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Úvodník

Milí rodiče, prarodiče, příznivci a čtenáři,

často se nás ptáte, jak se nám daří. Tento rok byl pro nás složitější, protože 

jsme potřebovali personálně doplnit nejen administrativní tým, ale také 

najít nové poradkyně do týmu rané péče. Velmi vám děkujeme za to, že 

jste naše nové kolegyně letos častěji než dříve přijímali (společně se svými 

poradkyněmi) v rodinách v rámci běžných konzultací. Je tu téměř konec 

roku a zdá se, že se vše nakonec podařilo a že do nového roku 2020 vykro-

číme již v plném obsazení.

A na co se můžete těšit v tomto čísle Zpravodaje? Jako vždy v něm přiná-

šíme nápady a inspirace hlavně od vás, našich klientských rodin. Sezná-

míme vás s akcemi, které proběhly, a také s těmi novými, které pro vás 

chystáme. Chceme také poděkovat těm z vás, kteří aktivně přispíváte do 

Zpravodaje a dělíte se o své zkušenosti a rady s ostatními.

Ve Zpravodaji tedy, kromě jiného, najdete již čtvrté pokračování seriálu 
o CVI. Tento seriál pro vás pravidelně připravuje naše kolegyně PaedDr. 

Markéta Skalická, zraková terapeutka. Dozvíte se, že nám Pardubický kraj 

poskytl dotaci na nové auto, že jsme od nadací získali finanční prostředky 

na zajímavé pomůcky a hračky, a přinášíme v něm také zprávu o významné 

a důležité události. Příští rok totiž oslavíme 30 let působení rané péče 
v České republice! V rámci oslav proběhne mnoho kulturních i odborných 

akcí a těšíme se, že se s vámi na nich potkáme.

V závěru Zpravodaje se právě v předvečer oslav loučíme s jedním ze zakla-

datelů služby rané péče v ČR.

Nastává Advent. Všude kolem nás je již v plném proudu vánoční atmosféra. 

Dovolte nám tedy popřát vám klidné prožití vánočních svátků, dětem ra-

dost z dárků pod stromečkem a vše dobré do nového roku 2020.

 

Celý tým EDA cz., z.ú.
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 Beneficní koncert S brejlema nebo 
bez brejlí aneb jak jsme se spolu 
zahráli v Jazz Docku

26. 11. 2019 jsme se všichni těšili na tradiční koncert v Jazz Docku s naší 
patronkou Juwanou Jenkins, kapelou United Heads, moderátorem Ana-
tolem Svahilcem, ale také se zpěvačkou Muchou. Proto jsme se pořádně 
zahřáli – spíše zapotili, když poslední zmíněná písničkářka náhle one-
mocněla a my jsme si museli narychlo upravit program pro nabitý klub. 

Naštěstí jsme měli v záloze náhradní plán. A tak v průběhu večera místo 
Muchy vystoupil Mucha. 
Pan Ing. Roman Mucha – ředitel sousedské organizace Hornomlýnská 
o.p.s., Centrum Filipovka (organizace poskytuje odlehčovací služby 
a osobní asistenci), který nám poskytuje zázemí a podporu již druhým 
rokem a kterému jsme tak měli příležitost veřejně poděkovat.

Děkovalo se i naší odbornici Markétě Skalické – zrakové terapeutce, bez 
které by EDA nebyl takovým specialistou. Reportáž s ní najdete na You-
tube: https://www.youtube.com/watch?v=hRe5-fsxw1o.

Další zahřátí, ale u srdce, bylo díky společnosti Carl Zeiss. Nastalo velké 
překvapení. Byli jsme domluveni, že zástupci společnosti přijdou předat 
šek s darem pro EDU na částku 20 700 Kč. Jednalo  se o výtěžek akce ze 
dne 10. 10. 2019, kdy  byl Světový den zraku. Za každou objednávku skel 
Eda získal 100 Kč. Na šeku byla ale původní částka škrtnuta a byla pře-
psána na rovných 50 000 Kč. 
Bylo to nečekané a dojemné. Děkujeme panu Michaelovi Hubensackovi  
a panu Andreasovi Mohrovi.
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Krásné lidské teplo vyzařoval každý přítomný člověk. A všichni zvýšenou 
teplotu pocítili hned po příchodu do unikátního klubu na Vltavě. Bylo to 
i tím, že letošní benefiční koncert měl rekordní účast. Už půl hodiny po 
zahájení koncertu jsme věděli, že máme už jen posledních 22 míst. Díky 
účasti VIP hostů EDY a předprodeji vstupenek, bylo totiž vyprodáno!

A jak vše probíhalo?

Juwana Jenkins nás ohřála svým temperamentním vystoupením. Ana-
tol Svahilec rozehřál svými texty naší šedou kůru mozkovou. A závěrem 
kapela United Heads rozžhavila celé publikum do běla.

 
Bohatá tombola, do které přispělo mnoho individuálních i firemních 
dárců, udělala radost mnoha výhercům.

Tolik krásných setkání, milých slov a rekordní účast všech, kteří EDU 
dlouhodobě podporují, byla ohromující.
Oficiální zpráva z akce: https://eda.cz/cz/o-nas/co-je-u-nas-noveho/tz-s-
-brejlema-po-brejlich?fbclid=IwAR0wBO7j_pEkpKsXf20nA26ECjCgJHRsJ-
BwMCBetr5glNHeJvatvpRCJHN0. 

EDOVA rodina zažila v Jazz Docku krásný večer. A za to patří velké díky 
Vám všem!

