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Pozehnání prostor EDA

3. leden 2019 byl pro EDU neobyčejným dnem. Prostorám, ve kterých pů-
sobíme od dubna minulého roku, požehnal katolický farář z farnosti Stětí 
sv. Jana Křtitele v blízké Hostivaři P. Karol Matlok. Žehnání proběhlo v pod-

večerních hodinách a sešla se při něm asi polovina pracovníků EDY včetně 

paní ředitelky Petry Mžourkové. Setkání provázela příjemná a otevřená 

atmosféra. Karol Matlok pojal obřad žehnání velmi zodpovědně a zároveň 

citlivě. Výběrem jednotlivých čtení ze Starého a Nového zákona a svojí pro-

mluvou přirozeně propojil biblické texty s posláním naší organizace. 

V promluvě ocenil, že se svou prací snažíme být prospěšní těm, kteří to ve 

svém životě nemají lehké. V závěru obřadu P. Matlok požehnal jednotlivé 

místnosti naší organizace včetně Speciálně pedagogického centra a Linky 

EDA. Neopomněl požehnat ani automobily, kterými naše pracovnice 

dojíždějí do vzdálených míst  republiky za klientskými rodinami. Potom 

jsme měli možnost s P. Matlokem při čaji příjemně pohovořit a zazpívat si 

koledy.

„Pro naši organizaci je požehnání jejích prostor velmi důležitým aktem. 

Svojí prací se snažíme pomáhat rodinám, které procházejí těžkými život-

ními situacemi. Naši klienti ve většině sice nejsou věřící, ale nám (nebo ale-

spoň některým z nás) v naší práci velmi pomáhá vědomí, že do ní vstupuje 

Bůh svoji uzdravující přítomností a podporou,“ říká poradkyně rané péče 

Jana Vachulová.

„Žehnání lidem, místům a věcem je součástí služby každého kněze, tedy 

i mé. A jsem za to moc rád. Vždy mám radost, když lidé stojí o to otevřít se 

Božímu působení, když chtějí Boha přijímat do svých životů, vztahů i práce. 

Žehnání prostor EDY pro mě nebylo jen službou, ale i příjemným a oboha-

cujícím setkáním s lidmi, kteří se snaží být prospěšní druhým,“ řekl P. Karol 

Matlok.

 Markéta Benešová, EDA 
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Pozvánka
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 Rozhovor s Vladimírem Korenem 
  EDA pomáhá dávat světlo a radost 

(rozhovor uveřejněný v charitativní příloze 
Katolického týdeníku, která vyšla 13. 3. 2019)

Vladimír Kořen je znám jako moderátor televizního pořadu, který přibli-
žuje divákům tajemství přírody a vědy. Obyvatelé Říčan ho znají už devět 
let jako starostu. Říčany se staly pod jeho vedením nejlepším městem pro 
život v České republice. S organizací EDA se Vladimír Kořen seznámil, když 
s jejími zaměstnanci a klientskými rodinami společně natáčeli charitativ-
ní díl pořadu Zázraky přírody. Sympatický moderátor navštívil také sídlo 
organizace, kde se jako nevidomý pokusil jíst špagety, šlehačkový dezert 
a také si vyzkoušel různé pomůcky a hry pro děti s postižením zraku.

Jste starosta, televizní moderátor, manžel a otec tří dětí, jaký máte recept 
na to, abyste zvládl velkou časovou vytíženost a stres?  
Opravdu mi schází to, co člověk potřebuje nejvíc, odpočinek. I víkendy 
jsou plné, třeba tento. V sobotu večer jsem předával ceny tanečníkům 
v Říčanech, protože zde probíhala jedna z největších tanečních soutěží 
v České republice. Přes den jsme měli masopust, v neděli ráno jsem jel na 
natáčení pořadu Zázraky přírody do České televize. Navíc mám spoustu 
drobných pracovních strastí, například že nám někdo ukradl strom. V prů-
běhu celého starostenského týdne řeším investiční záměry typu nové 
školy, kde potřebujeme sehnat pár desítek milionů, navíc řešíme dotace 
na cyklostezku a další organizační věci. Cítím se pak velmi vyčerpaně.

