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Úvodník

Milí rodiče, milí čtenáři.

přehoupl se nám další rok, a jak už jsme avizovali v minulém čísle Zpravo-

daje, budeme letos slavit. Číslo je úctyhodné, protože slavíme 30 let půso-

bení rané péče v České republice. Na oslavy se těšíme a věříme, že přinesou 

nejen zajímavé a odborné informace, ale také tolik potřebnou osvětu. 

Osvětu nejen mezi laickou veřejností, ale také mezi odborníky 

– a zejména bychom si přáli, aby se potřebné informace o rané péči dostaly 

i do státní správy.

V tuto chvíli probíhá připomínkování novely zákona o sociálních službách. 

Bohužel předložená novela  obsahuje nejen velké nepřesnosti, ale také 

mnoho rizikových faktorů, které by se odrazily jak na příjemcích, tak na 

poskytovatelích sociálních služeb. EDA je členem pracovní skupiny člen-

ských organizací AVPO ČR (Asociace veřejně prospěšných organizací) a také 

členem Asociace rané péče a prostřednictvím paní ředitelky Mgr. Petry 

Mžourkové se podílí na připomínkovém řízení. Tak nám držte palce!

Díky velkému množství práce na přelomu roku není Zpravodaj tentokrát 

tak nabitý informacemi, jak jste zvyklí. Určitě v něm ale opět najdete zají-

mavé tipy na hračky a pomůcky, rozhovor s naší spolupracující zrakovou 

terapeutkou Mgr. Evou Makovcovou a další výborný recept pro ty z vás, 

kteří jste si oblíbili seriál Cyrilovo vaření.

Tak a teď už nezbývá nic jiného, než vás pozvat na oslavy 30 let působení 
rané péče v České republice!

Těšíme se na vás!

Lucie Gregorová, poradkyně rané péče
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 Zlatý banán na stríbrném podnosu. 
EDA vyhrál v soutezi neziskovek 
menících zivoty k lepšímu!

Do soutěže Zlatý banán se EDA přihlásil poprvé a hned slavil úspěch. 
Druhé místo v soutěži neziskových organizací se Značkou spolehlivosti 
získal s příběhem rodiny Jurových. Pěstounům, kteří do rodiny přijali 
Kubíčka, opuštěné miminko s centrální poruchou zraku, naše poradkyně 
pomáhají už řadu měsíců. Za tu dobu udělal chlapeček neuvěřitelné po-
kroky. A my jsme rádi, že se tyto dobré zprávy dostaly do širšího povědo-
mí právě díky výhře EDY v soutěži. 

Pokud čtete pravidelně náš časopis (K)OUKEJ, příběh rodiny Jurových 
už pravděpodobně znáte. Ano, je to ta rodina z Bakova nad Jizerou, která 
původně počítala s tím, že si do péče vezme miminko jen na rok. Pro ty, 
kteří o rodině slyší poprvé, krátce připomeneme.
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Opuštěné a nemocné miminko

Manželé Jurovi chtěli původně být dočasnými pěstouny. To znamená, že 
by si postupně brali děti vždy do dočasné péče, než se pro ně najde trva-
lá pěstounská rodina. Jenže osud tomu chtěl jinak  a do cesty jim poslal 
dnes už dvouletého Kubíčka. Chlapeček to neměl lehké už od začátku. 
Jeho biologická matka byla narkomanka a o miminko neměla zájem. 
Po překotném předčasném porodu se proto novorozence vzdala a Jurovi 
dostali zprávu, že se mohou dítěte ujmout.

První měsíc života strávil Kubíček v nemocnici. Když se jeho zdravot-
ní stav zlepšil a miminko trochu přibralo, pěstouni si ho mohli odvézt 
domů. Jenže už za pár týdnů bylo náhradním rodičům jasné, že něco 
není v pořádku. Kubík se nevyvíjel jako ostatní zdravé děti. Jen ležel, 
nepřetáčel se, nepoužíval obě ruce a nedíval se na obě strany. 

