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Dívám se, ale nevidím

Milí čtenáři,

jsme rádi, že vám v tomto čísle Zpravodaje můžeme představit naši nejno-

vější brožuru, již pátou, kterou EDA cz, z. ú. vydal. Pracovali jsme na ní v už-

ším týmu pěti lidí, zrakových terapeutů a poradců rané péče, v průběhu 

roku 2018. Světlo světa mohla brožura spatřit díky projektu podporova-

nému Nadačním fondem Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Brožura s názvem „Dívám se, ale nevidím“ si dala za cíl seznámit vás s nej-

častějšími příčinami, projevy a řešeními centrálních poruch vidění (zkratka 

CVI) u dětí předškolního a školního věku.

Centrální postižení zraku představuje postižení vidění na úrovni zrakových 

drah a zrakových center mozku. Nejde o postižení oka, ale zrakový systém 

mozku nedokáže pochopit nebo interpretovat, co oko vidí. Postižené je 

tedy zpracování zrakových vjemů, a to od mírných problémů ve zrakovém 

vnímání až po úplnou nevidomost.

Centrální postižení zraku se často vyskytuje zároveň s dalšími neurologic-

kým problémy, např. s dětskou mozkovou obrnou, epilepsií, poruchami 

učení apod. Nesouvisí s úrovní rozumových schopností, ale může mít vliv 

na celkový vývoj dítěte.

V naší brožuře se seznámíte s nejčastějšími problémy centrálního postižení 

zraku (CVI), dozvíte se, jak se projevují v chování dítěte a jak lze dítěti po-

máhat s překonáním nesnází spojených s konkrétními projevy CVI.

Najdete zde také odkazy na další zdroje informací k dané problematice 

i kontakty na pracovníky rané péče a speciálně pedagogického centra, 

kteří jsou připraveni vám pomoci s řešením každodenních situací v životě 

vašeho dítěte.

Velmi rádi přivítáme vaše připomínky, které nám pomohou při zpracování 

dalších materiálů k problematice centrálních poruch zrakového vnímání.

A teď už tedy přejeme inspirativní čtení:

https://www.eda.cz/cz/co-delame/publikujeme/brozury

Markéta Skalická a Martina Herynková, zrakové terapeutky
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Konference v Thessaloniki 
  - nejen o sourozencích

Na konci října jsme dvě z EDY (Tereza Vísnerová, Markéta Skalická) odle-

těly na evropskou konferenci pořádanou mezinárodní organizací ICEVI, 

která sdružuje odborníky z oblasti sociální a pedagogické péče o klienty 

se zrakovým postižením. Tato konference byla určena pro psychology, 

takže se přednášky týkaly hlavně psychologických aspektů a novinek 

v oblasti práce s dětmi a lidmi se zrakovým postižením. EDA prezentoval 

formou posteru o službě krizové intervence a psychologické podpoře 

určené pro klienty rané péče EDA.

Z mnoha zajímavých prezentací bych pro vás „vytáhla” dvě přednášky.
První se týká videoklipu, který jasně a srozumitelně popisuje centrální 
postižení zraku. Tedy, kde může vzniknout problém v mozku či na „ces-

tě” do mozku a jak se může konkrétně diagnoza CVI pak projevit. Autoři 

jsou z holandské organizace Bartimeus. DVD společně s hrou pro děti od 

šesti let a videoklipem vyjde v lednu pod názvem See??. Vydání můžete 

sledovat www.bartimeus.nl. Na stránkách https://www.bartimeus.nl/pu-

blicaties?field_tags_tid=All&tid_2=All&tid=20&tid_1=23  je také možné 

najít publikace, které už Bartimeus v angličtině o CVI a dalších zrakových 

vadách publikoval.

Další velmi zajímavá prednáška byla od Knuta Brandsborga s názvem 
“Sourozenci dětí se zrakovým postižením – Prosím, viďte mě”. Celá pre-

zentace sestávala z osobních výpovědí sourozenců, nyní dospělých, 

o tom, jak prožívali své unikátní sourozenectví vedle dítěte s postižením.

Namísto zobecnění přednášky nabízím konkrétní věty z úst dospělých 

sourozenců, kterou dokázali o svém dětství říct.

„Někdy jsem si říkal, jak je nespravedlivé, že měla sestra tolik možností 

účastnit se tolika táborů a speciálních kroužků. Pak jsem se sama sebe 

ptala, jestli bych taky nechtěla být radši nevidomá. Nakonec bych prefero-

vala to, aby ona chodila ven na ty kurzy.”

„Když ztratila zrak, máma byla tak zoufalá, jako kdyby odešla. Věděla jsem, 

že nemůžu zlobit, že můžu být jen tichá a smutná.”

„Ano, na sestru jsem hodně žárlila, ale nikdy to nebylo namířeno proti sest-

ře, ale na mámu. Bez ohledu na to, jak jsem byla žárlivá, zlobivá, nikdy to 

nebylo proti mé sestře.”

„Možná jsem díky bratrovi nabyl větší schopnosti pochopení některých věcí 

než moji  vrstevníci.”

„Naučil jsem se mnoho o tom, jaké je to vidět svět z jiného úhlu pohledu.”

„Je to tím, že jí milujou víc, že s ní tráví tolik času?”

„Chodí více ven s bratrem proto, že já jsem špatný?”

„Je moje chyba, že je nevidomý nebo že je máma a táta smutný?”

„Když se podívám zpátky, je to jako kdybych měl dvakrát větší důvod 

k tomu být žárlivý, než jiní sourozenci na své sourozence, ale jen poloviční 

právo na to, abych to ukázal.”
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Autor prezentace k tomu dodává, že je zapotřebí budovat u sourozenců 

dětí v rané péči hlavně zdravé sebevědomí a to, že jsou v pořádku takoví, 

jací jsou. I toto dítě musí být slyšeno, viděno a přijímáno.

K tomu dodávám větu z úst psycholožky Ivy Jungwirthové, která pro 

naše rodiče uspořádala přednášku na téma „sourozenci”: „Úplná rovnost 

v pozornosti není možná, každý rodič dělá, co může. Všemi těmi znalost-

mi ale můžeme více nahlédnout do duší sourozenců a rozumět jejich 

zlobení.”

Kdybyste si chtěli o tématu sourozenců pohovořit, můžete využít roz-

hovor se svou poradkyní nebo si říci o službu psychologické podpory 

(Tereza Vísnerová 724 400 816, Andrea Nondková 724 400 837) nebo 

se obrátit na Linku EDA 800 40 50 60 nebo chat na eda.cz v pracovních 

dnech mezi 9.00 a 15.00.

Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče a krizová interventka
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Linka EDA 

Linka EDA bude mít 4. března 2019 narozeniny. 
Ani se nám nechce věřit, že už je v provozu 4 roky. Uteklo to jako voda. 
Na začátku jsme fungovali každou pracovní středu a čtvrtek od 9.00 
do 17.00 hodin. V roce 2016 jsme svůj provoz rozšířili a od té doby jsme 
klientům k dispozici každý pracovní den (pondělí až pátek). Změnila se 
i pracovní doba, dnes se nám dovoláte (či můžete chatovat) mezi 
9.00 a 15.00. 

Linka EDA je určena všem, kterých se dotýká téma postižení, vážné 
diagnózy či dlouhodobého onemocnění. Kontaktují nás nejen rodiče, 
prarodiče, ale často i profesionálové, kteří se v rámci své práce potkávají 
s lidmi s různými zdravotními obtížemi, nebo kamarádi (spolužáci) dětí 
s postižením. Ti posledně jmenovaní (mladší ročníky obecně) využívají 
nejčastěji chat. Rodiče a ostatní blízcí raději telefonují. Na rozdíl od služ-
by rané péče se na nás mohou obracet klienti z celé České republiky, bez 
ohledu na typ postižení či zdravotního problému. 

Tématicky bych hovory (či chaty) rozdělila do dvou významných skupin. 
Velkou skupinou jsou hovory informativní a poradenské. Poskytujeme 
obecné informace o službách rané péče v celé ČR nebo o dalších soci-
álních či zdravotních službách či kompenzačních pomůckách. Do této 
skupiny patří i poradenské hovory, které spojuje téma postižení či vážné 
diagnózy – od finanční situace a možností rodiny (která pečuje o dítě 
s postižením či vážnou diagnózou), přes téma inkluze až po různé kon-
krétní obtíže dítěte – například ADHD či poruchy učení. Setkáváme se 
s klienty, kteří potřebují hovořit (či psát) o zdravých sourozencích nebo 
ostatních členech rodiny. 