Jak se odreagujete, abyste to vydržel?  
Občas jdu na ryby. Svět si užívám, život je pro mě důležitý, nechci pro-
marnit ani vteřinu. Nejsem typ člověka, který padne večer na kanape 
a nic nedělá. Jsem hodně činorodý. Stále beru počítač s sebou, a když 
mám někde chvilku, vím, že například musím opravit některé tiskové 
zprávy nebo napsat odpovědi na otázky. Přál bych si, abych mohl být 
více se svými dětmi, nejmladšího syna Vašíka ještě potřebuji zdokonalit 
v lyžování. 
 
Účastníte se aktivně i náročných akcí a pokusů v pořadu Zázraky přírody, 
jak snášíte mnohdy velmi adrenalinové situace?  
Těžko. Nejsem odvážný sportovec, který ujíždí na adrenalinových spor-
tech, nejsem ani mimořádně zručný a pohybově talentovaný. Je potřeba 
zatnout zuby. Kdyby tam účinkoval člověk, který pravidelně skáče s pa-
dákem, není to takové drama, jako když Kořen skáče ze Žižkovské věže. 
Teď jsme natáčeli na Lipně a tam jsem musel plavat v zamrzlé přehradě. 
Hasiči mi vyřezali díru v ledu a vlezl jsem do vody, která měla čtyři stup-
ně. Mám radši teplou vodu ve vaně, ale překonal jsem se.
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Minulý rok jste se podrobněji seznámil s organizací EDA, když jsme spo-
lečně natáčeli charitativní díl pořadu Zázraky přírody, který již deset let 
moderujete. Znal jste vy osobně už dříve pojem „raná péče”?  
O rané péči jsem slyšel a myslím, že je to potřebná záležitost. V rámci 
svých starostenských aktivit jsem měl příležitost projít několik zařízení, 
kde se starají o děti s různými handicapy. Mám manželku šachistku, která 
dala dohromady metodiku pomáhající rozvoji intelektu pro potřeby dětí 
v mateřských školkách. Prošel jsem s ní desítku institucí, kde jsme zavedli 
tuto metodiku, a vznikla s nimi dlouhodobá spolupráce. 
 
Vy jste znalý. Jako organizace jsme si nechávali dělat výzkum a zjistili 
jsme, že pojem raná péče nezná ani deset procent obyvatel ČR.  
V rámci společnosti je hodně témat, o kterých se mluví. Každý říká, že 
na to má nějaký názor, a pak se ukáže, že je to jen pocitová záležitost 
a vůbec o té problematice nic neví. Mezi těmito lidmi jsou i takoví, kteří 
rozhodují o důležitých záležitostech v rámci zastupitelstev a politických 
reprezentací. 
 
Na vlastní kůži jste si vyzkoušel v rámci natáčení speciálního dílu pořa-
du Zázraky přírody, jehož tématem byl zrak, jaké je to být nevidomý. Co 
všechno se vám vybaví, když si vzpomenete, jak jste se s páskou přes oči 
procházel po lese?  
Vybavuji si to, byl to pro mě zážitek, zkoušel jsem si to i doma. Myslím 
si, že si to člověk potřebuje zažít, aby si cenil toho, že mu fungují všech-
ny smysly. Vnímavost je velmi důležitá, aby nám svět neproběhl před 
očima jen jako kulisa, aby si člověk vážil barev a tónů okolo sebe. Snažím 
se postihnout okamžik všemi smysly. Když člověk přijde o zrak nebo se 
mu zrak začne zhoršovat, teprve pak si uvědomí, jak velká ztráta to je. 
 