Po řadě vyšetření a prohlídek nakonec lékaři dospěli k závěru, že dítě má 
nejspíš CVI – centrální postižení zraku. 

„CVI velmi zjednodušeně znamená, že oko vidí, ale mozek nedokáže infor-
mace zpracovat. Navíc Kubík nedokázal používat pravou stranu těla – věci 
si podával výhradně levou ručičkou, hlavičku otáčel jen doleva. Na očním 
také zjistili, že špatně vidí. Dostal pět dioptrií,” popisuje pěstounka chla-
pečka, paní Jitka.

Do rodiny nastálo

Prognóza Kubíkova vývoje byla nejistá, pěstouni se proto zajímali o to, jak 
chlapečkovi co nejlépe pomoci. Při pátrání po možnostech narazili právě 
na EDU.
„Při prvním setkání bylo pro Kubu obtížné navázat zrakový kontakt, delší 
dobu se zrakem soustředit na to, co sledoval. V rámci celkové podpory Kubova 
vývoje jsme rodinu navštívily i s kolegyní z týmu, fyzioterapetkou Lucií Grego-
rovou,” vzpomíná Martina Herynková na komplikovanou situaci, ve které 
se tehdy chlapeček nacházel. Díky intenzivnímu cvičení s odborníky a péči 
svých pěstounů ale podle ní udělal Kubík opravdu významné pokroky.

„Dnes, kdy je Kubovi 19 měsíců, jsou jeho zrakové reakce výrazně lepší; zají-
má se o vše kolem sebe, má pěkný oční kontakt a má výborný přehled 
o tom, co se kde v prostoru kolem něj nachází,” dodává poradkyně rané péče 
Martina Herynková, která s rodinou úzce spolupracuje od Kubíkových 
šesti měsíců.

Klíčovou roli sehrály poradkyně EDY také v době, kdy na Jurovy začaly tla-
čit úřady. Dítě s postižením totiž podle úředníků nikdo nechtěl, a tak byli 
loni manželé postaveni před hotovou věc: Buď si Kubíčka nechají nastálo, 
anebo půjde chlapeček do ústavu. Na rozmyšlenou měli jediný týden. 
S pomocí a podporou EDY se nakonec Jurovi rozhodli dát Kubíčkovi životní 
šanci a do rodiny ho přijali nastálo. Nejspíš tak dítě zachránili před velmi 
smutnými léty v ústavu bez rodičovské lásky, bez jakékoli šance na zlepše-
ní zdravotního stavu a na normální život.

Zlatý banán pro EDU

„Příběh o spolupráci s Jurovými jsme do soutěže vybrali zejména proto, že 
ukazuje pravou povahu služby, kterou EDA svým klientům nabízí – nejen 
práci na rozvoji dítěte, ale také lidské pochopení a účast na konkrétní situ-
aci. Ocenění v soutěži Zlatý banán si moc vážíme a povzbuzuje nás do další 
práce s našimi malými klienty a jejich lepší budoucnosti,” dodává ředitelka 
EDY Petra Mžourková. 

Cenu za druhé místo v soutěži neziskovek se Značkou spolehlivosti za 
EDU převzala společně s kolegyní Petrou Fibírovou v úterý 14. ledna na 
slavnostním vyhlášení v pražské Malostranské besedě. Odborná porota 
letos vybírala z celkem osmi příběhů neziskových organizací se Značkou 
spolehlivosti, které mění život k lepšímu.

 Evelyna Kulíšková, PR specialistka 
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 Základní umelecká škola 
    zazpívala pro EDU

Třicáté výročí působení služby rané péče v Česku, které letos slavíme, je 
pro nás natolik významné, že jsme si je začali připomínat už na sklonku 
loňského roku. 