Druhou skupinou jsou hovory (telefonické i chatové) pečujících, kteří 
potřebují hovořit o sobě, svém prožívání či vyčerpání. Hluboce si vážíme 
důvěry všech, kteří o sobě chtějí hovořit a zkontaktují nás. Uvědomujeme 
si, že pro mnoho rodičů, kteří pečují o dítě s vážnou diagnózou či posti-
žením, je prostor pro sebe a sebepéče často velký luxus. Náplní těchto 
hovorů jsou často emoce, obavy či pochybnosti. Tedy to, co se v mnoha 
případech těžko sděluje a s čím často zůstávají rodiče (či ostatní pečují-
cí) sami. Obtížně se mnoha lidem hovoří například o hněvu. I ten však 
do našeho života patří, pomáhá mobilizovat při střetu s překážkou – díky 
velké energii, kterou přináší. Někdy je snazší mluvit o podobných emocích 
s někým cizím – a proto jsme tu. 
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Někteří z těch, co nám volají, pochybují – jestli mohou o svých pocitech 
mluvit, jestli by neměli mít nějaký „lepší” důvod, proč zavolat. Těm říká-
me, že to, jak se cítí, je velmi podstatné. A upřímně nás takové hovory 
těší – ceníme si odvahy, upřímnosti a hloubky, která v těchto hovorech 
je. Je přirozené, že pokud se řízneme, drobné zranění ošetříme doma; 
s větším jdeme na chirurgii či pohotovost. Stejné je to i s pocity, zodpo-
vědností, pochybnostmi, smutkem, hněvem či obavami. Věřím, že doba 
se mění – je zdravé mluvit o tom, co nás tíží, a my jsme toho důkazem. 
Jsme tu pro všechny, kterým není dobře a rozhodnou se zavolat, nebýt 
na to sami. 

V týmu Linky EDA jsou speciální pedagogové, psychologové, sociální pra-
covníci. Jsme anonymní a jsme tu pro vás, pokud je třeba. 

Andrea Nondková, vedoucí Linky EDA
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Psychologická podpora a pomoc 

Už více než 4 roky nabízí EDA psychologickou podporu a pomoc rodinám 
našich klientů. Během té doby se i naše služba vyvíjela. Velmi pozitiv-
ním trendem posledních dvou let je, že se nám ozývají klienti dříve, tj. 
již ve chvíli, kdy cítí, že jim není dobře, že jsou vlivem okolních událostí 
pod tlakem. Díky tomu nemusí být  jejich psychické propady tak velké. 
V mnoha případech jim pomáhá nahlédnout situaci už jen  samotné po-
vídání. Společně hledáme zdroje a možnosti ke zlepšení. Klienti mohou 
mluvit o svém prožívání, obavách, potřebách a společně hledáme vše, 
co pomáhá.

Kdo k vám může přijít?
Mgr. Andrea Nondková   Mgr. Tereza Vísnerová
Tel.: 724 400 837    Tel.: 724 400 816
Mail: andrea.nondkova@eda.cz  Mail: tereza.visnerova@eda.cz

Nabízíme:
•  psychologickou pomoc a podporu
•  psychologické poradenství
•  krizovou intervenci
•  provázení těžkým životním  obdobím 
•  přípravu na náročnou událost (např. jednání u soudu, operační zákrok 

u dítěte)
•  pomoc s procesem zpracování a přijetí vážné diagnózy nebo postižení 

dítěte

Poradenství
Nejčastěji se týká dětí, ať už těch, které k nám do služby rodinu přivedly, 
tak jejich sourozenců (např. separační úzkost). Může být jednorázové či 
opakované. Intervaly setkání záleží na potřebách rodiny.

Krizová intervence
Ozývají se klienti, kterým není dobře (vlivem konkrétní situace či dlou-
hodobého stresu). Setkání bývají častější – setkávame se 1x za týden či 
za 14 dní. Naším společným úkolem je vrátit se k normálu.

Provázení
Většinou se týká období, která trvají nějakou omezenou dobu a rodiče 
jsou vystaveni většinu tlaku. Nejčastějším tématem bývá zátěž a psychic-
ké vypětí spojené s léčbou dítěte, případně změna v rodině – například 
narození sourozence.

Příprava na náročnou životní situaci
Zpravidla bývá jednorázová. Ukazuje se, že nejvíc naše klienty vyčerpává 
jednání s úřady, zdravotnickým personálem a pobyty v nemocnicích.

Pomoc s procesem přijetí zdravotních obtíží či postižení vašeho dítěte
Je to běh na dlouhou trať. Na části té cesty nemusíte být sami. Může být 
úlevné otevřeně mluvit s někým, kdo chápe, jak složitá je vaše situace, 
a nesoudí. Naším úkolem je být s vámi a společně hledat odpovědi na 
vaše otázky, pochybnosti, úzkosti a naděje.
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Služba je určena všem klientům EDY, kteří čerpají službu rané péče, 
a probíhá navíc, vedle běžných konzultací poradkyně. S klienty se vídá-
me dle jejich aktuální potřeby, nabízíme maximálně 10 setkání. 
V případě, že během našich setkání zjistíme, že pro naše klienty by byla 
užitečná psychoterapie (kterou neposkytujeme a která zpravidla trvá 
delší dobu) a mají-li o ni klienti zájem, nabízíme kontakty na osvědčené 
odborníky. 

Informace o možnosti psychologické podpory a pomoci zpravidla klienti 
dostávají na začátku služby a pokud je třeba, mohou si o ni kdykoli 
v jejím průběhu požádat. 

Andrea Nondková, krizová interventka
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Podpora nadací

Podpora konzultantek pohybového vývoje Nadací Komerční banky 
– Jistota
 
Díky dlouhodobé podpoře Nadace KB může EDA poskytovat také služ-
by, které rozšiřují základní aktivity rané péče. V roce 2019 Nadace pod-
pořila mzdové náklady konzultantek pohybového vývoje, jejichž služby 
jsou pro motorický vývoj dítěte zásadní. Konzultace v oblasti pohybové-
ho rozvoje nejsou hrazené z dotací, a tak děkujeme panu Jiřímu Stýblovi 
z KB, který pro nás získal grant v programu Srdeční záležitost.

Zrakové postižení má vážné následky i na psychomotorický vývoj dítěte. 
Pro rozvoj hybnosti je zásadním a jediným spouštěčem motivace dítěte. 
Pokud však chybí tak důležitý zdroj informací o okolí, kterým je zrak, 
negativně se to odráží i ve vývoji pohybu. Je nutné vybrat správné kom-
penzační pomůcky – a to odborníkem a nikoli prodejcem, konzultovat 
fyzioterapii v každém vývojovém stupni dítěte, učit rodiče správná cvi-
čení. Čím dříve se dítěti poskytne terapeutická intervence, tím dosáhne 
lepších pohybových schopností v průběhu svého života. Konzultantky 
pohybového vývoje zajistí komplexní poradenství v oblasti metod fyzio-
terapie (např. Vojtova metoda, výběr kvalifikovaného fyzioterapeuta), 
ergoterapie (jak zapojit práci s dítětem s postižením do běžného živo-
ta, sebeobsluha), praktické rady pro péči v domácím prostředí (způsob 
krmení, vhodné sezení dítěte a pomůcky k tomu určené), doporučení 
lázeňské péče nebo rehabilitačního pobytu.

Nadace J&T pomáhá zvýšit kvalitu multidisciplinárního týmu EDA

V okamžiku, kdy se rodina dozví diagnózu a šíři postižení svého dítě-
te, stává se pro ni raná péče průvodcem celou složitou životní situací. 
V rámci multidisciplinarity našeho odborného týmu zajišťujeme vedle 
standardních služeb rané péče i konzultace v oblasti pohybového rozvoje, 
stimulace zraku a také poskytujeme krizovou intervenci pro pečující čle-
ny rodiny. Rodina dítěte s postižením tak má možnost konzultovat otázky 
zrakového a psychomotorického vývoje svého dítěte či hledat oporu ve 
zvládání složité situace v rámci jedné organizace. Poradkyně rané péče 
a další odborní pracovníci organizace EDA v průběhu služby, která je ve 
většině případů v době trvání několika let, navazují s rodinami partnerský 
a velmi důvěrný vztah, znají jejich potřeby, zájmy a osobní cíle.

Díky projektu, který podpořila Nadace J&T, jsme mohli udržet komplex-
ní nabídku služeb našeho multidisciplinárního týmu v současné šíři. 

Jarmila Neumannová, projektový manažer
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Péce bez prekázek – ohlédnutí 
      po roce

Když jsme na podzim roku 2017 získali (ještě pod hlavičkou EDY) grant 
z NF AVAST pro svépomocné rodičovské skupiny, byli jsme plní elánu 
a nadšení z toho, že konečně můžeme realizovat své plány, které „svět 
pečujících rodičů“ změní k lepšímu.
 
