, co se neliší. Nemůže 
nás to překvapit ani rozhodit. Někdo chce nadstandard a musí si za tím 
jít. Já ho chci. A i když si myslím, že mám podmínky ztíženější než rodiny 
se zdravými dětmi, chci žít šťastnější život než zamračení lidé kolem nás. 
Karlík mi tohle přinesl. Díky němu si to štěstí mnohem více uvědomuji. Je 
možné, že k mému cíli – šťastnému životu – je tato výchozí situace mno-
hem lepší než ta standardní. Možná jde opět jen o úhel pohledu.

Karlík mi umožnil zpomalit a zamyslet se nad životem, který mi utíkal 
mezi prsty. Vše tak rychle běželo a najednou jde vše pomaleji. Užívám si 
mateřství na maximum, protože pokroků u Karlíka není několik denně, ale 
jednou za čas se něco povede a my jsme šťastní. To štěstí nás obklopí 
a zase nabije na další dny, než přijde nějaká další drobnost. Všímáme si 
těch věcí, které jiné rodiče nezaznamenají jako nějaký posun, a tak se 

z nich nestihnou radovat. Pro nás je radostí i to, že vezme kámen a dá 
ho někam jinam. Stejně tak se stihnu zastavit u rozkvetlého bodláku na 
zahradě a užít si poletování motýlů kolem. Dřív bych ho vytrhla, ať se tu 
neplete. Vše je jiné, než se čekalo, a je nám i tak dobře. 

Vidím rozpadající se manželství kolem nás a říkám si, co kdybychom my 
také před lety nezpomalili? Možná bychom se hnali někam do dáli, ale ka-
ždý sám. Člověka občas napadne, jaké by to bylo s „tabulkovým" dítětem? 
A možná by to stejně nebylo takové, jak čekal. Jsou věci, které se nedají 
naplánovat. Těžko si určíte, kdy najdete čtyřlístek!

Vím, že i když Karlík půjde brzy i svou cestou, kde nebudu já ta jediná, na 
koho se může obrátit např. ve školce, já si půjdu také tou svou. Po studiích 
mi stačilo jít do práce, tam si to odsedět, dostat výplatu a jít domů, kde 
jsem spokojená. Po narození Karlíka jsem čekala, že celý můj život se bude 
řídit už jen podle něj a na nějaké moje sny a touhy nezbude prostor. 
A teď? Sedím a píšu. To jsem si vždy přála. Cítím to tak, jako když jsem byla 
malá holka. Chci dělat to, co mě baví; a nejen doma, ale všude. Prožít svůj 
život šťastně, s úsměvem a nenechat ho jen rychle ubíhat. 

A tak svůj volný čas trávím nad těmito články. Nevydělává mi to miliony, 
pravděpodobně to nikdy do rozpočtu nepřinese ani korunu, ale je možné, 
že si někdo přečte tuto stránku a uvědomí si, že nemá postižené dítě, ale 
má doma také svůj čtyřlístek.

Celý blog autorky dohledáte zde:
http://jakmekarelnaucil.blogspot.com/2018/07/ctyrlistek.html?m=1

 Daniela Stýblová
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 Rodinná kavárna a restaurace 
Králík v rádiu

Během konzultací se dozvíme spoustu zajímavých informací o dění 

kolem nás. I díky Zpravodaji se je snažíme „posílat dál”. V centru Prahy 

vznikla v loňském roce nová zajímavá kavárna – restaurace s možností 
hlídání dětí chůvou. 

Kavárna je zaměřená na rodiny dětí od narození do šesti let. Kromě běž-

né kavárny a restaurace je zde i herna. V ní jsou k dispozici chůvy, které 

se dětem věnují a dohlížejí na ně, když třeba maminka potřebuje chvíli 

sama pro sebe – například na práci s notebookem, schůzku apod. Chů-

va je v ceně vstupného, které je 60 Kč za hodinu, další sourozenci jsou 

zdarma.

S chůvou je možné si domluvit i krátkodobé hlídání (nejvíce však 5 dětí 

najednou) a můžete odejít pryč úplně až na tři hodiny – třeba si jít zabě-

hat nebo vyřizovat nutné pochůzky po úřadech.

Více informací najdete na: http://www.kralikvradiu.cz/.

Děkuji za tip na tuto kavárnu paní Chvátalové, mamince 2,5leté Štěpánky.

 Lucie Gregorová, poradkyně rané péče
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 Fotoreportáz z pobytu klientských 
rodin v Luckovicích

Začátkem léta proběhl tradiční pobyt pro klientské rodiny. Z obrazové 

reportáže Dády Kukačkové si uděláte představu, jak skvěle jsme se tam 

všichni měli – program byl bohatý, vše zachytit nešlo, ani by se nevešlo... 

Zpravodaj EDA cz, z. ú.  30/2018 infoservis 16



Zpravodaj EDA cz, z. ú.  30/2018 infoservis 17



 Rozhovor s kolegyní Lenkou 
Holubcovou, ptá se Jarmila 
Neumannová 

Lenko, na našich webových stránkách si můžeme přečíst, že jsi fundrai-
serka – mohla bys osvětlit, co to znamená a jaké tvé aktivity pro EDU se 
pod touto – do češtiny zatím nepřeloženou – pozicí skrývají?  
Mimo neziskový sektor se velmi často se setkávám se stejnou otázkou, 
protože pojem fundraising není běžně mezi laickou veřejností tolik roz-
šířen. Fundraiser má za cíl shromažďování zdrojů a finančních či jiných 
prostředků. Mým cílem v EDOVI je soustředit se především na získávání 
nových firemních a individuálních dárců. Se všemi dárci jde pak o budová-
ní dlouhodobých vztahů. Vzala jsem si pod křídla i práci s dobrovolníky 
a vyhledávání nových příležitostí a cest ke spolupráci. 
A věřte, že financí  není nikdy dost, speciálně tam, kde pracují odborníci, 
jejichž finanční ohodnocení není takové, jaké by si díky vzdělání, praxi 
a dlouhodobé psychické zátěži zasloužili. 
 