V pondělí 9. prosince 2019 se EDA stal partnerem slavnostního koncertu 
pěveckých sborů, který uspořádala Základní umělecká škola Hostivař. 
Koncert se konal v krásném sále Českobratrské církve v Korunní ulici 
v Praze 2. Návštěvníky potěšil vánočně laděný program v provedení zpě-
váků nejrůznějších věkových kategorií – pod vedením svých sbormistrů 
Ondřeje Krbce, Lucie Valentové a Terezy Paděrové vystoupil sbor RadHů-
stka, sdružující nejmladší žáčky, dále pěvecké sbory Hostivařík a Hosti-
vařský koncertní sbor, ve kterém zpívají starší děti a teenageři; vystoupili 
také dospělí členové sboru RadHost a Nejkomornější sbor studentek 
Akademie umění a kultury pro seniory. Ve finále si s „profesionály“ za-
zpívala i ředitelka EDY Petra Mžourková.

A zatímco EDA vypomohl sborovým zpěvákům svým hlasem, návštěvníci 
koncertu podpořili naši organizaci částkou 7 520 korun, která se v prů-
běhu akce vybrala do kasičky. Navíc si diváci před koncertem nakoupili 
u stánku dárky z nabídky EDOVÝCH charitativních předmětů a rozhodně 
na nich nešetřili.

Děkujeme všem návštěvníkům, zpěvákům, sbormistrům, učitelům a pře-
devším řediteli Základní umělecké školy Hostivař panu Jiřímu Stárkovi za 
spolupráci, podporu a vřelý zájem o naši práci! 

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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Pomáhej pohybem

Pomáhat může být někdy velmi snadné a dokonce zábavné! Mobilní 
aplikace EPP od Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem umožňuje všem, kdo 
rádi chodí, běhají, lyžují, tančí, prostě se hýbou, svojí oblíbenou akti-
vitou získat od Nadace ČEZ finanční prostředky ve prospěch nějakého 
zajímavého projektu.

Letos v létě jsme i my zažádali u Nadace ČEZ o podporu vývoje nové 
aplikace EDA PLAY TOM. Stejně jako všechny ostatní aplikace, které 
vznikly ve spolupráci našich zrakových terapeutek, poradkyň rané péče 
a vývojářského studia Sugar and Ketchup, bude nová hra určena dětem 
se zrakovým a kombinovaným postižením. A stejně jako předchozí apli-
kace je i tato inspirovaná skutečným dítětem a jeho zájmy a potřebami. 
Tomášek je chlapeček s kombinovaným postižením, který si rád hraje 
a poznává nové věci. Chodí do školky, kde mu pomáhá osobní asistent, 
domů za ním jezdí poradkyně Lucka. 

A jak to s naší žádostí dopadlo? Projekt hodnotitele zaujal a pár dní před 
vánočními svátky se objevil v mobilní aplikaci. A protože EDOVI příznivci 
a kamarádi nejsou žádní lenoši, body potřebné k získání finanční pod-
pory byly nasbírány během několika dnů. Ostatně do sbírání bodů se 
aktivně zapojily i mnohé poradkyně a další zaměstnankyně EDY.

Práce na vývoji aplikace jsou už v plném proudu a děti se mohou těšit 
na nová zvířátka a zajímavé úkoly – najdou je na iPadech, tabletech se 
systémem Android i na  nových pracovních listech, kterým na rozdíl od 
elektronických přístrojů nikdy nedojde „šťáva“!

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu a všem, kteří nám pomohli pohybem, 
za investovanou energii.

Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Crossfit Committed podporuje EDU

... život nemusí být těžký jako činky – to musíš zažít taky a hned!

Už jste někdy viděli legrační soutěž o nejošklivější vánoční svetr?