Bál jste se při natáčení, že spadnete nebo narazíte do stromu? 
Věděl jsem, že kolem mě je televizní štáb a pokud by mi hrozilo nebez-
pečí, že na mě zařvou a nenechají mě čvachtat se třeba v rybníce nebo 

narazit do stromu, tak škodolibí zase nejsou. 
 
Jaký máte jako komunální politik názor na charitativní akce?  
Stát je plný konzervativních stereotypů, ale svět je rychlejší a právě 
i sociální služby a jejich klienti potřebují pomoc naléhavě. Zaplať Pán 
Bůh, že máme lidi, kteří svůj čas dávají druhým, nedokážu si představit, 
že by systém bez organizací jako je EDA, Česká katolická charita a jiné 
fungoval. Tyto organizace jsou nezastupitelné a pracuje v nich spousta 
dobrých lidí, kteří si uvědomují svou odpovědnost za to, že druhý může 
potřebovat pomoc. 
 
Podle vašeho názoru je tedy správné oslovovat veřejnost se žádostí 
o pomoc? 
Spolupodílíte se na něčem dobrém, to je věc, která už provází lidstvo tisíce 
let. Je to záležitost, která je teď a tady. Už v antice byly popsány vztahy 
mezi Charitkami – o tom, jak poskytovat dobrodiní, jak dobrodiní přijmout 
a zase vrátit. Je to takový kruh, který patří k lidstvu od nepaměti. 
 
Kdyby se vás někdo z čtenářů Katolického týdeníku zeptal osobně, proč 
by měl podpořit právě EDU? Jak byste ho povzbudil? 
Jsou určitě lidé, kteří měli štěstí a mohou pomáhat. Hledají tu správnou 
organizaci, respektive správnou věc, kterou chtějí podpořit. Pomoc lidem 
či dětem, které mají problém se zrakem, má obrovský smysl. Pomáháte 
dávat světlo a radost. Když jsme točili Zázraky přírody s EDOU, bylo všude 
cítit dobro, že EDA poradí a pomůže. 
 
Pokud by vás některá z těchto rodin pozvala, abyste se přišli seznámit 
s prací našich poradkyň, přijal byste? 
I když jsem velmi časově vytížený, je to podnětná záležitost a rád bych 
takovou nabídku přijal.

Ptala se Lenka Dobešová, PR specialistka
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Bratri kapucíni a jejich beneficní 
  koncerty

Koncertní „Večery u kapucínů“ se konají každou první středu v měsíci 
v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech. Tato benefiční akce se 
konala díky ochotě účinkujících i štědrosti návštěvníků již téměř sedm-
desátkrát, v průběhu příštího roku se uskuteční stý koncert. Výtěžek 
dobrovolného příspěvku, který vybírají bratři do své kapuce od publika, 
je vždy věnován jiné instituci podle výběru bratří kapucínů. Podpořili 
takto již desítky sociálních a charitativních organizací – např. péči o umí-
rající, pomoc pro děti s postižením, pro lidi bez střechy nad hlavou a pro 
ty, které povodeň připravila o domov, pro týrané ženy nebo třeba pro 
osoby nemocné schizofrenií.

Hudební produkce večerů je velmi rozmanitá. Zaznívá hudba různých 
epoch – od renesance přes baroko, klasicismus a romantismus až po 
tvorbu 20. a 21. století.V refektáři kláštera například koncertovali Ivo 
Jahelka, Lucie Redlová, Jakub Zahradník, Edita Keglerová a Ivana Bilej 
Brouková, Michael Pospíšil a Ritornello, Alikvotní sbor Spektrum. Všich-
ni interpreti vystupují z principu bez nároku na jakýkoliv honorář.
 
K podpořeným organizacím patří i nezisková organizace EDA, která 
měla tu čest být adresátem sbírky již pětkrát; naposledy letos v dubnu 
při koncertě barokní hudby skvělého tělesa Ensemble 1631 s názvem 
Perly baroka. Výtěžek večera byl téměř 7600 Kč. Jsme všem vděční za 
podporu.