Máš na starosti také dobrovolníky pro EDU. Je něco, co tě při práci s nimi 
překvapilo nebo potěšilo?  
Mám tu čest pracovat s dobrovolníky EDY. Velmi mne těší, že s naší 
organizací dlouhodobě pracují individuální i firemní dobrovolníci. Pře-
kvapilo mě, kolik lidí je v současné době ochotných pomáhat, a jsem za 
jednotlivé projevy podpory vděčná. Velmi často se totiž jedná o dlouho-
dobé podporovatele, pro něž je EDA srdeční  záležitostí. 
Dobrovolníci nám pomáhají často po celý rok, ale letos jsme nejvíce oce-

nili pomoc při stěhování a zabydlování v našem novém sídle na Praze 4. 
Jmenovat jednotlivce a i firmy mi nepřijde fér, protože každá byť drobná 
výpomoc a podpora je neocenitelná a musela bych vypsat úplně všechny 
příznivce EDY a rodinné příslušníky, ale i konkrétní jednotlivé zaměst-
nance firem. Mimochodem, seznam můžete najít na našem webu: 
https://www.eda.cz/cz/podporuji-nas/.

Dlouhé roky jsi pracovala v komerčních firmách. Co tě přivedlo do EDY?  
Mám dlouholetou praxi z reklamních, ale i cestovních agentur. Do EDY 
mne přivedly kolegyně Zuzana Malá a Markéta Benešová z linky EDA, 
které jsou mými sousedkami z nového sídliště na Zahradním Městě, kde 
se již několik let snažíme vybudovat sousedskou komunitu (a doufám, že 
se nám to daří). Díky těmto zkušenostem jsem získala vhled do proble-
matiky fungování a financování neziskových organizací. EDA mne zaujal 
svým posláním, činností, pozitivním PR a profesionálním fungováním 
a vedením. Proto jsem tu.
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Ovlivnila tvá práce pro EDU nějak tvou rodinu nebo pohled na život? 
Ano, ovlivnila. EDA je pro mne velká škola života. Především jsem se se-
tkala s týmem poradkyň „andělů", které pomáhají v klientských rodinách.  
Díky EDOVI jsem zažila rodiče a děti, kteří se umějí radovat z maličkostí, 
jež si v běžném životě vůbec neuvědomujeme. Také jsem více vděčná 
osudu za to, že mi dopřál skvělé rodinné zázemí, vnímám vše ve větších 
souvislostech a každý den se učím.  
 
Vím, že jsi zapojená v dalších projektech, v komunitním životě v místě, kde 
bydlíš – můžeš o nich něco říci? 
Projekty, kterými se dlouhodobě zabýváme, jsou zaměřeny na posílení 
sousedských vztahů, zmírnění anonymity a podporu místního mezigene-
račního dialogu. S dětmi od narození chodíme do domova seniorů, kde 
organizujeme kulturní a vzdělávací akce. Zajímáme se aktivně o fungo-
vání místní lokality ve všech směrech. Také jsme se zapojili do vzdělávání 
a osvěty nelékařských pracovníků, pečujících a rodinných příslušníků. 
Velkým bonusem je, že mnoho lidí, kteří jsou kolem nás na Praze 10, zná 
i EDU a také ho různými formami podporuje. Jsem šťastná, že se to kolem 
mne vše tak hezky propojuje a uzavírá v kruhu. 
 
Jak trávíš volné chvíle? Co nejraději děláš o víkendech? Jak jsi strávila 
letošní dovolenou? Máš ještě nějaké plány? 
Volné chvíle? V těch se snažím věnovat své rodině a především dětem. Dce-
ra i syn hrají úspěšně pozemní hokej za místní klub HC Hostivař (pozn.: i zde 
má EDA mnoho podporovatelů). Nečekaně jsem se tak stala i velkou fanyn-
kou tohoto olympijského sportu v ČR. Troufám si tvrdit, že „hlasité fandění" 
je moje relaxace a psychohygiena.

Nejen o víkendech nejraději žiju! Tancuji – zpívám – chodím do sauny, 
jezdím na kole, piju pivo s kamarády, chodím na slampoetry a na akce Školy 
improvizace (doporučuji se podívat na: www.skolaimprovizace.cz). Dovo-
lenou jsem týden v červenci užívala v Rakovníku na Mistrovství Evropy v 
pozemním hokeji juniorek do 18 let (https://www.ceskatelevize.cz/pora-
dy/10552610198-hokej-na-zemi/218471291167007/) a v srpnu pak s rodi-
nou na naší „nové" starší plachetnici, která kotví na Lipně. Tam jsme objevo-
vali krásy v okolí Lipna a Vltavy pěšky i na kolech. Moje plány jsou poslední 
dobou někam zalézt, číst, spát, relaxovat, a světe div se:  já komunikativní… 
s nikým nemluvit a po nikom nic ve svém volnu nechtít...

 Děkuji za rozhovor.

19Zpravodaj EDA cz, z. ú. 30/2018 rozhovor

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10552610198-hokej-na-zemi/218471291167007/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10552610198-hokej-na-zemi/218471291167007/


 Zalepit ocicko a jdeme nalepovat!

Jednou z nejoblíbenějších aktivit naší dvouapůlleté dcery při zrakové 
stimulaci s okluzorem se v poslední době stalo nalepování samolepek. 
Přivedla nás na něj naše úžasná dobrovolnice Ivana z neziskové organi-
zace HoSt – Home-Start Česká republika, která k nám dochází s okluzní 
terapií dcery vypomáhat a má vždy spoustu úžasných a inspirativních 
nápadů.