EDA už ano! A to na vánočním večírku skvělé mezinárodní party, která 
se schází pravidelně ve fitku.
V CrossFit Committed se lidé scházejí, trénují, relaxují, makají, baví se, 
ale zajímají se i o sebe a o ostatní. V tělocvičně jsou všichni jako rodina. 
Najdete je na adresách: Bubenská 8a, Praha 7 nebo Pod Višňovkou 19, 
Praha 4. Moc děkujeme, že se tahle parta nadšenců  v čele s tátou Joeym 
Scafidim rozhodla podpořit i naše rodiny. EDOVI věnovali výtěžek vánoč-
ního večírku, kterého jsme se zúčastnili a zažili na něm tu nejbláznivější 
soutěž. A kdyby vás zajímalo, jak to u nich funguje, podívejte se sem: 
https://crossfitcommitted.com/ nebo fB - https://www.facebook.com/
crossfit.committed.

Ještě jednou velké díky všem „crossfitcommiteďákům“ za krásný vánoční 
dárek!

Lenka Holubcová, fundraiserka
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 EDOVA Vánocní besídka
 

Uplynulý rok nebyl pro tým EDY vůbec jednoduchý. Mezi poradkyněmi 
rané péče i v administrativním týmu došlo k mnoha personálním změ-
nám a přesunům. Každé z nás, ať už se pohybuje v terénu nebo v admi-
nistrativním zázemí, v průběhu roku přibývalo práce a únava narůstala.  
V prosinci už ale bylo jasné, že personální situace v organizaci se opět 
stabilizuje a že tradiční vánoční besídka proběhne v radostné atmosféře.

U nazdobeného stromečku jsme trpělivě čekaly, až nám fundraiserka 
Lenka rozdá dárky – trpělivosti bylo skutečně zapotřebí, protože každá 
obdarovaná dárek musela rozbalit a pochlubit se ostatním. Zajímá vás, 
co jsme letos v balíčcích našly? Hrníčky, čaje, kosmetiku, originální ná-
ušnice, objevila se i plátěná taška, kulich, společenská hra nebo kachní 
paštika! 

A po nadílce už to bylo jako v pohádkách – „jedli a pili a veselí byli”.  
Tým EDY je velmi hravý a nikdy nepromešká příležitost vyzkoušet něja-
kou novou hru, jak ostatně vidíte na fotografii.

Kéž by byl letošní rok tak příjemný a radostný jako naše vánoční besídka!

Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Rozhovor s Mgr. Evou Makovcovou,   
   zrakovou terapeutkou 

Jakým způsobem a kdy ses dozvěděla o rané péči? Od kdy v rané péči 
vlastně pracuješ?  
První informace přišla určitě při studiu speciální pedagogiky, takže už 
hodně dávno. A jak dlouho v EDOVI pracuju? Ono je to se mnou ta-
kové nestandardní. Začala jsem někdy v první polovině roku 2015, ale 
jen velmi zvolna, pouze na přibližně dvě posouzení zrakových funkcí za 
týden. A protože, na rozdíl od dalších dvou Edových zrakových terapeu-
tek, nejsem zároveň poradkyní rané péče, začala jsem být standardním 
zaměstnancem EDY, byť stále na malý úvazek, teprve loni v říjnu. A stále 
se pohybuji pouze kolem posouzení zrakových funkcí; nově i v oblasti 
ambulantní zrakové stimulace, kterou začal EDA nedávno svým klient-
ským dětem poskytovat.

Proč ses rozhodla pracovat jako zrakový terapeut?  
Zajímá mě, jak věci fungují! Potřebuju je pochopit, porozumět jim, pak 
s nimi můžu dál pracovat. A vidění, to je opravdu někdy dobrodružství! 
Pochopit, z kolika drobných a přitom provázaných kroků je složeno něco 
zdánlivě tak jednoduchého a samozřejmého jako to, že se na něco podí-
vám a vezmu si to do ruky, to by člověka na začátku ani nenapadlo. 