 Lenka Holubcová, fundraiserka 
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 Mikulášské setkání

Letošní Mikulášská besídka se opět vydařila. Zájemců bylo letos tolik, že 
jsme je, k naší lítosti, nemohli ani všechny uspokojit. Přesto, že nám se 
svými prostory vyšli vstříc naši sousedé z centra Filipovka, i tak bychom 
se tam všichni nevešli.

Všem dětem rozdal dárečky Mikuláš, Čert a Anděl. Tuto vzácnou návště-
vu, dárečky pro děti a drobné pohoštění opět zajistila firma Primagas, 
se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Naším dalším podporovatelem 
a příznivcem je firma Dermacol, která myslela i na maminky a tatínky, 
kteří od ní obdrželi voňavé balíčky.

Všichni měli z dárků velkou radost. Děti se vůbec nebály čerta (no 
možná jen malinko) ale Mikuláš s Andělem byli moc hodní. Děkujeme 
za to dobrovolníkům firmy Primagas, Pavle, Gabriele a Tomášovi, včetně 
zajištění krásných kostýmů.
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Kromě zpívání a hraní byl také k dispozici výtvarný koutek, kde si rodi-
če s dětmi mohli vyrobit např. vánoční svíčky nebo různé ozdobičky na 
vánoční stromeček.

Díky vám všem a dobré náladě jsme společně prožili příjemné a moc 
hezké odpoledne, popovídali si a na chvíli se zastavili v tom předvánoč-
ním shonu. 

 Lucie Gregorová, poradkyně rané péče
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DSA Prague podporila vznik 
   mobilního snoezelenu

Diplomatic Spouses Association  Prague – organizace sdružující partnery 
diplomatických pracovníků v České republice – patří mezi naše dlouho-
leté podporovatele. V letošním roce členové DSA podpořili Speciálně pe-
dagogické centrum EDA. Z jejich štědrého příspěvku jsme mohli pořídit 
sadu pomůcek, které budou sloužit jako základ mobilního snoezelenu. 
 
Že nevíte, co snoezelen je? Jedná se o speciálně vytvořené prostředí, 
v kterém probíhá multisenzorická stimulace nebo relaxace. Samotný po-
jem vznikl spojením dvou holandských slov: snuffelen (čichat) a doezelen 
(dřímat). Multisenzorická místnost bývá vybavena bublinkovými vodní-
mi sloupy, optickými vlákny a jinými atraktivními zdroji světla, projek-
torem promítajícím abstraktní obrazce, aromalampou apod. V naší sadě 
pomůcek máme třeba rukavice, které září ve tmě, velkou luminiscenční 
kostku měnící barvy nebo speciální trampolínu ve tvaru kopretiny. 
Mobilní snoezelen bude k dispozici nejen klientům SPC EDA, ale v rámci 
týdenního pobytového kurzu také klientským rodinám rané péče EDA.

Děkujeme DSA Prague za podporu!

Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 E-shop

Vánoce se blíží, a tak i my v EDOVI jsme se na ně přichystali. Sklad na-
šich charitativních předmětů praská ve švech a už se těšíme, že je bude-
me s radostí balit do balíčků a tašek!

Charitativní předměty nejen prodáváme na e-shopu, ale chodíme 
s naším stánkem také do firem, kde v rámci firemních jarmarků naše 
zboží prodáváme. Pro nás je to vždy i velká příležitost, jak pohovořit 
s lidmi, kteří ranou péči vůbec neznají, a přiblížit jim tak naši práci. Už 
se nám několikrát stalo, že díky takovému kontaktu se na nás obrátila 
rodina s žádostí o službu.

Pokud pracujete ve firmě, která pro své zaměstnance vánoční nebo veli-
konoční jarmarky pořádá a my na nich budeme, určitě se u nás zastavte 
– rádi vás uvidíme!

Zuzana Malá, koordinátorka
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 EDA bude slavit tricítku!
 

Na příští rok 2020 připadá 30 let působení rané péče v ČR. 
EDA se chystá slavit po celý rok.

Už teď si můžete dát do kalendáře jarní akci pro celou rodinu Den pro 
ranou péči, která se bude konat v sobotu 25. 4. 2020 na Letné v Praze, 
v areálu Národního zemědělského muzea – https://www.nzm.cz/. Připra-
vujeme tam velkolepou oslavu pro širokou veřejnost – od rána do večera 
bude probíhat kulturní program pro malé i velké. Celý den budou účin-
kovat umělci a kapely. A chystáme toho pro vás ještě víc. Těšíte se?!

Další důležitou jarní akcí v rámci oslav bude Odborné setkání na téma 
„Rehabilitační pomůcky pro děti s postižením”. Setkání bude určeno 
pro distributory, nadace a nadační fondy, fyzioterapeuty, zástupce pojiš-
ťoven, zástupce raných péčí a SPC. Akci pořádá EDA díky velké podpoře 
společnosti Ipsos – www.ipsos.com. Tato akce by se měla konat 24. 3. 
2019 a jejím výstupem by mělo být speciální vydání časopisu (K)OUKEJ 
2020 zaměřené na rehabilitační pomůcky pro děti s postižením v ČR. Po-
kud máte zájem dozvědět se více, kontaktujte odbornou garantku akce 
Mgr. Martinu Královou, martina.kralova@eda.cz.

Na podzim 2020 bychom v rámci oslav opět rádi uskutečnili náš pravi-
delný koncert S brejlema nebo bez brejlí, kterým v tomto roce 2019 už 
slavit začínáme.

No a aby toho nebylo málo, tak nám pomůže slavit i Česká televize. Jako 
dárek k výročí jsme dostali prostor pro vysílání naší spotové kampaně, 
která by měla probíhat v termínu 17. 2. – 1. 3. 2020.
 
Letos i příští rok se  těšíme na novinku – benefiční koncerty dětských 
sborů s podporou základních uměleckých škol.