Lenka Dobešová, PR specialistka
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Asistent pedagoga

(Vybíráme z rozhovoru Jany Vachulové s Mgr. Pavlou Baxovou, ředitel-
kou organizace Rytmus, publikovaného v Bulletinu Asociace rané péče 
České republiky v čísle prosinec 2018 – leden 2019).
 
Organizace Rytmus, kterou jsi založila, pořádá už léta kvalifikační kur-
zy pro asistenty pedagoga. Máš představu, kolik už jich bylo Rytmusem 
vyškoleno? 
V posledních třech letech děláme ročně 10 kurzů, v Praze, Brně a Ostravě. Tak 
za rok 2016 prošlo kurzem 219 účastníků, o rok později 299 a v roce 2018 už 
366 lidí. Jinak kurzy děláme od roku 2006, takže navíc pár stovek lidí. 
 
Mohla bys popsat typického uchazeče hlásícího se na kurz asistenta pe-
dagoga v Rytmusu? 
V současné době jde myslím o 3 základní typy lidí: 
•   ženy středního věku, které celý pracovní život strávily např. v bance 

nebo na úřadu a chtějí změnit profesi; čekají, že tato změna jim přinese 
smysluplnou práci,

•   ženy, které mají dítě s nějakým typem postižení nebo „speciálních po-
třeb“ a chtějí se dozvědět víc, částečně i kvůli svému dítěti, aby mohly 
dělat asistenty pedagoga,

•   ženy, které již ve školách nebo školkách pracují a nemají potřebný „pa-
pír“, tak si dodělávají vzdělání. 

Muži se účastní minimálně a pokud, tak především z posledního uvedené-
ho důvodu. 

 

Byl obsah kurzů od začátku striktně dán ze strany MŠMT, nebo vznikal 
tak nějak živelně z potřeb praxe, ze zkušeností nejzkušenějších, z nadšení? 
Myslím, že jsme první, kteří s přípravou kurzu pro AP začali (rok 2006). 
V každém kurzu spolulektoruje i člověk s postižením, baví nás to a zároveň 
máme trochu obavy z toho, jak jsou asistenti ve školách využíváni a jak 
často přebírají odpovědnost za výuku začleněných dětí. Obsah kurzu jsme 
sestavili a upravovali dle potřeb z praxe, podle toho, co jsme si mysleli, že 
budou asistenti nejvíc v praxi potřebovat. Bylo nicméně nutné pro získání 
akreditace se držet tzv. standardu kurzu pro AP – takže jsme obsah mu-
seli trochu upravit. Vybíráme ale jen takové lektory, kteří mají praktické 
zkušenosti, a jasně podporujeme inkluzívní vzdělávání; učíme, jak mohou 
k jeho kvalitě přispět asistenti pedagoga. Učíme je principy, na nichž práce 
pedagoga stojí, např. týmová spolupráce s učitelem a/nebo respekt k rodi-
čům začleněných dětí. 
 
Jakou máte zpětnou vazbu o uplatnění absolventů? Případně – dá se říci, 
jak dlouhá je průměrně doba, po kterou jako asistent pracuje? 
Velká většina účastníků, i absolventů, už v době kurzu někde ve škole 
nebo školce pracuje nebo to mají domluvené. Jiná otázka je jejich výdrž. 
S tím je myslím potíž z různých důvodů – platové podmínky, práce se jeví 
jako „bezbřehá“, někdy si nesednou s učitelem. Nemám žádné statistiky, 
ale myslím, že se asistenti dost na místech střídají. Přispívá k tomu i fakt, 
že nemají metodické vedení zajištěné přímo na škole.
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Mohla bys stručně pojmenovat, co je posláním asistenta pedagoga, na co 
by podle tebe mohl být hrdý? 
Podle mne je úkolem asistenta přispět k tomu, aby byl učitel schopen 
zvládnout náročnou práci ve třídě, kde je začleněno dítě se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Měl by být schopen týmové práce, měl by si 
umět říct o konzultaci a čas na domluvu s učitelem. Měl by být tvořivý 
a měla by ho práce bavit. Hrdý – možná, když jako součást týmu přispívá 
konstruktivně do sestavování individuálního vzdělávacího plánu nebo 
když se mu daří propojovat začleněného žáka s ostatními dětmi. Nebo 
když umí dítě pochválit před rodiči, protože se mu podařilo objevit další 
silnou stránku – nadání dítěte.  
 