Opakovaně použitelné samolepky

Na jedno z našich setkání nám Ivana donesla samolepkový sešit s ná-
zvem „Bav se a nalepuj zas a znovu!“ od nakladatelství JIRI MODELS 
(http://www.jirimodels.com/). Jedná se o opakovaně použitelné samo-
lepky, které nefungují na principu lepidla, nýbrž hladkého přilnavého 
povrchu. Výrobce na titulní straně výstižně uvádí: „Samolepky bez 
lepidla – nemusíte po nich uklízet!“ To jistě všichni rodiče ocení, a nejen 
toto. Samolepkové sešity mají šikovný formát A3 a tematiku oblíbených 
pohádkových hrdinů jako je Krteček, Prasátko Peppa, Hodný dinosaurus 
a další. Každý sešit je tvořen vždy čtyřmi stranami opakovaně použitel-
ných samolepek (výrobce uvádí, že v sešitu je obsaženo více než 100 
kusů samolepek) a čtyřmi stranami pozadí k nim. Strany je možné ze se-
šitu vyjmout a používat samostatně, je-li to pro dítě pohodlnější. Každá 
samolepka má bílé kontrastní ohraničení, takže po nalepení (ať už na 

tematické pozadí či na jiný hladký povrch, na němž obvykle dobře drží) 
je hezky vidět. Tyto zábavné samolepkové sešity nejen pěkně napomá-
hají trénovat zrak dítěte – lze ho motivovat, aby se opakovaným nale-
pováním pokoušelo umístit obrázek co nejrovněji a co nejblíže určitému 
místu na pozadí apod., ale také rozvíjejí jeho kreativitu. Dcera například 
velmi ráda ukládá Mickeyho Mouse na gauč na pozadí s obývacím poko-
jem, pod hlavu mu lepí samolepku polštáře, do rukou vkládá samolepku 
knihy a zdi pokoje zdobí dalšími nálepkami. 
Nalepování lze také kombinovat se sledováním příslušných seriálů např. 
na YouTube, protože tematické stránky sešitu se zpravidla váží k nějaké 
epizodě seriálu, a následně si s dítětem při nalepování o ději vyprávět. 
Samolepky i pozadí jsou velmi pěkně zpracované a opravdu poměrně 
odolné. Samolepkové sešity nakladatelství JIRI MODELS jsou k zakoupe-
ní ve větších knihkupectvích a cena jednoho sešitu se pohybuje v rozme-
zí 150-200 Kč.
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„Klasické” samolepky a složitější úkoly

Poté, co se dcera naučila zacházet s opakovaně použitelnými samolepka-
mi, a protože ji nalepování a tvoření vlastních obrázků tímto způsobem 
dále bavilo, začali jsme shánět i jiné nálepky. Od stejného nakladatelství 
se nám ještě moc zalíbily samolepkové knížky s příběhy a dobrodružství-
mi Prasátka Peppy („Prasátko Peppa Úžasná dobrodružství“ a „Prasátko 
Peppa Pohádky“, každá cca za 180,-). Zde se již jedná o klasické samo-
lepky, které se lepí do tematických pozadí a dítě si vytváří vlastní děj. 
Knížky mají každá 24 stran a několik stran různě velkých samolepek, 
formát 237 x 306 mm a pozadí většinou přes celou dvoustránku. Chybí 
zde kontrastní ohraničení jednotlivých samolepek, přesto je barevnost 
výrazná a dcera pěkně viděla, kam obrázek lepí.

Dále jsme v síti knih Dobrovský pořídili knížku s názvem „Veselé hrátky 
s Krtkem – najdi správný obrázek“ (nakladatelství FRAGMENT, cena 89,-). 
Jedná se v podstatě o samolepkové puzzle, kdy dítě musí ze strany sa-
molepek vybrat správný dílek a ten správně nalepit na chybějící zvýraz-
něné místo do obrázku. Opět bych vyzdvihla perfektní kontrast volného 
místa vůči zbytku obrázku, krásné ilustrace Zdeňka Milera a také to, že 
samolepky, které se do obrázku dolepují, jsou z tužšího papíru, takže po 
nalepení do obrázku je dítě může najít mimo jiné hmatem. Tato knížka je 
oproti předchozím pro dítě náročnější tím, že mu nedává v lepení volnou 
ruku, ale chce po něm, aby obrázek přesně zkompletovalo. Pro zrakovou 
stimulaci se nám rovněž velmi osvědčila.

Posledním tipem je nálepková knížka „Poznáváme slova se samolepkami“ 
(nakladatelství SUN, cena 99,-). Tematické stránky jako oblečení, jídlo, 
hračky, roční období, barvy a mnoho dalších jsou tvořeny vždy obráz-
ky typickými pro danou kategorii. Jednotlivé obrázky jsou barevné na 
jinak barevném kontrastním pozadí a vždy několik obrázků na stránce je 
černobílých. Úkolem je najít na dvoustraně se samolepkami příslušný 
barevný obrázek a nalepit ho na správnou stranu na obrázek černobílý. 
Samolepky v této nálepkové knížce mají barevné ohraničení, jsou jed-
noduše a výstižně zpracované, pro potřeby slabozrakých dětí dostatečně 
velké. Knížka nejen stimuluje zrak dítěte, ale rozvíjí i jeho slovní zásobu 
učením se nových slov.

Přejeme všem dětem i jejich rodičům mnoho zábavy se samolepkami!
 Marta Osersová a Izi
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 Deky z lásky

Při letní návštěvě Vlašimi jsme s kamarádkami náhodou zabrousily do 
krámku s textilem a galanterií na Žižkově náměstí. V obchodě nás čekalo 
překvapení – krásné deky, vytvořené technikou zvanou patchwork, 
a především milé setkání s paní Dagmar Hulmákovou, která svoji vášeň 
pro ruční práce propojila s chutí udělat něco pro druhé.