Se začátkem roku 2018 přišlo vystřízlivění, když se ukázalo, že ani přes 
veškerou snahu nejsme z různých důvodů schopni realizovat naše plány 
tak rychle, jak bychom chtěli. Často jsme si tehdy kladli otázku, zda jsme 
si nevzali větší sousto, než budeme schopni zvládnout, zvlášť když se 
ukázalo, že většina členů nemá sílu podílet se aktivně na činnosti spolku. 
Nakonec jsme se rozhodli to nevzdat – a dobře jsme udělali. Na začátku 
roku 2019 jsme si na pravidelné pracovní schůzce uvědomili, kolik se 
toho za ten rok změnilo a kam jsme se posunuli.

Asi nejvíc vidět je náš web www.pece-bez-prekazek.cz, který jsme spustili 
v dubnu 2018. Ještě nás čeká spousta práce, než se nám podaří dosáh-
nout cíle, tj. vytvořit informační portál, kde každý pečující rodič (nebo 
i kdokoli jiný, kdo pečuje o dítě s postižením) na jednom místě snadno 
najde všechny informace, které aktuálně potřebuje, ať už se týkají sociál-
ních dávek, kompenzačních pomůcek nebo třeba hraček.
 
Velký důraz klademe na vzájemné sdílení nápadů a zkušeností. Některé 
zkušenosti jsou sice nepřenosné, ale celou řadu problémů, s nimiž se jako 
pečující rodiče každý den setkáváme, už vyřešil někdo před námi; 
a nám připadá škoda plýtvat vzácnou energií na objevování již objeveného. 
Rodiče pečující o dítě s postižením potřebují hodně pomoci a podpory 

a často je nenapadne, že by mohli někomu pomoci jen tím, že se s ním 
podělí o své zkušenosti – a to bychom chtěli změnit.
 
Další aktivitou, kterou náš spolek zastřešuje, jsou Pulčíci – plavání pro 
děti s postižením. Devět dětí, převážně s těžkým kombinovaným postiže-
ním, chodí dvakrát týdně plavat. Plave se v bazénu Rehaklubu v Praze 
– Ďáblicích a v bazénu wellness hotelu Valnovka v Ládví u Kamenice 
u Prahy.
 
Ostatní aktivity spolku zatím moc vidět nejsou. Většina z nich souvisí 
s naším cílem zlepšit dostupnost odlehčovacích služeb – mapujeme jejich 
skutečnou dostupnost a legislativní podmínky pro jejich poskytování. Tři 
členky spolku chodí na kurz pro sebeobhájce, abychom byli v budoucnu 
zdatnější v prosazování našich cílů i systémových změn. Dvě členky spolku 
se zúčastnily semináře ergoterapeutky Veroniky Vítové o hře dětí se zdra-
votním znevýhodněním a jedna z nás absolvovala kurz bazální stimulace.

A naše plány na rok 2019? Kromě dalšího rozvoje webových stránek 
chceme dokončit analýzu odlehčovacích služeb, plánujeme dotazník pro 
pečující rodiče (cílem dotazníku je zjistit, jak rodiče vnímají potřebu 
a reálnou dostupnost odlehčovacích služeb v různých koutech naší repub-
liky), rádi bychom zahájili advokační činnost. Dvě členky spolku se chystají 
do Anglie, aby na místě zjistily, jak tam fungují sociální a hlavně odlehčo-
vací služby. A v závěru roku chystáme kurz kinestetické mobilizace.
 
Když se ohlédneme zpátky, hodně jsme se za ten rok změnili. Co ale 
zůstalo, je naše víra, že se nám podaří alespoň trochu zlepšit svět rodičů 
pečujících o děti s postižením. A také otevřenost novým nápadům 
a podnětům. A kdyby se náhodou někdo z vás chtěl připojit, dveře máme 
otevřené.

Za spolek Péče bez překážek Dana Kuldanová a Magdalena Tomášková
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Beneficní koncert v Jazz Docku 

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 proběhl pod názvem S brejlema nebo bez 
brejlí již čtvrtý ročník charitativního koncertu pro EDU. Akce se 
i tentokrát uskutečnila v sympatickém prostředí smíchovského klubu Jazz 
Dock. O program se postarala tři hudební tělesa: oblíbená kapela Hm, 
která vedle energií nabitého vystoupení poskytla EDOVI i CD do tombo-
ly, a jako každý rok legenda české hudební scény, funková kapela United 
Head, podle jejichž songu S brejlema nebo bez brejlí se celá akce jmenuje. 
Příjemnou atmosféru večera podpořila Juwana Jenkins s kapelou.
 
Klub byl nabitý publikem, na koncert přišlo 212 lidí. Akce se účastnili 
čestní hosté z řad podporovatelů EDY (firemní a nadační dárci) a také 
další návštěvníci, kteří koupí vstupenky podpořili provoz krizové Linky 
EDA. Tu bezplatně využívají rodiny se závažným onemocněním dětí. 
Koncertem provázela moderátorka a zpěvačka Genny Ciatti. Akci pod-
pořily také obě patronky organizace – známá herečka Jana Plodková, 
s kterou se publikum pobavilo v první části večera, a zpěvačka Juwana 
Jenkins, která rozproudila zábavu v druhé části večera. Během koncertu 
bylo možné vyhrát atraktivní ceny v tombole, v které se podařilo vybrat 
téměř 19 000 Kč. Výtěžek pomáhá financovat krizovou Linku EDA. 
Další ročník benefičního koncertu pro EDU se uskuteční v listopadu 2019 
v klubu Jazz Dock a jeho součástí bude opět tombola se zajímavými vý-
hrami! Všichni přátelé EDY jsou srdečně zváni!

Lenka Dobešová, PR specialistka
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 EDA na predstavení 
  Louskácek, vánocní sen

Louskáček je výpravným klasickým baletem, který do divadel vždy přiná-

ší symboliku vánoc. Patří k nim nejen svou tematikou a obsahem, ale 

i zimní atmosférou. V tomto směru nový Louskáček, vánoční sen uvádě-

ný v Divadle na Vinohradech zapůsobil výborně.

Agentura Czech Jazz Art, s. r. o., a baletní škola First International Ba-

llet School, které výpravný balet pořádají, podpořily formou vstupenek 

organizaci EDA. Věnovaly vstupenky EDOVI, aby klientské rodiny dosta-

ly dárek a zaměstnanci získali odměnu za svoji obětavou pomoc těmto 

rodinám a jejich dětem.

Premiéra představení se uskutečnila 17. listopadu 2018 v Divadle na 

Vinohradech. Další představení se uskutečnila vždy od 14.00 a 18.00 

hodin, a to 2., 9. a 16. prosince 2018. S baletem Louskáček jsme se pro 

letošní sezónu rozloučili 6. ledna 2019.

Titulní roli Klárky a Prince zatančili přední sólisté pražské baletní scény 

Sophie Benoit a Adam Zvonař. Postavu strýčka Drosselmeyera ztvárnil 

sólista Viktor Svidró. V dalších rolích se představili tanečníci Tanečního 

centra Praha – konzervatoře a studenti Taneční konzervatoře hlavní-

ho města Prahy a mezinárodní baletní školy First International Ballet 

School. „Jedná se tedy o ojedinělý edukativní projekt. Choreografie je 

tanečníkům šitá na míru,“ uvádí Veronika Iblová, choreografka a režisérka 

představení.

Představitelé dětských rolí byli skvělí, tančili roztomile a ve sborových 

tancích byli synchronní, a to i ty nejmenší děti (kupříkladu tanec lou-

tek-panenek). Také starší děti působily ve svých rolích přirozeně a po-

hybovaly se po jevišti se samozřejmostí, například vojsko myší a vojáků. 

Krásně a lehce se vznášely po jevišti představitelky sněhových vloček 

a motýlků.
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Louskáček, vánoční sen choreografky Veroniky Iblové představil klasické 

pojetí tohoto výpravného baletu. Je inspirován dílem slavného roman-

tického spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a Myší král. V baletu 

jsou vylíčeny barvitě události kouzelné štědrovečerní noci, kterou putu-

je Klára se svým ochráncem – princem Louskáčkem – do jeho pohádko-

vé říše a zase zpět. Příběh začíná slavením Štědrého večera, kdy Klárka 

dostane kouzelný dárek – louskáček na ořechy, který se v její fantazii 

promění v krásného prince; společně putují do pohádkové říše k vánoč-

nímu stromu, kde přemohou zlého Myšího krále.

Celý balet zakončil potlesk, ale i výskot a další výkřiky naznačily, že se 

balet obecenstvu líbil. Představení baletu Louskáček, vánoční sen se 

i přes složitost nastudování vydařilo. Nadšení dětí, radost a vánoční ná-

lada se přenesly z jeviště do celého divadla.

EDA srdečně děkuje agentuře Czech art a First International Ballet School  
za lístky na představení Louskáček, vánoční sen.