A jaké jsou naopak největší hříchy, kterých by se měl ve své profesi vyva-
rovat? A jaké vlastnosti by nejspíš neměl mít? 
Asistentům neprospívá, když si neřeknou o náplň práce a kompetence. To 
je učíme, aby udělali co nejdřív. Neměli by se nechat „zahnat“ k jednomu 
žákovi a dělat věci za něj, byť s dobrým úmyslem, že mu pomůžou, aby 
měl všechno dodělané, jako ostatní. Neměl by dávat jen na své pocity 
a dělat věci tzv. intuitivně. Měl by se ptát, zjišťovat informace od rodičů 
nebo předchozích asistentů.

 
 
A co odpovídáš na otázku, zda se hodí, aby asistenta pedagoga dělala 
vlastnímu dítěti – třeba i z nouze – maminka? 
To je bohužel situace, s níž se docela často setkáváme. Teď řešíme případ 
kluka, který má kombinované postižení – autismus a lehké mentální 
postižení. Rodina se rozhodla, že změní školu a maminka bude po určitou 
omezenou dobu dělat synovi asistentku. Důvodem je to, že chce budoucí 
asistentce ukázat, jak má s jejím synem pracovat. Tomu rozumím a zdá se 
mi, že to je dobré řešení. Zvlášť v takové situaci, kdy není nikdo další, kdo 
by asistentku mohl metodicky vést. Podotýkám, že na určitou omezenou 
dobu.
 
Jinak si myslím, že rodiče by neměli pracovat se svými dětmi jako asisten-
ti. Měli by zůstat rodiči, zkusit si od dětí odpočinout.

Zpravodaj EDA cz, z. ú.  33/2019 infoservis 9



 Svépomocná skupina 
  ve Stredoceském kraji
 

Ve Středočeském kraji vzniká nová svépomocná skupina pro rodiče dětí 
se specifickými potřebami. Zapojte se!

Rodičovské fórum je nově vznikající svépomocná skupina rodičů/zákon-
ných zástupců dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, která se jed-
nou měsíčně schází za účelem sdílení zkušeností, informací, doporučení 
na odborníky a odborná pracoviště i společné trávení volného času na 
akcích pro celé rodiny. Naším zájmem je otevření svépomocné skupiny 
a společné řešení problémů na dané téma. 

Organizace rodičovského fóra je jednou z aktivit projektu „Inspirace 
v odlišnosti“, jejímž hlavním řešitelem je Univerzita Palackého v Olomou-
ci. V rámci projektu jsou pro rodiče pořádány také tematické semináře 
a přednášky.

Zaujala vás naše nabídka? 
Chcete vědět více? 
Máte zájem setkávat se? Sdílet? Hledat možnosti a řešení?