Občanské sdružení Deky z lásky vzniklo na jaře 2012. Jeho cílem je šít 
deky, přikrývky a polštáře pro děti ve věku 0-16 let, které se potýkají 
s těžkou nemocí nebo postižením. Podobných projektů najdete po světě 
spoustu, pro paní Hulmákovou bylo inspirací setkání s polskými švad-
lenkami, sdruženými v projektu „Kolderki za jeden usmiech“.

Patchworková deka, známá také jako quilt, je fenomén. Každý kousek je 
originálem, do kterého je vložena spousta práce a energie. Svého majite-
le provází dlouhá léta, nemocné děti si ji mohou vzít s sebou do nemoc-
nice nebo na různé rehabilitační pobyty, a mít tak vždy kousek domova 
s sebou. Existují deky vytvořené speciálně pro děti se zrakovým postiže-
ním – mají výrazné barvy a najdete na nich hmatově stimulační prvky. 
Deky z lásky jsou kolektivním dílem vzniklým na zakázku rodičů nebo 
zákonných zástupců nemocného dítěte: ti prozradí autorkám, co dítě 
baví, jaké má zájmy, jaké barvy nebo materiály má rádo – tak, aby deka 
byla pro dítě co nejpříjemnější. Na ušití jedné deky se podílí hned 

několik švadlenek, každá udělá tolik, kolik sama chce, kolik může. Každá 
ale ví, pro koho šije nebo vyšívá, jaké konkrétní dítě bude mít z její práce 
potěšení.

O deku pro své dítě můžete požádat i vy!  Podrobné informace a pod-
mínky žádosti najdete na stránkách www.dekyzlasky.cz, projekt má i svůj 
facebook. Na webových stránkách je ke stažení formulář se žádostí 
o deku nebo stačí, když potřebné údaje vypíšete přímo do mailu a pošle-
te na adresu dagmar@dekyzlasky.cz. Jako přílohu k žádosti je třeba dodat 
lékařskou zprávu nebo kopii průkazu ZTP. Se všemi údaji je samozřejmě 
zacházeno důsledně podle zákona na ochranu osobních údajů.

Šikovným švadlenkám děkujeme za krásnou aktivitu a přejeme hodně 
inspirace a spokojených malých zákazníků!

Jana Ježková, koordinátorka osvěty
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 Péce bez prekázek

Pod tímto názvem se skrývá nejen přání nás všech, ale i název zapsané-
ho spolku, který se věnuje vzájemnému sdílení rodičů děti s postižením, 

mapuje různé tipy, nápady, postupy, které jim mohou ulehčit život.

Na stránkách najdete nejen praktické informace z oblastí jako je jídlo či 

lázeňská péče nebo kdo vám může předepsat pro vaše dítě pleny od tří 

let, ale i příběhy jednotlivých rodin.

Součástí tohoto spolku se můžete stát také vy.

Z nápadů na stránkáchk pro vás vybíráme tip na lahev pro starší děti, 

které mají potíže s polykáním, ale již pro ně nechcete používat kojenec-

kou lahvičku. V Čechách je tato lahev jednoduše dostupná přes stránky 

NEEDO http://www.needo.cz/pomucky-na-piti/iiamo-home-lahev-

-380-ml-bila-a-ruzova/.

Zní-li vám povědomě název článku a zapsaného spolku Péče bez překá-

žek i NEEDO, pak se nemýlíte, o obou organizacích jsme již psali v našem 

posledním Zpravodaji 29. Tady se kruh uzavírá.

 Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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 Mikrococka

 

Kdo se ptá, ten se dozví. Mnoho rodin řeší potíže s nesedící kontaktní 
čočkou. Ne každý jde ale tak daleko, že se rozhlíží i v zahraničí. Takto se 
rodina malé Loly dostala až do optiky v Německu, odkud si na doporuče-
ní optika Bena Blachuta přivezla jako první v ČR tuto mikročočku.

Více lze najít v katalogu výrobce.
http://katalog.hecht-kontaktlinsen.de/de/catalog/de/article/BIAS.

Tuto mikročočku volili rodiče spolu s optikem, protože:
•  sedí na oku, ze kterého jiné čočky padají (vyzkoušeli několik, i velmi 

speciálních),
•  díky malé ploše čočky je možné lepší okysličení oka, a tím jeho výživa,
•  oko nevysušuje,
•  neobsahuje žádné chemikálie,
•  materiál je tvrdý, pevný,
•  nesesychá,
•  z roztoku pro péči o kontaktní čočky neabsorbuje chemické látky, ani 

oko z čočky nic neabsorbuje,
•  obsahuje UV filtr, tudíž ochraňuje oko od nebezpečného záření.

Její nevýhodou však je, že ji nehradí pojišťovna, rodina si pro ni jela do 
Německa a stála 3 500,- Kč.
V Německu i v USA se jedná o běžnou možnost, ale v Austrálii ji téměř 
nikdo nezná.

Zajímejte se o možnosti kontaktních čoček u svých specialistů: lékařů 

a optiků.

 maminka Loly a Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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 Carrot není vzdycky „ mrkev“

Už jste viděli nebesky modrou mrkev? Já také ne, ale pod jménem Carrot 

vyrábí mělnická firma Patron velmi dobrou autosedačku pro děti s kombi-

novaným postižením. Velikosti S a L se dělají v modré, červené nebo černé 

variantě, největší XL je k dispozici pouze v černé. Ondráškovi, kterého vidíte 

na fotografiích, rodiče vybrali právě tu krásnou modrou. Ondrův spokoje-

ný výraz mluví za vše, přesto jsme o podrobnější informace požádali jeho 

maminku.