Co tě na této práci nejvíce baví? 
Nevím. Baví mě to jako celek, možná kromě psaní zpráv… Ale když se do 
nich ponořím, tak i to je dobré, protože občas teprve při nich si člověk 
uvědomí některé souvislosti a teprve pak se mu ukážou možné další cesty, 
kam a jak (nejen se zrakovým vnímáním) dál.
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Co ti udělalo v práci v poslední době radost? 
Mně dělá radost to, jak celý EDA funguje a že prostě má smysl. A čím 
jsem starší, tím více vidím oblastí, ve kterých může sehrát raná péče 
v rodinách dětí s postižením pozitivní roli.

Čemu by ses chtěla věnovat do budoucna?  
Dál, a snad i hloub a lépe, tomu, co dělám teď!

Co ráda děláš ve svém volném čase? Co tě baví? 
Nic! A asi bych to zrovna teď vydržela i docela dlouho! Ráda koukám na 
filmy, ráda jsem občas sama (a čas od času to opravdu potřebuju), ale 
s dětmi a naší novou psí slečnou takové situace moc nenastávají.  Ale 
teprve díky ní jsme objevili, jak je prima být venku, v lese, v přírodě 
– a docela si to všichni užíváme.

Kam by ses chtěla podívat?  
Vlastně ani nevím. Zrovna včera se mě dcera ptala, jestli bych chtěla do 
Austrálie, a opravdu moc se divila, jak můžu říct, že snad ani ne. Nemám 
vysněné destinace, myslím, že téměř všude může být krásně.

Na co se teď těšíš nejvíce?  
Na nové brýle! Až se ke mně po peripetiích dostanou... No, snad to ně-
kdy vyjde.
A samozřejmě i na mnoho dalších „maličkostí", ale tím, že zrovna jdu 
z optiky, myslím nejvíc na ty brýle!
 
 Děkuji za rozhovor.

 S Evou Makovcovou si povídala Aneta Bučková
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	 ČTechnologie	se	Svetluškou

V roce 2019 podpořil Nadační fond Českého rozhlasu Světluška v rámci 
oblasti „Technologie se Světluškou“ náš úmysl vytvořit baterii animova-
ných vizuálních programů pro diagnostiku a terapii zrakových vad u dětí 
raného věku.

Animované programy jsou již hotové a my je začínáme využívat při práci 
s dětmi, zatím zejména při posouzení jejich zrakových funkcí v rámci 
ambulantních programů u nás na pracovišti.
 
Díky tomuto projektu jsme zakoupili i monitor s úhlopříčkou 102 cm, 
můžeme tedy pozorovat reakce dítěte na větší ploše a orientačně zjišťo-
vat mj. i rozsah zorného pole.
 
Poradkyně rané péče budou mít tyto programy k dispozici a mohou 
s nimi pracovat také při konzultacích v rodinách. 

Děkujeme Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za podporu tohoto projektu.

Martina Herynková a Markéta Skalická, zrakové terapeutky 
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     Vliv zvukového prostredí 
  na miminko pred narozením 
   a po nem

Na každoroční konferenci Hlasohled má posluchač možnost slyšet mno-
ho odborníků, kteří se věnují hlasu z různých pohledů. Konference je 
zdarma,a je vždy nabitá zajímavými informacemi. Chodím tam ráda, pro-
tože ráda zpívám a protože si uvědomuji, jak cenný nástroj každý z nás 
v krku má. Nejen slovo je komunikace, ale hlas jako takový odráží vnitřní 
stav dítěte nebo dospělého.

Přednáška Mgr. Kláry Hedviky Mühlové se týkala vlivu hlasového a zvu-
kového prostředí na vývoj dítěte v děloze a po narození.
„Narozením přichází děťátko do prostředí (nejen) zvukově zcela odlišné-
ho, než doposud zná – a právě sluchová orientace v tomto ‚novém světě’ 
má zpočátku velmi komplexní charakter, s mnohočetnými důsledky 
a zásadním významem pro utváření prvotní zkušenosti o světě. Způsoby, 
jimiž mohou rodiče se zvukovým prostředím dítěte - pomocí svého hlasu 
– pracovat, jsou různé.” (Zdroj: http://www.hlasohled.cz/cze/konference.
html).