Odkaz na facebook: 
https://www.facebook.com/events/2362901697061537/

Jana Ježková, vedoucí služby
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 Dávky sociální péce a podpory

 

Dávky sociální péče
Kde žádat – Úřad práce
Příspěvek na péči (PNP) – I., II., III., IV. stupeň závislosti 
•  od 1 roku, navýšení o 2 000 Kč od 4 do 7 let věku ve III. a IV. stupni 

PNP  nebo při nižším příjmu než dvojnásobek ŽM 
Příspěvek na mobilitu – 550 Kč měsíčně od 1 roku 
Příspěvek na zvláštní pomůcku 
•  cena do 24 000 Kč (příjem do osminásobku ŽM – spoluúčast 10 %, 

min. 1 000 Kč)
• cena nad 24 000 Kč do 350 000 Kč – spoluúčast 10 %, min. 1000 Kč 
• schodišťová plošina max. 400 000 Kč 
• motorové vozidlo – max. 200 000 Kč od 3 let věku 
• na úpravu bytu – od 3 let věku 
• vodicí pes – od 15 let věku 
• ostatní pomůcky od 1 roku
Pomoc v hmotné nouzi 
• příspěvek na živobytí 
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc

Dávky sociální podpory 
Kde žádat – Úřad práce
Přídavek na dítě – do 2,7 násobku ŽM
Příspěvek na bydlení (nárok má vlastník nebo nájemce bytu), čerpání 
max. 84 měsíců v průběhu 10 let
Rodičovský příspěvek – nejdéle do 4 let věku dítěte, do vyčerpání 
220 000 Kč, souběh s PNP
Porodné – do 2,7násobku ŽM (13 000 Kč na 1. dítě, 10 000 Kč 
na 2. dítě, vícerčata 23 000 Kč)
 Tzv. otcovská – placené volno na 7 dnů po narození nebo převzetí dítěte
Dávky pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna 
pěstouna, příspěvek na převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osob-
ního motorového vozidla (u 3 a více dětí v pěstounské péči), příspěvek 
na ukončení pěstounské péče
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Ostatní zvýhodnění
Kde žádat – Úřad práce
Průkazka TP, ZTP, ZTP/P (speciální označení vozidla je v kompetenci 
ministerstva dopravy) 

Kde žádat – Finanční úřad
Daňové zvýhodnění a ostatní slevy – daň z příjmu (dítě ZTP/P), vrácení 
DPH (nákup motorového vozidla), daň z nemovitosti, bezplatné vyhra-
zení trvalého místa k parkování, bez dálničních poplatků (ZTP, ZTP/P)

Kde žádat – dle operátora
Sleva na telefon 

Kde žádat – dle poskytovatele
Sleva na odběr elektrické energie (ZTP, ZTP/P) 
Sleva na odběr zemního plynu (ZTP/P) 

Kde žádat – pediatr
Poukaz na plenkové kalhotky – od 3 let 
Poukaz na absorpční podložky – od 3 let, těžká inkontinence

Kde žádat – pediatr + zdravotní pojišťovna
Náhrada cestovních nákladů do zdravotnického zařízení 

Kde žádat – zdravotní pojišťovna
Sleva na brýle – dítě 2x ročně

Kde žádat – OSSZ
Dávky nemocenského pojištění 
Peněžitá pomoc v mateřství 
Dlouhodobé ošetřovné (Tato dávka má pomoci rodinám s péčí o jejich 
nemocného člena, a to po jeho propuštění z nemocnice, kde pobyl mi-
nimálně 7 dní, a při potřebě celodenní péče o něj doma po dobu mini-
málně 30 a maximálně 90 dní. Vše se řeší prostřednictvím ošetřujícího 
lékaře, včetně potvrzení pro zaměstnavatele.)

Lucie Gregorová, poradce rané péče
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 Nakupte si v EDOVI 
 na našem e-shopu

Jak už asi víte, má EDA svůj e-shop. Najdete v něm mnoho krásných věcí 

nejen pro sebe, ale i pro své blízké. Aktuálně máme ve slevě růžová 

a modrá trička dámského střihu a hrnek s kávou v dárkovém balení. 

Pokud jste si ještě nepořídili ponožky na velikonoce, tak neváhejte 

a nakupte si je teď, dokud je máme skladem. Rychle se vyprodávají 

a my jsme za to moc rádi. Také nás těší, že „Dárky, které pomáhají“ 
mají tak velkou oblibu u našich příznivců.