„Zatím jsme moc spokojeni, až na přídavné pelotky, které nejspíš nebudeme 

moci využívat, protože už teď jsou úzké, a to i na našeho hubeňoura. Sedač-

ka by nám měla vydržet docela dlouho; pán z Patrona při montáži byl tak 

ochotný, že ji asi třikrát nebo čtyřikrát předělával, jen aby byla pro Ondráška 

co nejlépe přizpůsobená, a říkal, že Ondrášek bude nejlépe usazené dítě 

v autě v ČR. Moc oceňuji otočnou bázi sedačky, protože už ho do auta ne-

musím nijak páčit – rozhodně je to pro mne takto pohodlnější. Jinak Ond-

rášek je v ní připoutaný klasickým pětibodovým pásem (kde ta spodní část 

je krásně vyztužená a Ondráška na hrudníčku nikde netlačí) a navíc ještě 

klasickým pásem auta. Zatím jsem spokojená já a hlavně i Ondrášek, který 

při cestách ještě neprotestoval.

Jediné, co mne mrzí, je to, že nejdou zavřít dveře, když máte sedačku otoče-

nou směrem ven; když jdu Ondráška usazovat, tak si ji musím nejdřív otočit 

směrem k sobě, což není moc pohodlné, když už ho přitom mám na ruce. 

Ale dá se to a jsou to už asi jen takové detaily a moje výmysly… “

Zbývá jen dodat, že o příspěvek na autosedačku lze pro dítě s těžkou vadou 

nosného nebo pohybového ústrojí požádat na úřadě práce, kam chodíte 

vyřizovat například příspěvek na péči. V žádosti však nelze uvádět název 

„autosedačka“, ale ve shodě s vyhláškou „speciální zádržný systém“. 

Speciální zádržný systém – autosedačku Carrot vám detailně přiblíží  jeho 

výrobce: http://www.patron.eu/cs/reha/reha-produkty/detsky-program/

specialni-zadrzne-systemy/pevne/carrot-3. 

Paní Ekrtová nám poslala i fotografie, na jedné z nich je dobře vidět sedačka 

v poloze otočené ven z auta.
Šťastnou cestu přejí

Jana Vachulová, poradkyně rané péče, a Andrea Ekrtová
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 Tejpování vícka 
 
 

Tejpování se v posledních letech stalo velmi oblíbenou podpůrnou meto-

dou, která má své místo v moderní fyzioterapii.

Pomocí vhodně zvoleného druhu tejpování lze ošetřit vyvrknutý kotník, 

zpevnit držení zad, ulevit namoženým partiím či pomocí speciálního tejpu 

zlepšit hojení modřin a mnohé další.

Díky naší fyzioterapeutce Lucii Donátové a paní Milošové, která toto tejpo-

vání zkouší se synem Josífkem využívat, máme zkušenost, že v některých 

případech můžeme pomocí tejpu ošetřit i „spadlé” víčko (ptózu), které brání 

koukání.

Přinášíme pár praktických tipů pro tejpování pokleslého víčka:
•  přilepit tejp na víčko tak, abychom ho nadzvedli a dali do pozice, jak by 

mělo být,

•  začít lepit zespoda nahoru, tudíž začít na víčku a pak přilepit nahoře,

•  lepší je dávat dva malé tejpy vedle sebe (mnohem lépe to celé drží),

•  nebát se toho, že tejp vytvoří tah a kůže na víčku se trochu nakrabatí,

•  tejp stříhat po délce tejpu (ne odstřihnout proužek jako z náplasti), lépe 

pak pruží a je to základ při používání tejpů.

Já ještě přidávám info, že rohy tejpu se předem zastřihnou dokulata – aby 

nezůstaly špičaté rohy a nezačaly se rychle odloupávat. Dále: na lepivou 

stranu tejpu se nesahá, nelepivý podklad se roztrhne uprostřed a sloupne 

na jedné straně, ta se přilepí a druhý konec se odlepí až po natažení a nale-

pení tejpu. Je užitečné ho po přilepení zahladit (zažehlit) do kůže – přejet 

několikrát rukou, prstem přes něj – to u víčka úplně nejde, ale u jiných 

využití ano.

Ještě je důležité ověřit, jestli lze víčko zavřít i s tejpem, je to totiž velmi důle-

žité pro spánek, mrkání a vlastní hygienu oka jako takovou.

Hodně zdaru s tejpy přeje 

 Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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 Plicní a dechová rehabilitace  
 
 

Většinou se při rehabilitaci setkáváte s tím, že se pracuje na hrubé motorice, 
protahování, uvolňování, podpoře správných pohybových vzorců, popř. ba-
zální stimulaci. To však není vše, co rehabilitace umí. V následujících řádcích 
se dozvíte, k čemu může přispět dechová rehabilitace.

Dechovou rehabilitaci využívají dva typy pacientů: pacienti spolupracující, 
kteří jsou schopni cvičit dle pokynů, používat dechové hračky, různé píš-
ťalky atd., a pacienti nespolupracující, jedná se většinou o ležící pacienty, 
kteří nevědí, co se po nich chce, jsou například ve vigilním kómatu nebo 
mají těžší kombinované postižení. Moje dcera je nespolupracující pacient, 
který aspiruje tekutiny, jídlo a sliny, má poruchu polykání. Velkou pomocí 
je nám oddělení rehabilitace ve FN Motol, pod jehož vedením provádíme 
plicní rehabilitaci. Začali jsme konceptem Zdeny Jebavé, děláme podle ní 
čtyři cvičení denně. Protože se stav dcery zhoršuje, začali jsme v posledních 
měsících používat další metody a nemocnice nám předepsala odsávačku 
Cheiron, kterou použijeme v případě infektů.

Metoda paní Jebavé
Pacienta položíme na stůl na záda a jako první provádíme diagonální tahy na 
prsou mimo prsní bradavky, každý diagonální tah se provede třikrát, celkem 
šest tahů. Následně provádíme diagonální tahy spirálovým kroužením, opět 
mimo bradavky a zas třikrát, celkem šest tahů, potom provedeme vytírání 
žeber – uchopíme pacienta rukama za hrudní koš z boku, zmáčkneme 
a táhneme směrem nahoru, toto provedeme třikrát. To je v poloze na 
zádech vše. Pacienta je třeba otočit na břicho a provede se totéž, jen mimo 
lopatky; tím máme jedno kompletní cvičení hotové.