Nejsilnějším poselstvím Mgr. Mühlové pro posluchače bylo vštípení 
informace o tom, že miminko před narozením vnímá zvuky dvakrát 
hlasitěji než dospělý. To znamená, že hlučné prostředí na koncertech 
či festivalech, ale i nahlas puštěné rádio či televize, mohou být pro dítě 
stresující. Třebaže je dokázáno, že Mozartovy melodie působí na dítě vel-
mi povzbudivě, není třeba přikládat sluchátka na bříško maminky. Stačí 
si Mozarta pustit doma běžnou hlasitostí a poslouchat.

Hlas matky slyší dítě v děloze dobře, a je pro ně pak známý i po narození. 
Mnohé výzkumy prokázaly, že hlas matky u dětí zmírňuje bolest. Pokud 
nemůže matka s dítětem být z důvodu hospitalizace dítěte v nemocnici, 
můžeme personál požádat, aby pouštěl dítěti pohádky či ukolébavky na-
hrané maminkou. Některé nemocnice jsou tomu nakloněné více. Nejen 
hlas maminky je pro děti zklidňující. Proto ať i tatínci, prarodiče a tety 
klidným tónem komunikují s dítětem nebo mu zpívají třeba ukolébavky. 
Zaujala mě skutečnost, že ukolébavky na celém světě jsou tvořeny dvě-
ma opakujícími se slovy, která mají jednoduché slabiky. U nás v České 
republice je to například Hajej dadej, v Egyptě je tradiční ukolébavka 
Nami Nami nebo ve Finsku Nuku Nuku – a možná každý zná anglickou 
ukolébavku Twinkle twinkle.
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Mgr. Mühlová mluvila zároveň o tom, že volbu jména a to, jak se při 
vyslovení tohoto jména tváříme, vnímá dítě velmi citlivě. Jinak se tváří-
me, když říkáme „Jindřichu”, a jinak, když říkáme „Míšo”. Například slovo 
„tytyty”, i když ho říkáme bez hrozivého výrazu, působí úplně jinak než 
„ňuňuňu”, při kterém se tváříme, jako bychom chtěli dát dítěti pusu, 
třebaže to udělat nechceme.

Pro psychosociální vývoj dítěte je důležité zvukové prostředí, tedy jak 
kdo mluví doma kolem budoucí maminky a pak i volná improvizovaná 
hra mezi dětmi samotnými.

 Ze svých poznámek poskládala 
 Mgr. Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče, krizová interventka 

(Poznámka: Mgr. et Bc. Klára Hedvika Mühlová je doktorandkou Masarykovy univerzity 
v Brně v oboru muzikologie, se zaměřením na hudební teorii. Dlouhodobě se věnuje 
muzikoterapii.)
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   Zapnout knoflík?  - ucení hrou 

Jak máme naučit ty naše  děti  zapínat knoflíky? Nejlépe bude udělat 

z toho hru, zábavu.

Maminka Matýska se inspirovala na stránkách „Testováno na dětech” 
domácí pomůckou podle konceptu paní Marie Montessori.

Potřebný materiál: Knoflík, stuha, filc (různé barvy), nůžky.

Postup výroby:
Na jeden konec stuhy přišijte knoflík a na druhý kytičku - viz obrázek 

– nebo čtvereček filcu. Ty budu sloužit jako zakončení, aby navlékané 

čtverečky nepropadly.

Filc rozstříhejte na čtverečky a v každém uprostřed vystřihněte dírku, 

tak akorát na provlečení vašeho knoflíku.

Zvolte knoflík kulatý, velikosti cca 2 cm.

Dítěti nejprve ukažte a popište, co má s pomůckou dělat. Prostrčte knof-

lík do půlky a nechte dítě činnost dokončit.