Myslíte, že je těch oslav pořád málo? 
Napište na mail lenka.holubcova@eda.cz, jak ještě byste si přáli s námi 
slavit!

Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Nadace Agrofert podporila 
  Speciální pedagogické centrum  
        EDA

 
Nadace Agrofert podpořila projekt Speciálně pedagogického centra EDA 
(SPC EDA) s názvem „Podpora rodin pečujících o dítě s těžkým zrako-
vým či kombinovaným postižením“ v rámci programu „Podpora dětí 
hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají“. 
Nadační příspěvek bude určen na podporu rozvoje dovedností v oblas-
ti vzdělávání pro až 280 dětí s těžkým zrakovým nebo kombinovaným 
postižením.

SPC EDA pomáhá k rozvoji dovedností dětí tak, aby byly jejich zrakové 
nebo kombinované vady co nejvíce kompenzovány, a umožňuje dětem 
zařadit se do systému běžných škol. Tím přispívá k vytváření rovných 
příležitostí.

Mezi aktivity, které může SPC díky finančním prostředkům získaným od 
nadace zařadit do svých služeb, patří speciálně pedagogická diagnostika, 
konzultace ve vzdělávacích zařízeních a ambulantní konzultace v sídle 
SPC.

Při speciálně pedagogické diagnostice zjistí pedagog aktuální potřeby 
dítěte. Zaměří se na oblast jemné a hrubé motoriky, zrakové a slucho-
vé vnímání, oblast sebeobsluhy, sociálních dovedností, kognitivních 
schopností a grafomotoriky. Zákonný zástupce je díky vyšetření sezná

men s doporučeními, která usnadní dítěti jeho vzdělávání v zařízení 
nebo v domácím prostředí, a s vhodnými kompenzačními pomůckami. 
Za dobu trvání projektu proběhne v SPC EDA diagnostika u přibližně 
120 dětí.

Pedagogové SPC navštěvují také vzdělávací zařízení svých klientů. Ve 
školách konzultují aktuální vzdělávací potřeby, vhodné kompenzační 
pomůcky, prostorové uspořádání třídy apod. Výstupem je konkrétní 
doporučení, vypracované na základě aktuálních individuálních potřeb 
dítěte. Díky doporučení může škola požádat např. o asistenta pedagoga 
nebo zakoupit kompenzační pomůcky, které jsou určeny pro konkrétní 
dítě. V průběhu projektu bude uskutečněno až 200 konzultací.

Dítě bude dále v pravidelných intervalech docházet i na ambulantní vy-
šetření na pracoviště SPC a pracovat dle individuálního plánu. V rámci 
jednotlivých činností dochází u dítěte k rozvoji dovedností v oblastech, 
které potřebují podpořit, např. v oblasti zraku, hmatu, grafomotoriky, 
sociálních dovedností, orientace v prostoru. Rodič získá díky návštěvám 
informace, jak podpořit rozvoj svého dítěte. Během trvání projektu 
bude uskutečněno až 80 konzultací.

Martina Nentvichová, PR specialistka

11Zpravodaj EDA cz, z. ú. 35/2018 infoservis



Auto není cíl, ale nezbytný prostredek

„Auto není cíl, ale nezbytný prostředek“ je název projektu, který byl 
finančně podpořen Nadací Leontinka. Finanční příspěvek z grantu byl 
použit na částečnou úhradu provozu a běžné údržby služebních auto-
mobilů. Udržování vozového parku je velmi důležitou součástí provozu 
organizace EDA. Na provoz a údržbu aut se velmi těžko shánějí finanční 
prostředky ze státních zdrojů. Dlouholetá spolupráce s Nadací Leontinka 
je proto pro EDU velmi přínosná a důležitá.

Automobily jsou nezbytné pro poskytování terénních služeb rané péče, 
které EDA nabízí 260 rodinám dětí s těžkým postižením zraku od naro-
zení do 7 let v Praze, Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji.
V současnosti využívá šest služebních vozů 13 poradkyň rané péče. Díky 
realizaci projektu je možné udržet počet terénních konzultací v klient-
ských rodinách. Službu je tak možné poskytnout všem, kteří si o ni požá-
dají, včas a v jejich domácím prostředí.

Dostatečné množství služebních automobilů v dobrém technickém 
stavu je také důležité, aby mohl být zachován interval mezi konzultace-
mi 2–6 týdnů. Rodinám je díky osobním návštěvám poradkyň rané péče 
umožněno konzultovat jejich mnohdy krizovou situaci v jejich přiroze-
ném bezpečném prostředí. Poradkyně do rodin také přivážejí k zapůjčení 
kompenzační pomůcky a hračky, které jsou vybírány dle individuálních 
potřeb dítěte s postižením zraku.

 Martina Nentvichová, PR specialistka
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 Automobil pro ranou péci 
   v Pardubickém kraji

Pardubický kraj poskytl dotaci na zakoupení nového automobilu, který je 

využíván pro zajištění terénní služby rané péče pro klienty žijící na území 

kraje.

Původní automobil, který v Pardubickém kraji využívaly tři poradkyně, byl 

již ve velmi špatném technickém stavu a jeho čím dál častější poruchy zvy-

šovaly náklady na opravy. Vznikla tedy akutní potřeba zakoupit automobil 

nový, aby nebylo nutné omezit služby pro rodiny v Pardubickém kraji 

a zároveň nebylo ohroženo bezpečí a zdraví poradkyň rané péče.

Nový automobil by měl sloužit v následujících nejméně sedmi až dvanác-

ti letech pro klienty rané péče v Pardubickém kraji. Díky novému autu 

bude zajištěno kontinuální poskytování terénních služeb v plném rozsahu 

klientům na celém území kraje, bude uspokojena zvyšující se poptávka po 

službě rané péče a poskytnuta podpora vyššímu počtu rodin s dětmi se 

zrakovým postižením. Novější typ vozu také zvýší bezpečnost zaměstnan-

ců v rámci služebních cest.