Na všech našich charitativních předmětech najdete zvířátka z aplikací 

EDA PLAY.

Napište nám, co by se vám mezi našimi dárkovými předměty líbilo 

– třeba pak svůj nápad objevíte na našem e-shopu.

 Zuzana Malá, asistentka marketingu
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 Videa aneb Víte, co všechno v EDOVI 
deláme? Jen se podívejte!

Vzpomenete si ještě, jaké to bylo, když jste poprvé uslyšeli o rané péči? 
Uměli jste si představit, co vás čeká, až zavoláte na kontaktní telefonní 
číslo? Bylo pro vás samozřejmé pustit do bytu úplně cizího člověka, se 
kterým jste předtím jen krátce hovořili po telefonu? Možná vám nebylo 
jasné, s čím vám poradkyně rané péče může pomoci, nebo vás zaskočil 
průběh funkčního vyšetření zraku vašeho dítěte...

Abychom rodičům ušetřili čas a energii při hledání informací o rané péči, 
natočili jsme sérii videospotů, ve kterých ukazujeme, co všechno EDA 
nabízí. Dozví se z nich, jak to vypadá, když poradkyně přijede za rodinou 
domů, i co se odehrává v pracovně stimulace zraku. V krátkém snímku 
představujeme Linku EDA 800 40 50 60 i naše Speciálně pedagogické 
centrum EDA, které dětem pomáhá zvládnout nástup do předškolního 
zařízení a později do školy.

Při sledování kratičkých spotů vás asi ani nenapadne, kolik je za nimi 
práce. Přípravy natáčení začaly už v roce 2017, kdy jsme s organizací 
Cittadella podali projekt na ministerstvo zdravotnictví. Po schválení 
žádosti jsme pracovali na scénáři, domlouvali spolupráci s rodinami, 
které byly ochotné se natáčení zúčastnit, a v září loňského roku proběh-
lo samotné natáčení. Velmi děkujeme panu Hromádkovi z Cittadelly za 
zaštítění projektu, pánům Dvořáčkovi a Sisákovi za natočení spotů, Janě 
Plodkové za namluvení komentáře a především všem dětem a rodičům, 
kteří našli odvahu postavit se před kameru. Z videospotů máme v EDO-
VI velkou radost a doufáme, že pomohou v rozhodování všem rodičům, 
kteří ještě váhají, zda jim služba rané péče může být užitečná.

Videospoty o naší organizaci najdete na našem webu nebo na https://
www.youtube.com/channel/UCqoqlonPzWvSOy8er0ZHgCQ.

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Rozhovor 
s PaedDr. Markétou Skalickou 
metodik, zrakový terapeut, poradkyně rané péče

Markéto, spočítala jsem, že je to letos již třicet let, co se známe. Obávám se, zda 
prostor k tomu vymezený není vyčerpán.  
 
Kudy vedla tvá cesta do rané péče?  
Moje původní profese  sociálního pracovníka mne přivedla do Centra 
zrakových vad. V roce 1983 mne přizvali asistentka Helena Flenerová 
a PhDr. Oldřich Čálek  do pilotního projektu rané péče, který se reali-
zoval ve spolupráci se Svazem invalidů. V té době musely být všechny 
děti se zrakovým postižením z Čech sledovány v Centru zrakových vad, 
tak jsem byla prostředníkem k rodičům dětí, kterým se služba nabízela. 
Jezdila jsem s nimi do rodin a zúčastnila jsem se týdenního pobytu v Ho-
doníně u Kunštátu. To mne inspirovalo k přihlášce ke studiu speciální 
pedagogiky a k rozšíření mé původní profese o ranou péči, tehdy urče-
nou jen pro úplně či prakticky nevidomé děti.