Dojmy rodičů a zaměstnanců EDY z představení:
„Představení se nám moc líbilo, potěšilo duši i oko.“

„Opravdu krásný zážitek, který bych si za normálních okolností mohla 

jen stěží dovolit. Bylo to moc krásné, úžasná výprava i výkony tanečníků, 

děti byly také nadšené.“

„Nádherný zážitek, velké díky.“

Ohlasy na balet Louskáček, vánoční sen z recenzí:
První recenze: „Louskáček pro děti a s dětmi v pražské Hybernii“: 

„Rodinné divadlo kypí životem a pozitivní atmosférou. Nehraje si na 

něco, čím není – a to je velmi důležité. Divadlo bez přetvářky a také 

divadlo, v němž nikdo nepředstírá.“

http://operaplus.cz/louskacek-pro-deti-a-s-detmi-v-prazske-hybernii/

Druhá recenze na Louskáčka: 
„Scénu zaplaví radost, dětem září oči a vy jim pak odpustíte i to, že občas 

některé šibalsky mrkne do hlediště na rodiče či známé."

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1977474-recenze-louskacek-

nema-dobre-vanocni-sny-pokud-se-mu-nezda-o-detech

Poslední recenze na Louskáčka: 
„Fabule je jednoduchá, ale o to důležitější je efekt výsledné velkolepé 

podívané, která si za úkol klade upozornit – i v povánočním čase – na to 

nejpodstatnější, totiž mezilidské vztahy.“

http://www.nenudtese.cz/2017/01/12/louskacek-v-prazskem-divadle-

hybernia-otevira-dvere-do-vanocniho-sveta-pohadek-malym-i-velkym/

 Lenka Dobešová, PR specialistka EDA
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Foto: Marek Malis a soukromý archiv
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 Kytky od Pepy pro EDU

 

Děkujeme moc květinářství Kytky od Pepy za dlouhodobou spolupráci. 
Jsme potěšeni, že díky této podpoře můžeme nádhernými, čerstvými 

pugéty poděkovat účinkujícím, podporovatelům nebo dobrovolníkům 

na našich benefičních akcích.

Zakladatel firmy Josef Dušátko má dlouholeté zkušenosti s prodejem 

a vázáním květin. Již od roku 1996 působí v tomto oboru. Zná dobře, 

jak provést pěknou vazbu květin, ale rád přidá zákazníkům i radu, jak se 

o květiny starat, aby dlouho vydržely. Zajímavostí je, že sám pan Pepa 

o sobě říká, že není žádný florista, ale práce s květinami ho moc baví.

Pepovy čerstvé květiny se dají pořídit objednávkou přes web, na trzích 

nebo v jeho kamenných obchodech. Josef Dušátko se stal v roce 2017 

vítězem ankety Podnikatel Prahy 5 v kategorii Malý podnikatel. U Pepy 

seženete řezané i hrnkové květiny od prověřených tuzemských pěstite-

lů a část květin si pěstuje sám. V nabídce Kytky od Pepy najdete květi-

ny, které se dostanou k zákazníkům na stůl už během jednoho až dvou 

dnů od řezu. Květinová vazba je vždy čerstvá, a proto pugét od Pepy 

vydrží celý týden.

Pokud jste ještě nevyzkoušeli toto květinářství, tak lze doporučit tip na 

květinu týdne, která je vždy i s dopravou kamkoliv po Praze za cenu 250 Kč. 

Stačí si ji objednat přes webový odkaz: https://www.kytkyodpepy.cz/kytka-

-tydne/.

 Lenka Dobešová, PR specialistka EDY
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 Zvýšení príspevku na péci ve III. a IV.  
  stupni míry závislosti se uz blízí!

 

Novelou zákona o sociálních službách se zvyšuje příspěvek na péči při 

domácí péči o osoby s nejtěžším zdravotním postižením. 

Návrh novely schválila Poslanecká sněmovna dne 7. 12. 2018.

Příspěvek na péči se zvýší ve IV. stupni závislosti o 6 000 Kč na 19 200 
Kč shodně u dospělých i dětí a ve III. stupni závislosti o 4 000 Kč, 
u dospělých to je na 12 800 Kč, u dětí na 13 900 Kč, a to u všech osob, 
které nevyužívají pobytové sociální služby.

Důvodem zvýšení příspěvku na péči je posílení finančních zdrojů jeho 

příjemců, čímž by mělo dojít ke snížení tlaku na poskytování poby-

tových sociálních služeb. Tyto osoby budou moci déle zůstat ve svém 

přirozeném sociálním prostředí a využívat terénní a ambulantní služby.

Příspěvek ve IV. stupni může být zvýšen až měsíc po uveřejnění zákona 

ve Sbírce zákonů, což se nyní odhaduje na březen 2019. Začátkem roku 

2019 bude návrh zákona projednávat Senát na své nejbližší schůzi. 

Ke zvýšení příspěvku ve III. stupni dojde od 1. 7. 2019. 

 Alena Cikánková, sociální poradkyně EDA
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 Rozhovor s Martinou Královou 
 poradkyně rané péče, speciální pedagog, vedoucí SPC EDA

Martino, málokterá poradkyně rané péče se rozhodla pro tuto profesi tak 
brzy jako ty. Můžeš nám o tom něco říci?  
Měla jsem výbornou inspiraci :-) S poradkyní rané péče jsem se seznámila 
zhruba v době, kdy jsem začala chodit do základní školy, takže asi tak 
v šesti letech. Byla to Martina Herynková, která tehdy jezdila k nám domů. 
Já jsem ji vnímala jako tetu Martinu, která k nám pravidelně jezdí a půj-
čuje nám s bráchou stavebnice, povídá si se mnou (a se všemi ostatními, 
samozřejmě, ale to mi tehdy bylo asi dost jedno) a bere si ode mě obrázky, 
které jí maluji. A nemusím ten den do školy. Až tak  významná událost 
u nás doma byla návštěva poradkyně rané péče. Měla jsem velký vzor již 
tehdy. A znovu ožil při studiu speciální pedagogiky, když jsem si vybírala 
oblast své specializace. Na praxi do rané péče jsem šla v podstatě už s jas-
nou představou o tom, co bych chtěla dělat, až dokončím studium. Navíc 
se mi tehdy naskytla příležitost zúčastnit se jako studentka pobytu pro 
rodiny s dětmi v jižních Čechách, což byla pro mě významná zkušenost. 
Přestože jsem odtud musela odjet na  jeden půlden ve čtyři hodiny ráno 
do Prahy na soubornou zkoušku, stihla jsem sbírat zkušenosti a poznávat 
„tým snů” – tedy „pražské poradkyně.” Tehdy, když jsem z pobytu odjíždě-
la svým stařičkým favoritem, by mě opravdu nenapadlo, že mi za pár dní 
zavolá vedoucí střediska Lucka Gregorová a nabídne mi práci. Mohla za to 
pro změnu zase Martina, ale jiná, která otěhotněla; a mně tak začaly nej-
krásnější (předraněpéčovské) a poslední prázdniny. Nastoupila jsem ještě 
bez diplomu z vysoké školy.  

 

Po letech v rané péči jsi odešla z EDY, ale brzy ses vrátila do nově vznika-
jícího Speciálně pedagogického centra EDA, abys ho tady vedla a rozběh-
la jeho činnost. Jaké byly začátky SPC?  
Zmizela jsem asi na rok a třičtvrtě, protože mi bylo po pár letech líto, že 
jsem se vůbec nestihla věnovat tématům, která jsem vlastně vystudovala 
– například výuka prostorové orientace, výuka Braillova písma a mnohé 
další činnosti. V rané péči jsem obvykle dítě, které k těmto činnostem 
dozrálo, předala kolegyním ze speciálně pedagogických center a k pokro-
čilejším činnostem jsme se už nedostali. Také jsem v té době ukončovala 
službu v mnoha rodinách, kde děti „dorostly” do věku, kdy je vhodné na-
vázat kontakt s dalším zařízením. A já jsem chtěla  vědět, jak to probíhá 
pak, po tom sedmém roce věku dětí, a tak jsem nastoupila do státního 
školství, právě do speciálně pedagogického centra. 
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Práce to byla velmi zajímavá a různorodá, podobně jako v rané péči, což 
mi vyhovovalo, ale od začátku mi chyběl podporující kolektiv, který jsem 
jinde než v EDOVI nepotkala. A protože, jak víme, přání se plní, netrvalo 
dlouho a mé přání „aby EDA měl vlastní SPC” se začalo rýsovat jako reál-
né. A začátky SPC? Byly krušné, a to velmi, nebudu lhát. Několik týdnů 
práce po nocích, studium spousty materiálu nejen k činnosti, ale i k pro- 
vozu, právní věci, zjišťování, jak co chodí, co se musí, nesmí. Vlastně 
zřízení soukromého školského poradenského zařízení pro nás bylo nové 
pro všechny. Dodnes nevím, kde se vzalo tolik odvahy v naší paní ředi-
telce Petře Mžourkové, která rozhodla, že to s SPC zkusíme. Taky musím 
říci, že má můj obdiv, že se mnou nevyrazila dveře v těch nejtěžších 
dobách, když jsem měla chuť vše odpískat. Velkou motivací však bylo, 
že se mnou do SPC nastupovala má kolegyně z předchozího zaměstnání 
Eva Matoušková. Eva je profík a při pravidelné práci s dětmi se jí hned 
tak někdo nevyrovná. Podporovaly jsme se vzájemně. Já jsem věděla, že 
to musím dotáhnout i kvůli ní, když přišla se mnou. A Eva mě neustále 
motivovala a myslím, že tahle souhra nám zůstala. Hnacím motorem 
byli i klienti rané péče, kteří se o našem nově vznikajícím SPC dozvěděli 
a žádali o naše služby ještě před registrací SPC. A tahle důvěra rodičů, to 
byl velký závazek. Skvělé byly a jsou i mé kolegyně v rané péči, které mě 
občas tahaly násilím od přeplněného stolu ven do přírody a tak. Zpětně 
moc nechápu, že jsme to vůbec zvládly. Nicméně teď už jsme v terénu ve 
třech, máme skvělou mladou posilu Péťu, která nás velmi dobře doplni-
la, a jedeme dál.