 Martina Nentvichová, PR specialistka
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 PhDr. Oldrich Cálek, CSc.

Ve středu 13. 11. 2019 ve věku 73 let zemřel PhDr. Oldřich Čálek, CSc. 
 
Většinu své životní dráhy věnoval tento nevidomý psycholog svému 
hlavnímu oboru, tedy psychoterapii a psychologii. Přesto jej i obor 
raná péče považuje za jednoho ze svých zakladatelů (spolu s Dr. Jose-
fem Smýkalem a as. Helenou Flenerovou). Na počátku osmdesátých let 
20. století ovlivnil celou generaci studentů speciální pedagogiky útlou 
knihou „Raný vývoj dítěte nevidomého od narození“. Její první verzi 
v samizdatové podobě z roku 1982, kterou nám nezištně poskytl ještě 
před oficiálním publikováním (UK 1984), dosud pietně uchováváme. Pan 
doktor Čálek nám v ní nejen díky svému neuvěřitelnému rozhledu, 
ale i své autorské píli umožnil získat špičkové informace k tématu tehdy 
vznikající dobrovolnické rané péče pro rodiny dětí s postižením zraku, 
a to na svou dobu překvapivě vyrovnaně  ze zahraničních zdrojů od rus-
kých, litevských přes německé, britské až po americké.

Vzpomínáme s úctou! 
 
 PaedDr. Markéta Skalická, PaedDr. Jana Vachulová
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 EDA pomáhá vcas, 
   kvalitne a komplexne

Projekt s názvem „EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně“ je zaměřen 
na posílení kapacity služby rané péče v Praze a Pardubickém kraji. 
V těchto regionech je služba rané péče dlouhodobě podfinancovaná. 
Projekt byl podpořen grantovým programem Včasná pomoc dětem Na-
dace rozvoje občanské společnosti (NROS), který je financován z pro-
středků The VELUX Foundations. 
 
Projekt reaguje na potřebu posílení kapacity služby rané péče v Praze 
a Pardubickém kraji, kde finanční situace znemožňuje kapacitu rozšířit, 
a také na potřebu zvýšit kvalitu služeb a počet kvalifikovaných odborní-
ků o další profese. 
 
Díky finančnímu příspěvku nabídne EDA podporu více rodinám, včas, 
v období, kdy to nejvíce potřebují. Současně prostřednictvím vzdělávání 
zvýší odbornost týmu poradkyň rané péče a klientům nabídne specia-
lizované služby dalších odborníků a terapeutů. Součástí projektu bude 
také inovativní osvětová kampaň zaměřená na informování rodičů 
i veřejnosti o možnostech rané péče v rámci celé České republiky.

 Martina Nentvichová, PR specialistka
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 Srdecná pomoc 
   pro ranou péci i SPC

Letos EDA pocítil už dvojitou dávku hřejivé pomoci od sluníčka v srdci, 
které má v logu organizace Život dětem o.p.s. 
 
Nejprve obdrželo krásné dárky Speciálně pedagogické centrum EDA, a to 
formou příspěvku na tři kusy Apple iPadů s příslušenstvím a na tři kusy 
inteligentních minibotů – OZOBOTŮ EVO, které jsou stále vytížené. 
 
Ale ani raná péče EDA nezůstala bez hřejivé pomoci. Díky podpoře od 
Života dětem získala do půjčovny pomůcky určené pro rehabilitaci, polo-
hování a fixování končetin a podporu správného vývoje dítěte. 
 
Jmenované pomůcky pomáhají při práci hlavně našim fyzioterapeutkám. 
V rodinách teď mohou jednotlivé pomůcky vyzkoušet. Na základě aktu-
álního zdravotního stavu a vývoje dítěte lze poté pomůcky z EDY zapůj-
čit. Jedná se o dlahy na horní a dolní končetiny pro batolata, masážní 
strojek, balanční obláčky, vzduchový masážní polštář, senzorický balanč-
ní disk, míč z pružné gumy, Airex Balance Pad a  Echo mikrofon.

 
 
Mockrát děkujeme a přejeme Životu dětem hodně radosti a dlouhý 
ŽIVOT!

 Lenka Holubcová, fundraiserka

P. S. A pokud to ještě nevíte, tak tato organizace  pomáhá rodinám 
potřebných dětí nejen s úhradou zdravotních pomůcek, ale i s úhradou 
léčby prostřednictvím rehabilitačních a ozdravných pobytů. Podklady 
pro žádost najdete na tomto odkazu: http://www.zivotdetem.cz/c/jak-
-pozadat-o-pomoc/.
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 Rozhovor s poradkyní rané péce 
  Mgr. Anetou Buckovou 

Pro rozhovor jsem si vybrala kolegyni Anetu Bučkovou, která sedí v kanceláři 
hned vedle mne. Proč se rozhodla pro práci v rané péči a co ráda dělá ve svém 
volném čase, to se dočtete na následujících řádcích.  
 
Jakým způsobem a kdy ses dozvěděla o rané péči?  
Poprvé jsem o rané péči slyšela až na vysoké škole během přednášek ze 
speciální pedagogiky. Pak jsem začala pracovat jako osobní asistentka 
s dětmi s postižením a jedna maminka navrhla, abych byla v rodině 
v době konzultace. Tak přišla na řadu moje první praktická zkušenost 
s ranou péčí. Do rodiny přijela poradkyně přímo z EDY. Pamatuji si, že to 
pro mě byla moc příjemná zkušenost. Dostalo se mi plno inspirace, jak si 
s dítětem smysluplně hrát.