Asistované dýchání
Nahrazuje u nespolupracujících pacientů zatížení plic při běhu, chůzi do 
schodů a při dalších činnostech. Pacient leží na stole na zádech, obě ruce 
přiložíme na hrudník z boku a snažíme se sladit rytmus nádechu  a výdechu 
pacienta; když se nám to podaří, tak mu pomáháme při výdechu. Nadechne 
se sám a při výdechu mu stlačíme hrudník, aby vyšel ven větší objem vzdu-
chu. Dojde k tomu, že pacient více vzduchu nadechne zpátky. A to je naším 
cílem: prodýchání plic.

Vydýchávání
Pacienta si opět položíme na stůl na záda a vydýchávání můžeme provádět 
buďto se zaměřením na  jednu celou plíci, pravou nebo levou, nebo může-
me působit na horní polovinu pravého plicního křídla, pak na spodní polovi-
nu pravého plicního křídla a poté pracujeme stejně s levým plicním křídlem.
Můžeme také cíleně poslechem identifikovat, v které části plic je slyšet chr-
čení, to znamená, že je tam naaspirovaná tekutina, strava, cokoli; tu část pak 
vydýcháme samostatně.
Samotné vydýchávání se provádí tak, že na pacienta, který leží na stole, 
přiložíme ruku dlaní, například na pravé plicní křídlo. Při výdechu přitlačí-
me dlaní a nepovolíme, to znamená, že nedovolíme pacientovi nadechnout 
vzduch a čekáme na další výdech; opět přitlačíme dlaň ještě více, to samé 
uděláme i potřetí a nakonec povolíme. Pacient se naplno nadechne do vy-
dýchávané plíce. Postup lze opakovat, nemusíte mít strach, protože pacient 
dýchá druhým plicním křídlem a neudusí se.
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Odkaz na příručku – od str. 111 je to univerzální (nejen pro děti s cystic-
kou fibrózou) a krásně se to čte: https://klubcf.cz/images/soubory/edu-
kacni-materialy/Zluta-knizka-Prirucka-pro-nemo.pdf.

 Karel Polcar

Redakční poznámka:
Pokud vás zajímá, jak byste pomocí dechové/plicní rehabilitace mohli 
pomoci právě svému dítěti, oslovte rehabilitačního lékaře/lékařku či fyzio-
terapeuta/tku, kteří vaše dítě dobře znají, a zjistěte, co vám v této proble-
matice mohou nabídnout. Výše uvedená doporučení, byť vycházejí z obecně 
platných zásad, jsou vytvořena pro potřeby konkrétního dítěte.
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 Rtenka a zraková stimulace
 
 

Věděli jste, že u dětí můžete podpořit rozvoj jejich zraku například 
i použitím červené rtěnky?

Už v jednom měsíci věku kojenci rádi pozorují lidský obličej. Zajímají je 
hlavně jeho obrysy, jasné ohraničení. Abyste byli pro své miminko ještě 
zajímavější a lépe vás vidělo, doporučujeme zvýšit kontrast ve vašem 
obličeji. Výhodu u nás Středoevropanů mají lidé s tmavými vlasy, vousy, 
brýlemi. Pokud jste jimi nebyli přírodou obdarováni, vypomoci si mů-
žete výraznou čelenkou, kloboukem, šátkem, líčidly, párty brýlemi. Jde 
o to získat co největší kontrast. Pokud máte tmavou pleť, postarejte se 
naopak o světlé výrazné orámování vašeho obličeje, pomohou i lesklé 
doplňky jako například velké náušnice.
 

Abyste byli pro miminko zajímaví,  mluvte na ně nebo mu zpívejte; zpří-
jemníte si tak společné chvilky třeba při krmení a přebalování. Ideální 
vzdálenost vašeho obličeje (třeba zvýrazněného právě červenými rty) 
je přibližně 25 cm. Případně se můžete více přiblížit či vzdálit. Z reakcí 
dítěte lehce vypozorujete, jaká konkrétní vzdálenost je právě pro ně  nej-
vhodnější. Zkuste to a uvidíte, jak si vás bude miminko rádo prohlížet. 
Dáte mu tak také možnost, aby spolu s vámi rozvinulo své komunikační 
dovednosti, učilo se porozumět výrazům v obličeji, upevňovalo si pocit 
bezpečí a jistoty.

Foto je použito z www.blogerky.cz.

Lenka Holubcová, fundraiserka, a Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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 Šikovná detská láhev 
  s ergonomickým drzátkem 

 
 

Na pobytu s klientskými rodinami v Lučkovicích nás zaujala díky svému 

držátku ve tvaru děrovaného míčku nerezová láhev na pití, kterou objevila 

maminka Ondráška Vobořila. Ondrášek si ji pohodlně a lehce drží sám.

Proč zrovna tato láhev na pití, když je trh plný dalších lahví mnoha tvarů 

a materiálů? Paní Vobořilová sdílela zkušenost, že plastové lahve se nedařilo 

po delší době dobře umýt a odmastit, rychle se poškodily, a že tedy hledala 

vhodnější a trvanlivější materiál. Tak se dostala k nerezovým zdravým lahvím 

Pura Kiki®, které jsou 100% bez BPA, ftalátů, PVC a olova. Dále jsou nezni-

čitelné a kompatibilní s mnohými běžně dostupnými savičkami. Uspokojí 

miminka, děti i dospělé, kteří nechtějí naši planetu zatěžovat zbytečnými 

plasty.

Lahvička je doplněna držátkem Baby Banz Ba, které je vymyšleno tak, že ho 

hravě udrží i tříměsíční miminko. Je vyrobeno ze zdravotně nezávadného 

silikonu, který je využíván ve zdravotnictví.

Lahvičky i držátka najdete v mnoha velikostech a barvách na: www.purakiki.cz.