Jak zvládneš skloubit dvě tak náročné pozice – poradkyně a speciálního 
pedagoga? 
Snadno, protože mě obě moc baví :-) Zjistila jsem, že se v určitých situ-
acích neumím rozhodovat pro jednu variantu. Při volbě raná péče či SPC 
jsem byla bezradná, chtěla jsem prostě obojí. Tak jsem se to naučila sklou-
bit dohromady. Vlastně jde jen o dobré naplánování. A myslím, že se svým 
časem při této kombinaci zacházím lépe než bez kombinace. Ráno vyjedu 

do sousedního kraje na konzultaci do školy a v poledne si odkašlu, tím 
ze sebe setřesu speciálního pedagoga, vyndám z kufru auta tašku a jako 
poradkyně rané péče vyrazím k rodině. To je ta hezčí část, kvůli které stojí 
za to přežít i tu druhou, což je dvojnásob administrativních povinností. 
 
Kde a jak dobíjíš baterky, co tě potěší?  
A které baterky, Heleno, myslíš? Ty z mobilního telefonu obvykle 
v zásuvce u stolu, na baterku z auta si vozím startovací kabely :-) Ty se 
nejspíš budeš ptát na moje vnitřní baterky, viď? To je různé, záleží na 
tom, jak, kdy a kde mám vybito. Mám ráda saunu a to nicnedělání 
v teplíčku. Když jsem hodně roztržitá a dynamická a v sauně bych nevy-
držela sedět ani ležet, jdu si do tepla protáhnout tělo na lekci Hot jógy. 
Být v přírodě mě také spolehlivě povzbudí. Vlastně všeobecně jakýkoli 
pobyt mimo Prahu mi dělá velmi dobře. Poslední dobou se ze mě stává 
hltač knih. Nedokážu číst po pár stránkách večer před spaním jako dříve, 
ale čtu do pozdních nočních hodin a brzičko ráno opět znova. Teď už si 
knihu připravuji pouze před víkendem, abych mohla číst dosyta. A co 
mě potěší? Když se něco podaří, když má někdo radost, když se na sebe 
lidé usmívají venku i vevnitř, když najdu na stole vtipný a veselý vzkaz 
od kohokoli… Mohla bych pokračovat na další odstavce. Já se totiž těším 
často a ráda.

Vím o tobě, že ráda řídíš a máš osobitý vztah k autům. Můžeš nám své 
oblíbence představit?  
Ano, řídím ráda. Dokonce tak moc ráda, že odmítám kamkoli jet s někým 
jako spolujezdec. Nevadí mi řídit ve dne ani v noci. Jsem naštěstí nějak 
naprogramovaná (sama nevím jak), že když usednu za volant, mé smysly 
zbystří a já celá ožiju. Stane se, že přijde i únava, to pak okamžitě parkuji 
a vypínám, motor i sebe, alespoň na chvíli. No a jinak o autech ráda dis-
kutuji, že ano, o tom víš své. Znám naštěstí i velmi trpělivého autome-
chanika, který mi vše podrobně vysvětluje, popisuje a já poté machruji, 
jakože co všechno vím.
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Ovšem s těmi oblíbenci jsi mě dostala. Které oblíbence máš na mysli? Já 
nepohrdnu jízdou v jakémkoli autě. Každé má své kouzlo. Ať je to větší 
Transit, s kterým vyjedeš obrovský kopec plný zatáček, až se ocitneš na 
lesní cestě a  vůbec nevíš, jak se dostaneš zpět dolů, protože se nemáš kde 
otočit; nebo jízda po dálnici v nejnovějším superbu s nejlepším vybave-
ním; a v neposlední řadě variabilita úžasné Mazdy 5, ze které uděláš 
v minutě autobus pro sedm lidí nebo naopak malý náklaďák pro převoz 
nábytku. A moc ráda mám tu chvíli, když řídím auto, které ještě nemá 
jméno a během té cesty si ho řekne…(ale když toto řeknu, mnoho lidí si 
ťuká na hlavu). A v EDOVI samozřejmě tvoříme nerozlučnou dvojici 
s Hugem, což je jediné „neškodovkové” auto z našeho stáda.

Je nějaké místo, kam se ráda vracíš? 
Jasně, přece do práce! A jindy tam, kde se cítím „doma”, což je leckde. Ob-
líbenými destinacemi u nás jsou však mé rodné Strakonice a jejich okolí, 
ať už v okolí Blatné, kde mám své kořeny, tak směrem k horám na Šumavě, 
kde taky koření můj původ. A odtud je už jen kousek na Plzeňsko, které 
mě také velmi přitahuje, zvlášť ve své severní části. 
 
Já ti, Heleno, děkuji pěkně za společné popovídání. A opět musím uznat, 
že ti nic a nikdo neuteče. Trošku jsem doufala, že se rozhovoru vyhnu, tak 
dlouho mi to vycházelo… Než jsi přišla ty a tvé odhalení!

 Děkuji, rádo se stalo :)

 V sedm ráno u kávy si s Martinou povídala Helena Špačková
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	 ČNápady,		jak	pomoci	zvládat	
centrální postizení zraku

Když je dítěti diagnostikované centrální postižení zraku, neznamená to, 
že postižení zůstane stále neměnné. Mozek dítěte se vyvíjí a zrakové 
vnímání se může zlepšit v průběhu vývoje i  díky získaným zkušenos-
tem. Když  tomu  přizpůsobíme okolní prostředí a posílíme kompenzační 
schopnosti dítěte, umožníme mu lépe zvládnout běžné životní situace.
V návaznosti na vydání brožury o centrálních poruchách zraku vám 
budeme postupně předkládat  nápadník, jak zvládat tyto poruchy v běž-
ném životě. Inspirovala nás  knížka „My child has CVI“ od holandských 
autorek Minette Roza, Katinka Bakker, Irmgard Bals, vydaná v Bartiméu 
– organizaci věnující se dětem se zrakovým postižením.
    
• Podpořme využití všech smyslů dítěte
Pro dítě s CVI  zrak není vždy tím nejsnadnějším zdrojem informací.

Pro jeho využití, pro zaměření zrakové pozornosti je třeba odstranit 
rušivé vjemy z okolí. To zahrnuje hluky z okolí jako je puštěná televize, 
rádio či tikání hodin. Někdy mohou rušit i obrázky na stěnách, předměty 
výrazných barev v poličkách.

Když  má dítě problém s vnímáním detailů, pomůže mu zpravidla přiblí-
žit předmět k očím. Jde vlastně o relativní zvětšení obrázku, a tak dítě 
snadněji vnímá detaily na objektu. To také pomůže dětem, které mají 
problém s zpracováním  většího  množství zrakových informací  najed-
nou; tím, že se dítě k předmětu přiblíží, redukuje množství informací, 
soustředí se na jeden objekt, jeden detail. Soustředění zrakové pozor-
nosti vyžaduje hodně úsilí. Soustředění zrakové námahy  je proto dobré 
střídat s odpočinkem, s činností nevyžadující  zrakovou námahu.