Proč ses rozhodla pracovat jako poradkyně rané péče?  
Paradoxně jsem původně do rané péče zpočátku vůbec nesměřovala 
a ani nad tím nepřemýšlela. Měla jsem už v posledních ročnících na vyso-
ké škole zarytou představu, že budu pracovat ve školství, a to jako školní 
psycholožka nebo jako psycholog v SPC. A tak logicky jsem hned po studiu 
nastoupila do SPC jako psycholožka. Ta práce mě bavila. Po čase jsem však 
začínala postrádat v této práci smysl a radost, začala jsem se cítit více jako 
úředník a užší spolupráce se všemi zainteresovanými mi chyběla. Znovu 
jsem přemýšlela, co bych vlastně chtěla dělat, a narazila jsem na inzerát 
na pozici poradkyně do EDY. Na okamžik jsem se zastavila a řekla si, že tam 
vlastně můžu uplatnit absolutně vše, co jsem doposud dělala – znalosti jak 

z psychologie a psychoterapeutického výcviku, tak ze speciální pedagogiky 
a asistence u dětí. Poradenství ve školství jsem si už zkusila a věděla jsem, 
že to není úplně ono – práce poradkyně mi najednou dávala smysl a já se 
do EDY moc a moc těšila; a to platí i dnes.

Co tě na této práci nejvíce baví?  
Baví mě ta pestrost. Každá rodina je jiná i každé dítě je jiné. Někde je 
potřeba více podpořit rodiče, někde zase více řešíme, co zrovna teď potře-
buje dítě za hračky a pomůcky, jinde řešíme, že naše služba už vlastně není 
potřeba, a radujeme se z pokroků dětí. Poradkyně je vlastně jako takový 
Ferda Mravenec – ideálně má být odborníkem přes spoustu oblastí. A to je 
pro mě taky výzva k neustálému sebevzdělávání, práci na sobě a k pokoře. 
Ale hlavně je to práce, kde pomáháme hodně hrou.
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Často říkám, že si vlastně do práce chodím hrát a tvořit hračky – a řekněme 
si na rovinu, kdo tohle o své práci může vlastně říct? Zároveň jsem 
člověk, který má rád v práci tvůrčí svobodu, a tu mi EDA dopřává plnými 
doušky; do práce se tedy každý den těším. 
A nejde taky opomenout pestrý tým velmi sympatických kolegyň, každá 
z nich je podporující a obohacující duše. 

Co ti udělalo v práci v poslední době radost?  
Každý den je z čeho se radovat. Raduji se z pokroků dětí, raduji se, když 
se povede rodinu propojit s jinou a vznikají užitečná přátelství maminek, 
ale nejvíc se raduji, když vidím, že už naši službu rodiče nepotřebují 
– v tu chvíli mě přepadá sentiment. Je těžké se s rodinami loučit, ale 
zároveň jsem ráda, že vidím rodinu, která je schopná pevně stát na vlast-
ních nohou. To je na té práci asi to nejkrásnější, s čím se zrovna v tuto 
chvíli setkávám. Je to taková příjemná zpětná vazba, že to mělo smysl.

Čemu by ses chtěla věnovat do budoucna? Chceš se nějak specializovat?  
V budoucnu plánuji výcvik v krizové intervenci a v narativní psychote-
rapii. Ráda bych se specializovala na dětskou psychoterapii a rodinné 
poradenství, ale to je cesta na několik let a za několik desítek tisíc, takže 
budoucnost relativně vzdálená, na kterou se ale moc těším.

Co ráda děláš ve svém volném čase? 
Asi nejvíc volného času trávím na lajnách (slackline). Jde o takové „mo-
derní provazochodectví“. Slackline je dvoucentimetrový popruh, na kte-
rém lze dělat tři odvětví slackline sportu: longline – chůze v parku nad 
zemí mezi dvěma stromy, trickline – skákání, balanční a dynamické triky 
na čtyřcentimetrovém popruhu cca 1,5-2 m nad zemí, a highline 
– chůze opět na dvoucentimentrovém popruhu ve výškách, obvykle 
mezi dvěma vrcholky skal s jištěním (horolezecký sedák, odsedka). Já 
začala s trickline, to mě bavilo jako bývalou gymnastku ze začátku nejvíc, 
pokroky tam byly rychlé a na závodech se mi dostávalo velké motivace, 
když jsem viděla, jak se posouvám. Časem se ale začaly dostavovat první 
úrazy a místo období potřeby vybití energie se dostavovala spíše touha 

po klidu. S tím více rezonuje vypnutí hlavy na longline. Na longline je 
potřeba se soustředit na pohyb v přítomnosti, jinak přichází pád. Po ně-
kolika metrech se tedy dostavuje v hlavě stav, kdy na nic jiného nemys-
lím a prostě tam jen jsem – a to je pro mě největší relaxace. Protože jsem 
ale taky člověk, který rád překonává sebe sama, a lajny jsou prostě skvělá 
věc v jakékoliv podobě, rozhodla jsem se jít i na highline. A to už je 
„královská disciplína“ a moje momentální největší výzva. Vždycky se mi 
honí hlavou, že to snad ani není možné zkusit – zvednout se v místě, kde 
je pod vámi jen úzký popruh a pod ním dlouhé prázdno. Ale v momentě, 
kdy to zkusím, tak mám obrovský pocit štěstí a důkaz, že je možné zvlád-
nout vše, jde jen o to přesvědčit svou hlavu a dát tomu šanci. Zatím jsem 
jen ve stádiu, kdy se na highlině postavím a pak automaticky padám do 
sedáku. Ale nevzdávám to, vím, že když to budu zkoušet dál, tak jednou 
tu lajnu mezi skalami přejdu. Bohužel ale zima klepe na dveře, a tak se 
teď z highline přesouvám na lezeckou stěnu.