Můžete hrát hru na navlékání „sukénky”, počítat, kolik sukének jste už 

navlékli, jakou vybereme barvu další sukénky apod.

 Dle nápadu od paní Líbalové zapsala 
 Markéta  Skalická, poradkyně rané péče

15Zpravodaj EDA cz, z. ú. 36/2020 Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci



 Hmatový koberecek

Děkujeme mamince Siy za tip na skvělé hmatové koberečky k podpoře 
rovnováhy a chůze.

Najít je můžete zde: https://www.muffik.eu/.

Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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	 Svetelné	panely	na	zedČ

Tatínek Anežky mi na konzultaci ukázal speciální světelné panely, které 
se dají nalepit na zeď i na jiné plochy; je možné je mezi sebou propojo-

vat, a vytvářet tak různé obrazce. Mají v sobě zabudované inteligentní 

LED světlo, které umožňuje změnu barev a intenzity a reaguje na dotek. 

Světlo také bliká do rytmu přehrávané hudby. I z těchto důvodů se pane-

ly mohou stát zajímavou pomůckou pro děti se zrakovým postižením.

 

Zajímavé na této pomůcce je i to, že se dá ovládat přes mobilní aplikace 

určené pro operační systémy iOS i Android.

  

Panely je možné pořídit na této adrese: https://www.alza.cz/nanoleaf-ca-

nvas-d5502303.htm?o=1.

Rodičům Anežky děkujeme za tip!

 Klára Janečková, poradkyně rané péče
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 Cyrilovo varení
 

Dnes jsem si pro vás připravil recept z online kuchařky, který jsem našel 
a chtěl ho vyzkoušet.

Kuřecí a krůtí kousky v sýrovém těstíčku

Co si připravíme?
sůl
olej 
400 g kuřecího a 400 g krůtího masa 
 – já jsem dojel na kole do řeznictví pro čerstvé 
Dresink
sůl
3 stroužky česneku
2 lžíce sekané pažitky
pepř mletý
150 g bílého jogurtu
150 g majonézy
Těstíčko
140 g hladké mouky
2 vejce
100 ml bílého vína
1,5 lžičky mleté sladké papriky 
pepř mletý
160 g sýra – já nastrouhal goudu

Jak se to dělá?
Maso nakrájíme na malé řízečky. Vejce rozšleháme s vínem, zašleháme 
mouku, sýr a nakonec papriku, pepř a sůl. Vznikne husté těstíčko.
Kousky kuřete a krůty obalíme v těstíčku a ihned je smažíme ve větším 
množství rozpáleného oleje tak, aby kousky byly potopené. My jsme sma-
žili ve friťáku. 
Můžete si zkusit osmažit i plátky celeru v těstíčku, mamce to chutnalo.
Smažené řízečky s brambory a dresinkem jsem připravil pro celou rodinu 
k večeři. Všem moc chutnalo a ještě nám zbylo.

                         Váš Cyril
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Kalendárium

Co proběhlo

9. 12. 2019  koncert pro EDU, koncert ZUŠ Praha 10 v sále 

Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici

Co se chystá

Rok oslav k 30. výročí založení rané péče v Čechách

28. 3. 2020  Charity Battle for EDA – taneční soutěž breakdance 

s výtěžkem pro EDU v Praze na Dobešce

7. 4.  2020  Setkání rodičů s možností vyzkoušet si Ozoboty a pracovní 

listy EDA PLAY 

14.30 – 16.30 hod

25. 4. 2020  Den oslav rané péče v Zemědělském muzeu v Praze 

– 30. výročí založení rané péče v Čechách

24. 5. – 30. 5. 2019  Pobytový kurz v Lučkovicích, pozvánky vám 

poradkyně budou posílat v půli března

17. 6.  2020  Zahradní slavnost ve Filipovce

30. 9.  2020  Setkání rodičů s možností vyzkoušet si aplikace EDA PLAY 

a práci s iPady

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