Je důležité , aby dítě s CVI zapojilo do vnímání i ostatní smysly.
Například:
Sluch: Popisujte co nejvíce vše, co se kolem děje. Mluvte o předmětech 
a materiálech, které má dítě v ruce. S předměty, které dítěti nabízíte, 
dělejte různé zvuky – pokládejte je na stůl tak, aby to bylo slyšet. Upo-
zorňujte dítě na zvuky v jeho okolí.
Hmat: Podporujte své dítě, aby předměty zkoumalo hmatem. Například 
nechte ho věci  prozkoumat rukama,  dotkněte se  lehce lžící  jeho rtů,  
než donesete jídlo do úst.
Čich: Upozorňujte dítě na typické vůně  potravin, předmětů (například 
je nechte poznávat ovoce po vůni – jablko, hrušku; upozorněte dítě i na 
typické vůně např. u plaveckého bazénu).
Dítěti je zkrátka potřeba poskytnout co nejvíce informací z různých 
smyslových zdrojů. Umožněte mu to a podpořte je, aby  čichalo k před-
mětům, které má v rukou, a aby je zkoumalo hmatem. Popisujte, co má 
vnímat, čeho si má všímat, co je pro danou věc typické. Upozorňujte na 
vjemy tepla a chladu, upozorňujte, co je drsné, hladké, měkké, tvrdé.

Většina dětí však má problém s vnímáním více smysly najednou nebo 
s děláním více činností najednou. Může mu proto dělat potíže např. 
prohlížení obrázku a zároveň poslouchání, co mu říkáte, nebo nedokáže 
jet na kole a zároveň sledovat, kudy jede. Izolovaným nácvikem jednot-
livých dovedností jako je plazení, chůze, jízda na kole a  jejich automati-
zací podpoříte zlepšení schopnosti kombinovat je zároveň i s vnímáním 
okolí zrakem. Když děti učíte novým dovednostem, je vhodné je učit 
jednotlivé dovednosti zvlášť. Když se vaše dítě učí, jak se plazit k hračce, 
nezpívejte mu k tomu oblíbenou písničku. Když se dítě učí nabírat jídlo 
lžíci, nepopisujte mu, co dělá a  co jí. Je dobré mu informace dát předem, 
než začne činnost provádět.

 Markéta Skalická, zraková terapeutka
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 EDA PLAY jiz funguje na    
nejnovejších systémech iOS 11 a 12

Aplikace EDA PLAY je dostupná pro iPady s novými verzemi operačního 
systému: iOS 11 a iOS 12. Ještě nedávno hra EDA PLAY na těchto nových 
systémech nefungovala. Aktualizaci aplikace jsme dokončili a nyní může-
te EDA PLAY používat i na iPadech s těmito verzemi operačního systému. 

Pokud jste měli aplikaci nainstalovanou a přestala fungovat, potřebujete 
nainstalovat novou verzi. Stačí aplikaci najít v iTunes App Store a stáh-
nout ji. Aktualizace staré hry je vám v takovém případě dostupná zdar-
ma, pouze si aplikaci obnovíte v iPadu. Po aktualizaci nebudou zachová-
ny záznamy v sekci Dovednosti. Pokud chcete záznamy uchovat, uložte 
si alespoň snímky obrazovek (stiskněte obě hlavní tlačítka iPadu najed-
nou), uložte si otisky obrazovek ze sekce Dovednosti do složky Fotky 
v iPadu, teprve pak instalujte novou verzi.
 
V případě, že jste aplikaci EDA PLAY v minulosti neměli a budete ji do 
iPadu instalovat poprvé, najdete ji v iTunes APP Store pod heslem EDA 
PLAY. Aplikace stojí 129 Kč. Výnos z této aplikace bude použit na činnost 
neziskové organizace EDA. Za nákup aplikace děkujeme.

Další informace o aplikacích z rodiny EDA PLAY najdete na stránkách 
https://edaplay.cz/.

Zároveň připomínám, že EDA PLAY TOBY je dostupná zdarma i pro tab-
lety se systémem Android. Stáhněte si ji v Google Play obchodě. Hra je 
dostupná pro Android tablety se sedmipalcovou obrazovkou a větší. 
U dětí se zrakovým a kombinovaným postižením ji doporučujeme pou-
žívat na větších tabletech, protože tyto děti potřebují dostatečně velké 
obrázky a herní plochu.

Přejeme rodičům i dětem hodně zábavy s aplikací EDA PLAY, v případě 
jakýchkoliv dotazů nám napište na: info@edaplay.cz.

 Za EDA PLAY TÝM shrnula 
 Mgr. Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče, krizová interventka

Děkujeme firmě Dow za finanční podporu updatu aplikace EDA PLAY pro 
trénování zraku a jemné motoriky a vytvoření anglických titulků do čtyř 
informačních videí o aplikacích EDA PLAY.
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 Rozhovor o výberu materské školy 
s maminkou Káji 

Jaké  byly začátky hledání školky pro vaši Káju?  
Měla jsem neuvěřitelné obavy a bála jsem se, protože jsem neměla 
žádné zkušenosti. Počítala jsem s tím, že mám mateřskou dovolenou 
a pak půjde dítě do běžné  školky. A teď najednou se něco odehrálo a já 
pochopila, že musím hledat něco jiného, specializovaného. Vlastně ani 
nikdo z mých blízkých o tom nic nevěděl, takže obavy byly velké. Ale 
naštěstí se to zvládlo. 
 
Kdo vám pomáhal najít školku?  
Byla to vaše raná péče. Naše poradkyně paní Magerová přišla na 
konzultaci a bavily jsme se o tom, co a jak se školkou. Vyjmenovala 
mi pár školek, které znala, a já si je našla na internetu. Takže díky 
rané péči EDA jsem zjistila, že existuje MŠ Hurbanova. A potom 
samozřejmě přišla už osobní a telefonická komunikace s lidmi ze 
školky (přijímala nás vstřícná paní doktorka Kyselová z tamějšího 
SPC). Ale první informace byla od rané péče – pomohlo mi,  když  
jsem se dozvěděla, že takové školky existují a že nemusím mít strach 
z toho, že nebudu mít dítě kam dát. To mě uklidnilo. 
 
Co pro vás bylo důležité při výběru školky?  
Problém byl v tom, že Kája má kombinaci  problémů – oči, pohyb, 
řeč. Zjistila jsem, že jsou školky logopedické, jsou školky zaměřené 
na pohyb. A pak, což jsem se dozvěděla od naší poradkyně, existují 
školky zaměřené i na kombinované postižení. Bylo pro mě tedy 
důležité, abych našla školku, která se zaměřuje na kombinované 
problémy, a aby se  pro Káju hodila.

 

Co z vašich potřeb MŠ Hurbanova splňuje?  
Dalo by se říci, že všechno. Chodí tam děti s různým typem postižení, 
takže se tam Kája setkala s dětmi, které nemluví, které nechodí,  
s dítětem, které  má autismus... A i když byla Kája takový „mezičlánek”, 
chodila i nechodila, tak se tam bez problémů dostala. Dokáží se tam 
přizpůsobit všem jejím potřebám, a to je skvělý pocit. Pro nás to byla 
obrovská výhra. Navíc to není pro nás daleko a je to v dosahu MHD, 
což je důležité, protože ne každý má auto, a od zastávky je to pár 
metrů. Dětem se tam doopravdy věnují a je vidět, že s radostí 
– nedělají to  jen z povinnosti, ale o děti se zajímají a mají je 
doopravdy rádi. I když jsou tam různé děti, tak se všem dokáží 
přizpůsobit a pracovat s nimi. Školka má celkově příjemnou 
atmosféru – jsou tam nejen spolehliví  lidé, ale i hezké prostředí 
– sice mezi paneláky, ale s velkou zahradou. A to všechno  je myslím 
při výběru hodně důležité. 
 
Jaký pro vás má význam vstup Káji do školky jako pro rodiče?  
Na jednu stranu úleva, protože v určitém věku děti prostě potřebují 
mít kolem sebe další děti, jen rodiče už jim nestačí. A člověk si trošku 
odpočine. Zároveň vidí i ty jiné děti a přijde období  poznávání, 
kamarádů, jiné sociální cítění. Dítě se objeví v kolektivu dalších dětí, 
zklidní se. Vidíte, že  komunikace, kterou máte se svým dítětem, není 
jediná možná, že ostatní děti komunikují různými způsoby a přitom 
vzájemně spolupracují, u jídla a u všeho.
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Vidíte v tom  pro Káju možnost učit se?  
Ano, je to výhoda, že jsou tam různé děti. Že jsou tam třeba děti, 
které chodí, které něco málo mluví… Hlavně se Kája naučila být 
soběstačná, v  tom jí školka asi nejvíc pomohla. Začala spolupracovat 
a spoustu věcí se už snaží dělat sama. Posunuje ji to, učí se, spoustu 
toho bez problémů zvládá a začíná její cesta k tomu, že by mohla v 
životě fungovat normálně. 
 