Kam by ses chtěla podívat?  
Asi můj největší dětský sen byl podívat se do Země-nezemě, ale ty cesty 
jsou zatím komplikované. Pak jsem se dlouho chtěla podívat do Irska, 
a to už mám taky prošlapané. Snad možná ještě dojde na Skotsko nebo 
možná i Norsko. Teď už je mi v podstatě jedno, na jaké místo se vydám, 
ale důležité pro mě je, abych měla svůj spacák, dobrou náladu, zápisník 
na zážitky a dostatek jídla. Ideální dovolená je pro mě pod širákem s ka-
marády a highlinami, třeba v Adršpašsko-Teplických skalách nebo 
v Ostrově. Stoprocentně bych se zase ráda podívala na Shangri-la 
– highlinu na Hrubé skále, to by byla nádhera!

Na co se teď těšíš nejvíce?  
Na to, až si po dlouhé době zase zalyžuji! A na Vánoce se svou neteří, 
díky které ráda navštěvuju různé kraje dětského světa.  
 
 Děkuji za rozhovor.

 S Anetou Bučkovou si povídala Klára Janečková
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     Nápady, jak pomoci zvládat 
centrální postizení zraku

4. část seriálu
 
Pokračujeme čtvrtou částí nápadů, jak pomoci dětem zvládat centrální 
postižení zraku. Náš nápadník se inspiruje knížkou „My child has CVI“ 
od holandských autorek Minette Roza, Katinka Bakker, Irmgard Bals, 
vydanou v organizací věnující se dětem se zrakovými vadami Bartiméus. 
Zároveň navazujeme na vydání brožury o centrálních poruchách zraku 
„Dívám se, ale nevidím“, kterou si můžete stáhnout z webové stránky 
www.eda.cz. První tři díly našeho nápadníku najdete ve Zpravodaji 
č. 32, 33, 34.

Téma: Rozpoznávání řeči 
Na první dojem to vypadá, že děti s CVI vidí všechno. Je to částečně 
pravda. Dítě však může prohlédnout velkou plochu, ale  nevšimne si 
detailů nebo předmětů ve větší vzdálenosti. Může to být způsobeno sní-
ženou zrakovou ostrostí, tím, že neudrží pozornost, jeho pozornost těká 
náhodně v prostoru, nemá  zájem o zrakové podněty, preferuje zvuky či 
hmatání nebo má problémy zaměřit zrakovou pozornost na dostatečně 
dlouhou dobu. Dítěti s CVI dělá obtíže udělat si rychlý přehled o tom, 
co vidí. Je tak nebezpečí, že se mu dostane méně informací o okolním 
prostředí. To zahrnuje každodenní běžné zkušenosti: kachny na rybníku, 
louže na chodníku po dešti,  vypínač světla na stěně, mašle ve vlasech 
kamarádky apod.

Chybění informací může mít vliv na rozvoj slovní zásoby dítěte. Když  
dítě nezíská informace o konkrétních věcech, souvislostech a vztazích 
mezi nimi, může být pro ně obtížné naučit se používat pojmenování  
předmětů a souvislostí mezi nimi. 

Tyto problémy můžete překonat tím, že věci prohlížíte s přiblížením, 
poskytnete k prohlížení více času a budete situaci s vnímáním vícekrát  
opakovat. Je také důležité předměty a situace sledovat spolu s dítětem, 
komentovat je a vyprávět si o tom, co dítě právě vidí. Toto společné dívá-
ní se ho podpoří v dalším objevování detailů na předmětech, které právě 
prohlíží. To pak následně rozšíří jeho  znalosti o okolním světě, a tedy 
i jeho slovní zásobu. S tímto přístupem můžete začít od okamžiku, kdy 
vaše dítě řekne první slova. Poslouchejte pozorně jeho slovní projevy, 
snažte se uhodnout, co vaše dítě chce říci, a odměňte jej tím, že ukážete, 
že mu rozumíte.

Je dobré doprovázet každodenní  aktivity vašeho dítěte krátkými ko-
mentáři. Zdůrazněte nejdůležitější slova, např.: „Tady je MÝDLO, nyní ho 
použiju, abych ti umyl NOHY”. Přiřazení slov k  něčemu hmatatelnému je 
pro vaše dítě cestou  k pochopení významu slov. 
 
Některé děti mají poruchu v oblasti mozku, která je zodpovědná za po-
znávání předmětů a zvířat. Pro ně je hodně problematické přiřadit slova 
k předmětům, které vidí. Pomůžete mu tím, že ho necháte dotýkat se 
předmětů a zvířat a zároveň je prohlížet zrakem – k takovému způsobu 
seznamování se s předměty je povzbuzujte. Pomůžete mu tak spojit vní-
mané předměty s významem slov, která je označují.
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Jak ještě můžeme dítěti pomoci? 
U batolat a předškoláků provádějte denní aktivity společně, dívejte se spo-
lečně na věci zblízka a pojmenujte je. Zde je několik nápadů na společné 
aktivity:

•  Oblékání: Ukažte dítěti zip, knoflíky na svetru, bundě, ukažte mu knoflí-
kovou dírku. Vše osahejte, opakovaně vyzkoušejte zapínání a rozepínání.

•  Domovní dveře: Najděte, kde je na nich poštovní schránka, kde je zvo-
nek. Klika na dveřích vedoucích ven z domu nebo bytu je jiná než  na 
dveřích od pokoje.

•  Jídlo: Chleba má kůrku. Pomeranč se skládá z jednotlivých dílků. V jablku 
je uprostřed jádřinec s jadérky.