Děkujeme za prima tip.

 Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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 Svetelná koule 
 
 

Mezi pomůckami pro stimulaci zraku na našem pracovišti máme velkou 
světelnou kouli s dálkovým ovládáním, díky kterému lze nastavit barvu 
osvětlení či její změnu.

Nedávno jsme zjistili, že podobnou kouli, ale menší, prodávali v obchodním 
řetězci Lidl a je dostupná i v jejich e-shopu.

Koule je vhodná jako motivace ke koukání ve velkém světelném kontrastu, 
tedy ve tmě či při zatemnění. Využijí ji hlavně malé děti, pro které je světlo 
atraktivním objektem pozorování, případně ty, které se samy nemají mož-
nost příliš pohybovat. Je lehká a příjemná na dotek.
Lze ji využít i pro větší děti na zábavné učení se barvám.

https://www.lidl-shop.cz/LIVARNOLUX-LED-relaxacni-svetlo/p100231134

 Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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 DIY mapy pro menší deti 
 
 

Opět přinášíme tip od paní Vítkové, která má nejen skvělé nápady, jak učit 
své dvě dcery, ale k tomu oplývá neutuchajícím množstvím energie na rea-
lizaci všech kreativních plánů. Tak třeba právě se začátkem nového školního 
roku toto bude šikovný tip právě pro vás a vaše dítko.

Tentokrát se jedná o podsvícený globus a mapy kontinentů s dalšími aktivi-
tami. Slouží k podpoře orientace na ploše zeměkoule, mapách kontinentů, 
ke kterým je možné přiřazovat zvířátka podle jejich výskytu i plnit další úko-
ly. I když paní Vítková sama mapy příliš nevyužívá z důvodu vlastního zrako-
vého handicapu a obtížné orientace na nich, vytvořila alternativu světadílů 
a globus podle Montessori pedagogiky.
 
Zde najdete vše podrobně nafoceno:
http://sikullky.mozello.cz/params/group/103324/#gallery_9730065-19

I další příspěvky na těchto stránkách jsou velmi zajímavé a inspirativní, stačí 
listovat a objevovat.

Děkujeme za sdílení.

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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 Podlozka 
 
 

V rodině Emičky jsem viděla velice jednoduchou a zajímavě využitelnou pro-

tiskluznou podložku na stůl; součástí sady je i miska, která se dá k podložce 

dobře přichytit přísavkou. K podložce s přísavkou jdou přichytit samozřejmě 

i jiné misky či krabičky s hladkým dnem, takže pomůcka je využitelná nejen 

pro krmení, ale i pro hru u stolu.

https://www.trendybaby.cz/tommee-tippee-kouzelna-podlozka-na-stul-ex-

plora-magic-mat

Pro lepší představu nám Emina maminka vyfotila jejich domácí sadu z různých 

úhlů pohledu (jedná se o fotky ze dvou barevně různých sad, které jsme takto 

kombinovali kvůli lepšímu kontrastu, jinak je sada jednobarevná). 

Za zajímavý tip rodině Emy děkuje

 Martina Herynková, poradkyně rané péče
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 Panenka s oblecky z látkových   
  ctverecku 

 
 

U mnoha dětí už za léta, kdy ji vozím ve své tašce, vzbudila nadšení jednodu-

chá a vkusná dřevěná hračka. Jedná se o dvě dřevěné destičky spojené pan-

tem, jedna z nich má výřez ve tvaru panenky, na spodní je naopak přilepeno 

její tělíčko. Vložením látkových čtverečků mezi obě destičky a zaklapnutím 

lze vytvářet nekonečné módní variace. Zároveň přitom můžeme nenásilně 

trénovat barvy, přiřazovat podobné a rozdílné barvy a vzory a podobně. 

Potěšilo mne, že tuto krásnou hračku lze opět koupit v e-shopu: 

http://www.dvedreva.cz/home/72-prevlekaci-panenka.html

Sada je doplněna několika látkovými čtverečky, ale doma můžete jejich sor-

timent donekonečna obnovovat z vlastních nebo babiččiných zásob.

Pokud se vám hračka líbí, řekněte si poradkyni o její předvedení.

 Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Zazehlovací korálky
 

Zažehlovací korálky jsou při tvoření s dětmi stálicí. Možná jste se do aktivit 
s nimi ještě nepustili proto, že jsou malinké a že máte pocit, že by to vaše 
děti s nimi ještě nezvládly. Ale vězte, že pro začátečníky jsou k mání i větší 
korálky, které jsou jednodušší na nároky jemné motoriky.
 
Podle výrobce mohou se zažehlovacími korálky začít pracovat  již tříleté 
děti. Pro ně je určena řada Hama Maxi s korálky o průměru 1 cm. Podložky 
i zažehlovací korálky řady Maxi jsou dostatečně velké, a tak je umisťování 
korálků na podložku pro děti snadné i zábavné. Pořídit je můžete například 

zde: řada Hama Maxi.

 Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 
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 Vibracní kousátko
 

Maminka ročního Tomáška mi dala výborný tip na vibrující kousátko 
ve tvaru lvíčka od značky Nuby. Kousátko je původně myšleno hlavně pro 
úlevu bolavým dásním při růstu prvních zoubků, ale výborně se dá použít 
i na orofaciální stimulaci a nácvik kousání.

Lvíček má v pevné části hřívy zabudovaný malý vibrační strojek, který se 
aktivuje, když ho dítě skousne.