Změnila se vaše představa speciálního školství? 
Určitě, strašně ty lidi obdivuji. Není to jednoduché. Jako rodič vím, 
že to není žádná legrace. A když vidím, že mají ve třídě třeba čtrnáct 
dětí a každé je jiné a musí se jim přizpůsobit…... doopravdy klobouk 
dolů. Některé děti jsou zlobivé, některé hodně ubrečené a oni je 
vezmou, obejmou. Takže asi trpělivost a obětavost - to je asi ve 
speciálním školství to nejdůležitější. Najít ty správné lidi, kteří dokáží 
takhle s dětmi pracovat, není jednoduché. Ať už jsou to učitelky nebo 
asistenti. 
 
Jak se vám komunikuje se školkou, co se týká třeba lázní nebo dalších 
vašich aktivit?  
MŠ Hurbanova je v tomhle naprosto skvělá, ale myslím, že i ostatní 
speciální školky s tím počítají. Vědí, že tyhle děti mají zdravotní 
handicap a že rodiče využívají  lázně, rehabilitace, logopedii…Jsou na 
to připraveni, vědí, že je to potřeba a vycházejí nám vstříc. 
 
Co byste vzkázala rodičům, kteří školku teprve hledají nebo kteří mají 
obavy z nástupu do speciální školky?  
Určitě bych jim vzkázala, ať se nebojí, ať hledají pomoc a nechají si 
poradit. Internet je úžasný, ale lidé, kteří mají přímou zkušenost,jsou 
lepší. Zpočátku se bojíte, že se vaše dítě nikam nedostane, ale vlastně 
to není pravda – jen musíte být trpěliví. Doporučuji se poradit 
s organizacemi jako je raná péče. Nebát se a nechat si poradit, to 
je nejdůležitější. A pak osobní kontakt s vybranou školkou. Tento 
postup se mi osvědčil a věřím, že další přestupy proběhnou stejným 
způsobem a budou pro nás daleko jednodušší.

Proč právě osobní kontakt tak zdůrazňujete? 
Myslím si, že osobní kontakt a komunikace se školkou je na prvním 
místě. Tady asi  nejde tolik o nás, ale spíš o děti. Pracovníci školky  
vaše dítě uvidí,pohrají si s ním. Je to vlastně takové testování, jestli 
dítě dokáže s cizím člověkem spolupracovat, jestli není nervózní, 
plačtivé. Jsou děti, které školku zvládnou až později. V tom bych 
„netlačila na pilu”. Každé dítě je jiné, má svůj rytmus a může být 
ve školce nešťastné. Během toho hodinového pohovoru ve školce 
pracovníci dokáží poznat, jestli to už zvládne. A hlavně je důležité, 
aby rodič říkal o dítěti pravdu. Nemlžit. Protože když má vaše dítě 
záchvaty a budete říkat, že je nemá, tak oni to stejně poznají, ale 
nebudou na to třeba připraveni. K přijetí dítěte do školky je důležité, 
abyste jim doopravdy řekli všechno. Otevřená komunikace je ze 
všeho nejdůležitější, a pro tu je nejlepším začátkem osobní kontakt, 
u kterého je i dítě. 
 
Jaký máte názor na integraci?  
Určitě to není cesta pro Káju. Vidím v tom velké riziko, že by se 
v běžné školce a škole cítila méněcenná. Bála bych se, aby pak neměla 
třeba psychické problémy. Aby zkrátka nebyla terčem posměchu 
a šikany. Tady se Káje nikdo nebude smát, protože tu jsou děti 
s podobným problémem.  Ale to musí vycítit rodič, jestli jeho dítě na 
to má nebo ne. Přestup je vždycky možný, i když ne vždy jednoduchý. 
Rozhodně bych ale nedoporučila maminkám, aby dítě učily sami. Je 
to psychicky náročné a únavné a děti také potřebují kontakt s okolím 
a se svými vrstevníky. Mohou pak fungovat jako ostatní děti. Neumím 
si také představit, že bych Káju učila třeba matematiku s těmi všemi 
pomůckami, které jsou k tomu potřeba. Nebyla bych si jistá, a proto 
jsou tady kvalifikovaní lidé a instituce, které vám tak trochu ulehčí 
život.

 Děkuji vám za rozhovor a otevřenost.

 Rozhovor vedla Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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 TULIO

Nedávno jsem v klientské rodině doporučovala slintáček od firmy Tulio. 
Firmu známe již delší dobu a víme, že jejich výrobky, třeba body nebo 
slintáčky, jsou funkční a kromě toho moc hezké. 
Důvod vzniku firmy popisuje její zakladatelka, paní Magdalena Tomášková:
„Máte-li osobní nebo zprostředkovanou zkušenost s péčí o výjimečné dítě, 
pravděpodobně znáte situace, kdy by se hodilo mít například o něco větší 
nebo jinak střižené oblečení. Shánění takového oblečení, případně dalších 
užitečných doplňků, je u nás zatím dost problematické, a to je jeden z dů-
vodů, proč vznikl tento internetový obchůdek.”

Uvědomila jsem si, že uběhl nějaký čas a začali jsme spolupracovat 
s mnoha dalšími klientskými rodinami, které dost možná o firmě Tulio-
nevědí. Využívám tedy příležitost, kterou nabízí Zpravodaj, a ráda bych 
výrobky firmy doporučila vaší pozornosti.

Nejlepší samozřejmě je podívat se na stránky firmy, kde zjistíte vše 
potřebné – a pokud máte nějaký dotaz, můžete kontaktovat přímo paní 
Magdalenu Tomáškovou – buď přes email info@tulio.cz nebo přes for-
mulář na webových stránkách. Veškerou komunikaci se zákazníky vyřizu-
je paní Tomášková osobně.

Z webu Tulia jsem vybrala informaci o šátečcích/slintáčcích:

“Všechny naše šátečky splňují 4 velice důležité funkce, které běžné slin-
táčky nemají:
• šátečky TULIO jsou absolutně neproslinitelné – díky třem vrstvám mate-
riálu, z nichž vnitřní je vysoce absorpční a dokáže zachytit velké množství 
slin. Tato vrstva je navíc opatřena na spodní straně speciálním PUR zátě-
rem, který vlhkost udrží a nenechá prosáknout na druhou stranu. Tento 
materiál se používá ve zdravotnictví, např. na výrobu speciálních prostěra-
del, kde je měkkost, savost a dobrá údržba nutností.
• slintáčky TULIO jsou veselé a vypadají jako barevné šátečky, takže se 
v nich vaše dítě bude cítit krásně, ostatní je  budou považovat za módní 
doplněk a vy budete v klidu, protože budete vědět, že vaše dítě má suché 
tričko. 
• šátečky TULIO jsou dostatečně velké, protože jsme je připravili speciálně 
pro větší děti, oproti běžným slintáčkům je jejich plocha až čtyřnásobná.
• slintáčky TULIO nabízíme ve více velikostech, které lze ještě po obvodu 
upravit díky stiskacím patentům nebo suchému zipu na cípech šátečku, 
které vám umožní najít ten správný a komfortní obvod kolem krku vaše-
ho dítěte.”

A ještě odkaz na web: www.tulio.cz.

Martina Herynková, poradkyně  rané péče, 
ve spolupráci s paní Magdalenou Tomáškovou

26Zpravodaj EDA cz, z. ú. 32/2019 Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci

http://www.tulio.cz


 Komunikátory

Dětem s výrazněji narušenou komunikační schopností mohou komuni-
kaci zpřístupnit speciální komunikátory. V současné době jich je na trhu 
několik druhů. Mezi nejjednodušší jednovzkazové komunikátory patří 
Bigmack a Littlemack. Oba umožňují nahrání jednoho vzkazu o maximál-
ní délce 75 vteřin. Komunikátory lze pomocí adaptéru připojit k počítači 
i ke speciálním hračkám a umožnit jejich snadnější používání. Levnější 
variantou těchto komunikátorů je zařízení Big Point. Jedná se o spínač ve 
tvaru krabičky, do kterého lze nahrát až 30 sekund dlouhou zprávu.

Nahrání několika vzkazů za sebou umožňují sekvenční komunikátory. 
Mezi tyto komunikátory patří Little Step by Step a Big Step by Step. Pro 
výběr ze dvou možností slouží komunikátor iTalk 2. Klientům umožňuje 
komunikaci pomocí odpovědí ANO/NE na příslušnou otázku. Na horní 
plochu těchto komunikátorů je možné zasunout obrázek, který odpovídá 
danému vzkazu.

V půjčovně pomůcek rané péče EDA máme k dispozici pro klientské 
rodiny většinu výše uvedených komunikátorů. O jejich zapůjčení se 
dohodněte se svou poradkyní.