•  Věnujte pozornost variantám stejných objektů. Prohlédněte si různé 
typy bot: sandály, bačkory, botasky, holínky. Povídejte si o tom, čím se 
liší; děti bez zrakové vady tyto rozdíly vidí na první pohled, dítě s CVI má 
problém zaměřit zrakovou pozornost na objekty ve svém okolí, prohlíže-
ní a poznávání rozdílů mu bude trvat déle.

 Markéta Skalická, zraková terapeutka
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	 ČErgo	košík

Píše nám paní Hulíková s Matýskem:
„Od září jsme začali chodit na ergoterapii. Jelikož Matýsek má dost citlivé 
ručičky, tak jsme jako první domácí úkol dostali vyrobení Ergo košíku 
(foto č. 1), v kterém budou různé předměty, látky s různými strukturami 
apod. Náš košík obsahuje hotový pytlík z juty, bublinkovou fólii, oranžové 
šátky, kartáčky, masážní ježky a kroužky atd. Matýska nejvíce baví šátky, 
bublinková folie a chirurgický kartáček.” 

A co v košíku nejvíce zaujalo mne jako poradkyni rané péče? Síťka na 
brambory, kterou maminka skvěle  recyklovala”, a další zajímavé předmě-
ty, které vidíte na fotografii č. 2 – např. zelená housenka, drátěnka 
a třpytivý pompon. 

Snad se tento nápad zalíbí i dalším rodinám.

Lucie Donátová, poradkyně rané péče

2.

1.
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  Hmatové obrázky 

Tyto hmatové obrázky vyrobila maminka Nikolky.

Nikolce pomáhají zejména ke stimulaci ručiček, pomáhají k rozvoji jem-
né motoriky a k seznámení se se srstí zvířátek.

Výborné je doplnění o aplikace zvuků zvířat, díky kterým můžete uplat-

nit multisenzorický přístup.

Maminka využila  jako základ mimo jiné i obrázky z aplikace EDA PLAY. 

Děkujeme za inspiraci!

 Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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 Hmatové podlozky

Martínkova maminka mi na konzultaci v rodině ukázala sadu hmatových 
podložek. Sada obsahuje 5 velkých a 5 malých kruhových disků vyro-
bených ze silikonu. Na každém kruhu je jiný povrch. Děti mohou různé 
povrchy objevovat rukama, chodit po nich, mohou je umístit do tmavého 
sáčku a poznávat pouze hmatem. Kruhy se dají umístit také na světelný 
panel, kde je možné je prosvítit. Díky této pomůcce je možné trénovat 
vnímání hmatem, motoriku a poznávání barev.

Zde se dají podložky zakoupit:
https://www.kidtown.cz/vzdelavaci-hry/silikonove-pexeso--silishapes--
-sensory-cyrcle-set/
Odkaz na video o využití této pomůcky naleznete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=wBRa9w28MeA

Děkujeme mamince Martínka za tip.

Klára Janečková, poradkyně rané péče
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 Kdyz nechcete nakupovat 
	 	 	 	 	 jen	podle	obrázkuČ

Několik typů kvalitních černobílých nafukovacích hraček, černobílých 

knížek a množství dalších zajímavých hraček pro rozvoj hmatu, zraku 

a dalších smyslů si můžete v Praze osobně vybrat a nakoupit v prodej-

nách KIDTOWN v Bubenči a na Vinohradech. Pokud bydlíte mimo Prahu, 

můžete využít i e-shop na adrese www.kidtown.cz.

Adresy prodejen:

Uralská 771/8, 160 00 Praha 6

Korunní 1341/94, 101 00 Praha 10

Nafukovací kroužek z dílny tradičního českého výrobce Fatra nás zaujal 

v rodině z Prahy 6 – děkujeme za tip!
Kroužek má průměr cca 20 cm a uvnitř je rolnička.

 Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Kolotocka a multisenzorická stena

 

V jedné z klientských rodin mě rodiče často překvapí inspirativními po-
můckami, které pro svého syna pořídí nebo vytvoří. Nejkrásnějším důka-
zem jejich nápaditosti je hlavně nadšení Karlíka z každé nové pomůcky. 
Jedním takovým radostným zážitkem pro Karlíka je kolotočka. Jedná se 
o kolotoč, který je poháněn silou dětských paží. Dítě se musí pořádně 
držet střední pevné části a samo se v sedu na pohyblivé rotující části 
roztáčí svýma rukama. O tom, že je točení pro děti zábavné a zároveň 
rozvíjí vnímání těla, se dozvídáme jak v konceptu bazální stimulace, tak 
v senzorické integraci. Zároveň se děti na kolotočce musí pevně držet, 
protože odstředivá síla funguje, a tak posilují i svou fyzickou zdatnost.

Více se o kolotočce dozvíte zde https://www.domdom.cz/kolotocka. 

Dalším tipem z rodiny je multisenzorické obložení stěny hmatově, zvu-
kově a světelně zajímavými pomůckami. Karlík může chodit podél zdi 
a zahrát si na xylofon, točit kolotočem, drnknout do řady kostek apod. 

Děkujeme paní Stýblové za inspiraci a za fotografie.

 Mgr. Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče, krizová interventka
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 Lávové lampy
 

V poslední době se opět objevují na trhu kdysi oblíbené lávové lampičky. 