Motivuje tak dítě ke skusu předními zoubky nebo dásněmi. Určitě by se 
ale dal cíleně využít i k podpoře kousání zadními zoubky – vkládat kousát-
ko právě mezi zadní zuby, a aktivovat tak kousání „po stranách“, s kterým 
někdy mívají děti potíž.

https://www.trendybaby.cz/nuby-vibrujici-kousatko-3m

 Anna Kubeschová, poradkyně rané péče 
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 Detské ortézy
 

Dlahy a ortézy na končetiny se objevují různé, často podle toho, jaký 
odborník (protetik) je konkrétně vytváří nebo kdo je předepisuje a s kým 
je zvyklý spolupracovat. V poslední době zažily velkou renesanci  a těší se 
oblibě nafukovací dlahy Urias, které se využívají při terapii PANat. Nyní se 
k nám dostal tip na dětský program firmy Ortika.

Jejich ortézy je možné doporučit jako možnou alternativu k nafukovacím 
dlahám při cvičení. Najdou skvělé uplatnění při všech vzpěrných a rovno-
vážných cvicích, cvicích na oporu a podporu vzpřimování atd.

Navíc jsou plně hrazené pojišťovnou. Po domluvě s rodičem jsou schopni 
je vytvořit přímo na míru.
 
V odkazu na obrázku vidíte sice holčičku s ohnutým loketem, ale pokud 
je ortéza vybavena postranními pelotami, je loket naopak pěkně fixován 
a udržen v extenčním postavení: http://www.ortika.cz/ortezy/detsky-pro-
gram-16/or-4a-96.

Děkujeme za kontakt, těch není nikdy dost.

 Lucie Gregorová, poradkyně rané péče a konzultantka pohybového vývoje 
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 Krokotak
 

Další internetový zdroj pro činnosti s dětmi.

Mnoho z vás jistě běžně využívá pro inspiraci k činnostem s dětmi různé 
webové stránky. Dnes bychom vám chtěli představit http://krokotak.
com/. Jedná se o přehledný web umožňující vyhledání aktivit cílených 
buď přímo na konkrétní dovednosti (jemná motorika, základy matema-
tiky, znalost písmen, …), ale také např. na možnost zajímavého vyrábění 
s dětmi. Podle materiálu, který máte právě k dispozici (obaly od vajíček, 
modelovací hmota, ruličky od toaletního papíru, knoflíky a korálky, pří-
rodniny…), podle konkrétního ročního období nebo podle aktuálních 
svátečních dnů (vánoce, velikonoce, svátek matek, začátek školního roku) 
si vyhledáte srozumitelné návody na vyrábění různého stupně obtížnosti. 
Postupy jsou často jasné už z obrázků hotových výrobků, ale bývají
i doplněné návodným videem. Stránka dále nabízí k bezplatnému vytištění 
nepřeberné množství pracovních listů s obrázky zaměřenými na konkrétní 
dovednosti dítěte.

Kdo hledá, jak oslavit svátek nebo narozeniny dítěte, objeví na krokotaku 
nejen inspiraci pro výrobu masek a dekorací, ale i snadné recepty na krás-
ně vypadající slané i sladké občerstvení pro nejmenší.

A tak snad jedinou nevýhodou je, že stránka funguje pouze v angličtině. 
Ovšem náplň je tak názorná, že i bez velkých jazykových schopností nebo 
za pomoci překladače si jistě najdete něco, čím se zabavíte právě se svým 
dítětem nebo čím mu uděláte radost.

Ukázka pro ty, kteří rádi dětem něco vyrobí (případně pro šikovné starší 

sourozence): 

http://krokotak.com/2015/07/httpsyoutu-be0tsi1ooj32o/

Za tip Kavalírovým z Berouna děkuje

Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Schránka na dvere
 

V tomto čísle  zpravodaje se rubrika pro sourozence nechala inspirovat 
tipem z předchozího článku, tvořivou webovou stránkou Krokotak 
(www.krokotak.com).

Vybrala jsem vám z ní to nejzábavnější a zároveň velmi jednoduché a rych-
lé tvoření. V sekci HOLYDAY/SEASONS na horní liště si vybereme kategorii 
BACK TO SCHOOL a hned druhý obrázek nás nabádá vyrobit si papírovou 
kapsičku na vzkazy do školního sešitu.

Já jsem nápad trochu přetvořila a použila jsem kapsičku jako malou domá-
cí poštovní schránku na dveře.

Místo lepítek na ledničce  tak můžete nechávat svým dětem, manželkám 
a manželům vzkazy v této staromódní, ale romantické podobě - dopisem 
do poštovní schránky.

Také můžete schránku nalepit na dveře kanceláře, a nechat tak vzkaz ně-

které milé kolegyni v práci. 

 Anna Kubeschová, poradkyně rané péče 
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Kalendárium

Co proběhlo

27. 5. - 2. 6. 2018  Pobytový kurz Lučkovice

Co se chystá

20. 9. 2018  Openparty – na zahradě před okny našeho nového sídla 

ve Filipově ulici, 13.00 – 20.00 hod

14. 10. 2018  Seminář pro rodiče na téma CVI, 9.30 – 13.30 hod

podzim  2018  Setkání rodičů, termín a téma podzimního setkání rodičů 

budou upřesněny

23. 11. 2018  Seminář pro rodiče na téma iPady a aplikace, 

14.00 – 17.00 hod

29. 11. 2018  S brejlema nebo bez brejlí – benefiční akce v Jazz Docku

4. 12. 2018  Setkání rodičů – Mikulášská, 

odpoledne 13.30 – 16.00 hod

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

20. září 2018 od 13 do 20 hod.
EDA cz, z.ú., Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4

Přijďte nás navštívit na nové adrese Zábava pro děti i dospělé! !

Občerstvení!

www.eda.cz

OPEN

T

seminář CVI

40Zpravodaj EDA cz, z. ú. 30/2018 kalendárium

http://www.eda.cz


Zpravodaj EDA cz, z. ú.

Redakční práce: Alice Pexiederová | Korektury: Jana Vachulová a Milan Holeček

Grafický návrh: SKOBA (www.iskoba.cz) | Sazba: Andrea Marková

4krát ročně vydává EDA cz, z. ú. | Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 - Chodov 

www.eda.cz

www.iskoba.cz
www.eda.cz