Zdroj: http://www.petit-os.cz/komunikatory.php

 Klára Janečková, poradkyně rané péče
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 Knízky pro nejmenší

 

Během loňského roku vydalo nakladatelství Fortuna Libri knížky Aha, 
mami! Tam je les a Aha, mami! Domov. Knížky obsahují velké obrázky 
s výraznými barevnými kontrasty, které zaujmou i nejmenší čtenáře. 
Mezi další tituly tohoto nakladatelství patří známější knihy Počítání 1, 2, 
3 a Zvířátka. Knihy je možné používat při prohlížení v poloze na zádech 
nebo při pasení koníčků. Je možné je umístit i na okraj dětské postýlky.

Děkujeme za inspiraci rodině Aničky a rodině Helenky.

Klára Janečková, poradkyně rané péče
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 Knízky pomáhají ucit deti 
    chodit na nocník

Chození na nočník je v nejedné rodině velké téma a někdy dá rodičům dost 
zabrat. Pomoci vám mohou i knížky, které se zaměřují na téma kakání 
a s pomocí zvířecích i dětských hrdinů ho dětem přibližují.

Pro inspiraci představím třeba tyto:
O krtkovi, který chtěl vědět, kdo se mu vykakal na hlavu
Malý krtek se snaží najít zvíře, které se mu vykakalo na hlavu. Potká holu-
ba, koně, zajíce, krávu i prase a každý z nich mu názorně ukáže, že on to být 
nemohl, protože kaká jinak. Viník je nakonec nalezen a po zásluze potrestán 
malým krtčím bobkem. Děti se nejen baví a užívají si krtkovo „detektivní“ 
pátrání, navíc se dozvědí i něco o tom, jak kaká které zvíře. Knížka je zároveň 
zpracovaná i jako krátký animovaný film, který můžete pod stejným názvem 
najít na YouTube.

Vombat Jirka
Knížka s krásnými ilustracemi Galiny Miklínové nás (a hlavně děti) prove-
de příběhem chlupatého australského tvorečka zvaného vombat. Tenhle 
se jmenuje Jirka a maminka ho nechce pustit ven, dokud neudělá bobek 
do nočníku. Ani dobře míněné rady kamarádů nepomáhají, a tak vombat 
sedí (ale taky stojí, leží nebo tančí) na nočníku tak dlouho, dokud nepřijde 
tatínek, díky kterému se bobek konečně povede. Nechybí ani zajímavost na 
závěr – a zároveň vysvětlení, proč si autorka knihy vybrala zrovna vombata.

Podívej se pod okénko – Co je to hovínko?
Interaktivní knížka s odklápěcími okénky, která dětem prozradí všechno, 
co chtějí a potřebují vědět o lidských i zvířecích hovínkách. Zjistí, z čeho se 
skládají, co se s nimi potom děje nebo jak s nimi nakládají různá zvířata 
– třeba brouk hovnivál nebo králík.

Všechny knihy by měly být dostupné i ve větších knihkupectvích jako je 
Dobrovský, Kosmas nebo Luxor.

Mgr. Anna Králová, poradkyně rané péče
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 Bílý šum
 Tip pro nespavé děti a jejich rodiče

Miminka jsou v děloze zvyklá na neustálý ruch. Vnímají tlukot vašeho 
srdce, proudění krve, všude kolem nich to šumí, teče a tluče. A pak se 
narodí a měla by usínat v naprostém tichu? Některá miminka se na tuto 
změnu adaptují hůře než ostatní, a právě jim může pomoci bílý šum.

Co to vlastně je?
Bílý šum nebo také bílý hluk či růžový šum jsou názvy, kterými odbor-
níci nazývají monotónní zvuk – šum, který je tvořen mnoha tisíci tóny. 
Dohromady vytváří rovnoměrný hluk, který kupodivu dokáže odfiltrovat 
většinu ostatních zvuků (štěkání psa, startování auta pod oknem, páteč-
ní disco).
Představte si to jako třeba vysávání, foukání digestoře, pouštění sprchy, 
padání vodopádů, šum oceánu, šumění jezu. Konstantní, neměnný 
a relativně příjemný šum.
Bílý šum pomáhá spát nejen miminkům, ale i dospělým. Lidé si ho pou-
ští i v kanceláři, když se nemohou kvůli množství různých jiných hluků 
soustředit na práci.

Jak si takový bílý šum opatřit?
Máte několik možností. Buď si můžete koupit speciální hračku, která 
disponuje výběrem z několika typů zvuků: šum mořských vln, děloha, 
tlukot srdce a podobně. Nebo si tyto různé šumy můžete stáhnout 
z internetu do mobilu. Nebo si na telefon či na diktafon můžete nahrát 
opravdovou digestoř, fén či lux. 

Děkujeme společnosti myHummy, která  v Čechách a na Slovensku exklu-
zivně nabízí i přes eshop https://www.shop.myhummy.cz/ šumící med-
vídky nebo medvědí hlavičky s bílým šumem a dvě hlavičky nám věno-
vala.  V půjčovně pomůcek EDY je máme pro vás na vyzkoušení. Hlavičky 
umožňují nastavit pět různých typů bílého šumu. Medvědí hlavičky jsou 
praktické, dají se vyprat – strojek z nich lze jednoduše vyndat a hlavičku 
dát do pračky. Veškeré materiály splňují náročné hygienické normy 
a jsou atestované.

Pro klientské rodiny EDA, které si budou chtít medvídka pořídit, nabízí 
distributor při nákupu přes e-shop slevu ve výši 10%.

 Soňa Wimmerová, společnost myHummy, a EDA
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 Vylepšené svícky 
   pro všechny prílezitosti

 

Dnešní tvoření zvládnou i ty nejmenší děti. Každý, kdo umí ustřihnout 

proužek lepicí pásky, si může ozdobit obyčejnou čajovou svíčku, a udělat 

z ní tak svíčku neobyčejnou! Stačí si jen vybrat pásku podle nálady nebo 

příležitosti – na vánoce s kaprem, na jaře s kuřátkem a na oslavu naroze-

nin třeba s dortem!

Potřebujeme: čajové svíčky, barevnou lepicí pásku (pro náročnější japon-

skou washi pásku) a nůžky.

Tvoříme: Odmotáme kousek lepící pásky a kolem dokola ji oblepíme ko-

lem svíčky. Výhodou je, že obvyklé lepicí pásky mají na výšku většinou 

1 cm, a to je také výška čajové svíčky. Páska tak akorát pokryje celý hliní-

kový povrch svíčky. Pokud by někdo chtěl využít více vlastního talentu, 

v papírnictví lze koupit i přepisovací pásku, na kterou se dobře kreslí ba-

revnou fixou. Pak můžete na svíčku třeba napsat vzkaz členu rodiny nebo 

nějaké své přání!

 Mgr. Anna Kubeschová, poradkyně rané péče 
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 Houpee
 

Karlík si v lázních zamiloval houpání všeho druhu. Přes léto jsme se hou-

pali, kde se dalo, a domů jsme si pořídili závěsnou houpačku „hnízdo“. 

Oblíbil si ji jak malý Karlík, tak jeho starší bráška, ale pořád jsem hledala 

variantu, aby se mohl houpat Karlík sám. Dát mu prostor určit si, co bude 

dělat. Nečekat jen na zemi pod houpačkou, až ho někdo vysadí a bude ho 

houpat. Nakonec jsem našla úžasné houpací prkno – houpee.

Karlík si ho nejprve oťukával a nového houpání se trochu bál. Jde o trochu 

jiné houpání, než je klasická houpačka, což mi přišlo fajn, že Karlík pozná 

něco jiného. Nechala jsem mu houpee v dosahu, aby si k němu mohl najít 

cestu. Starší syn se prkna ujal a jeho fantazie neznala mezí. Jednou to byl 

kopec, podruhé tunel, most přes řeku, ohrada pro zvířata, někdy i ohrada 

pro Karlíka, který se snažil tuto překážku překonávat. Nakonec i Karlík na 

houpání přišel a dnes se na něm už pohupuje sám. Ťuká si pěstičkami 

o prkno do rytmu a prozpěvuje.

 

Z nabídky houpacích prken jsme vybrali českou značku houpee, která je 
cenově dostupnější a nabízí i řadu doplňků např. zavěšení na strom,
na které se v létě moc těšíme.

Daniela Stýblová, maminka Karlíka 
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Kalendárium

Co proběhlo

4. 12. 2018  Setkání rodičů – Mikulášská

Co se chystá

26. 3. 2019  Setkání rodičů v Centru Filipovka 

s logopedkou Mgr. Irenou Šáchovou 

13.30 – 15.30 hod

16. 4. 2019  Velikonoční setkání rodičů, 

13.30 – 15.30 hod

26. 5. – 1. 6. 2019  Pobytový kurz v Lučkovicích 

neděle – sobota

19. 6. 2019  Zahradní slavnost v areálu Filipovka 

10.00 – 16.00

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