Mnoho dětí, které je jinak obtížné něčím zrakovým zaujmout, jsou po-

hledem na měnící se barevnou hmotu dlouhodobě fascinovány. Na od-

kazu, který najdete níže, je možné najít i lampu, kde vířící hmota má tvar 

malých svítících medúzek – je možné si vybrat, jaká barva se bude právě 

vašemu dítěti nejvíce líbit:

https://www.dekolamp.cz/trio-r50701187-jelly-lavova-lampicka-smd-

-1x6w-280lm-3000k.html#gallery-5

Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Medúzárium - nápad na rodinnou   
      vycházku

 

Přitažlivým cílem pro vycházku s dětmi (pro vzdálenější rodiny i pro výlet 

do Prahy) může být návštěva nově otevřeného medúzária „Svět medúz" 

na střeše obchodního centra Arkády v Praze 4 na Pankráci. Medúzy jsou 

natolik barevně přitažlivé a jejich ladné pohyby natolik uklidňující, že si 

je jistě užijí všechny věkové kategorie. Rodinné vstupné je sice 550 Kč až 

650 Kč, ale otevřeno je od devíti do devíti, takže si pohled na vznášející se 

barevné zázraky můžete opravdu vychutnat. Jen vám přejeme, abyste se 

pak úspěšně ubránili nákupnímu šílenství v Arkádách…

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-praze-se-otevrelo-nejvetsi-me-

duzarium-v-evrope-s-desetitisici-meduz-40303730

Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Moznosti plavání pro deti se 
  zrakovým a kombinovaným 
  postizením v Praze 

Pro mnoho rodin je plavání příjemně strávený čas a dětem bezesporu 
prospívá – a to nejen po stránce pohybové, ale také děti přirozeně otužuje 
a přirozeně jim posiluje sebevědomí. 
Navíc pro tatínky, kterým jiný způsob rehabilitace nevyhovuje, je možnost 
vzít děti a jít s nimi plavat skvělou možností společného trávení času, za-
tímco si maminky mohou odpočinout nebo se věnovat sourozencům.
 
Možností, kam zajít s dětmi na plavání, je víc. Jednou z možností jsou 
kurzy zprostředkované sdružením Péče bez překážek, založeným bývalými 
klientskými maminkami EDY; plavání probíhá v malé skupince dětí vede-
né zkušenou lektorkou v Praze 8:
https://www.pece-bez-prekazek.cz/pulcici/

Další možností je kurz plavání v komunitním centru Motýlek pro děti 
s kombinovaným postižením nad 5 let, opět v Praze 8:
http://www.motylek.org/cz/pro-deti-se-zdravotnim-postizenim/plavani-
-pro-rodice-s-detmi 
 
Plavání přímo zaměřené na děti se zrakovým postižením a za pomoci spe-
ciálních pomůcek vede psycholožka Barbora Kiedroň, více o ní a plavání 
zde:
https://kennyclub.cz/centra/
https://evakiedronova.cz/program/detail?sectionId=146

Club Junior je klubem otevřeným všem dětem:
http://www.clubjunior.cz/plavecke-kurzy.php 
 
Pokud máte rádi menší teplé a klidné bazény, určitě se vám bude líbit 
bazén v Praze 2 na Vyšehradě:
http://www.jus.cz/bazeny?p=7 
 
Pokud patříte mezi šikovné plavce, kteří mají rádi sportovní výkony, určitě 
se přidejte k paraplavcům:
http://www.kontaktbb.cz/informace-pro-zajemce-o-zapojeni-do-para-pla-
vani-praha/t1366

Přeji všem tatínkům a maminkám příjemně strávený čas s jejich ratolestmi.
 
Děkujeme mamince Nikolky, díky které tento příspěvek mohl vzniknout.

                            Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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 Osvetlení WC
 

Na návštěvě u tříletého Davídka v Praze mě zaujal nápad, jak dítěti zpestřit 
pobyt na toaletě, a možná ho tak i motivovat k ochotnějšímu využívání 
tohoto zařízení.

Na okraj mísy je možno zavěsit světýlko, které v reakci na pohyb mění 
i barvy – a vypadá to opravdu zajímavě. Ostatně, posuďte sami.

Pokud vás to zaujalo, můžete vyhledat na webu: http://www.svetlo-wc.
senzakup.cz/.

Davídkově mamince děkujeme za nápad.

                            Martina Herynková, poradkyně rané péče
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 Cyrilovo pecení
 

Tvarožník je taková tvarohová rychlá buchta. Není to žádná bomba jako 
třeba červené srdce, ale je dobrá. A dobře se nosí do školy ke svačině.

Recept na tvarožník

Suroviny:
120 dkg Hery nebo másla
9 dkg třtinového cukru
3 celé tvarohy (3x 250g)
3 vejce
180 dkg hrubé mouky nebo krupice
1 prášek do pečiva
trochu mléka na naředění těsta

Postup přípravy:
Vyšlehej vejce, cukr a tuk. Pak přidej postupně ostatní suroviny, tvarohy 
přidávej naposledy. Do vymazané a vysypané formy dej těsto. Tvarožník 
můžeš péci v keramické formě na koláč jako já nebo v remosce.

                            Dobrou chuť přeje Cyril
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Kalendárium

Co proběhlo

18. 11. 2019  Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového 

vnímání – kurz pro odborníky a specialisty, ale i pro zvídavé 

rodiče, 

900 – 16.30 hod

23. 11. 2019  Dívám se, ale nevidím – seminář pro rodiče dětí s CVI

26. 11. 2019  Charitativní koncert pro EDU v Jazz Docku – Juwana 

Jenkins, Mucha, United Heads, 

od 19.00 hod

4. 12. 2019  Setkání rodičů a dětí s Mikulášem, 

13.30 – 15.30 hod

Co se chystá

9. 12. 2019  koncert ZUŠ – koncert pro EDU, evangelický kostel 

v Korunní ulici

25. 4. 2020  Den oslav rané péče – 30. výročí založení rané péče 

v Čechách

24. 5. – 30. 5.  2020  Pobytový kurz

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