Mnozí rodiče tě ale neznají jako poradkyni rané péče, ale setkali se s te-
bou v Centru zrakových vad. Co přesně děláš tam?  
V Centru zrakových vad pracuji jako zraková terapeutka. Mám tedy na 
starosti vyšetření vidění malých dětí, dětí se zrakovým a kombinovaným 
postižením, vyšetřuji i dospělé pacienty se zrakovým a případně kombino-
vaným postižením a navrhuji jim vhodné kompenzační pomůcky (filtrové 
brýle, lupy, dalekohledové systémy, elektronické pomůcky, bílé hole...), 
úpravy prostředí pro lepší uplatnění postiženého zraku v jejich denním ži-
votě a také se věnuji nácviku použití optických a elektronických pomůcek, 

nácviku techniky excentrické fixace. Specifickou skupinou jsou senioři, 
kteří také potřebují speciální přístup. Často začínám konzultaci krizovou 
intervencí, než se mohu věnovat zrakové terapii.

Co tě na tvé práci stále baví?  
V práci se setkávám s dětmi a jejich rodiči. Každé dítě a každý rodič  jsou 
jedinečné osobnosti, a tedy vždy je třeba zvolit individuální přístup. Tato 
pestrost bez uplatňování jednotvárné rutiny je pro mne důležitá. Také je 
pro mne důležité, že mohu přispět k zlepšení kvality života dětí i rodičů.

Co ti v poslední době udělalo radost? 
Průběžně mám radost, když dělají moji klienti pokroky. Právě jsem ukonči-
la péči v rodině, kde si myslím, že se nám podařilo chlapce dobře připravit 
na nástup do školy.
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Dokážeš vůbec odpočívat? Jaká situace je pro tebe relaxem?  
Učím se to. Snažím se najít čas na pravidelné provozování toho, co mám 
ráda, a to je hudba a tanec, pobyt v přírodě.

Vím, že s manželem Petrem rádi cestujete. Máš tip na pěkné místo, kde 
lze strávit pár dní a užít si okolí?  
Nevyčerpatelným zdrojem zážitků a krásných přírodních scenérií jsou 
pro mne řecké ostrovy, žijí tam milí lidé a je tam krásné propojení příro-
dy a kulturní historie.

Začíná jaro, co ti toto období připomíná?  
Konečně přijde teplo, dny jsou delší, vše je zelené či přímo v květu.

Na co se teď nejvíce těšíš? 
Na léto, na mezinárodní setkání  kolegů z oboru na konferenci v Pise 
a na letní dovolenou.

 Děkuji za rozhovor.

 Markéty Skalické se ptala Martina Králová

16Zpravodaj EDA cz, z. ú. 33/2019 rozhovor



     Nápady, jak pomoci zvládat 
centrální postizení zraku

2. část seriálu, dnes na téma „Komunikace“
 
Začneme příběhem: Malá Ilonka sedí ve své židličce u stolu v jídelně a jí 
piškotek. Kdykoli na ni maminka promluví, Ilonka od ní odvrátí obličej. 
Maminka je smutná, myslí si, že s ní Ilonka nechce komunikovat. 

Jak to je doopravdy? Ilonka vnímá maminku prostřednictvím jejího hla-
su. Když maminku uslyší, nastaví ucho směrem k ní, aby ji dobře slyšela. 

Obecně děti a dospělí potřebují vzájemný kontakt, chtějí spolu komu-
nikovat. Dělají to více způsoby. Když se rozhlédnete kolem, vidíte děti, 
rodiče, jak se smějí, dívají se na sebe a povídají si spolu, objímají se, haš-
teří se, někdy se na sebe mračí. Formování citových vazeb a komunikace 
začíná mezi dítětem a rodiči ihned po narození. To se neliší u dětí s CVI. 

Dítě s CVI se může setkávat s mnoha neočekávanými situacemi. Napří-
klad někdo se může náhle objevit těsně vedle něho, ono o něm vůbec 
nevědělo. Nějaká situace proběhne jinak, než očekávalo. 

Intonace hlasu nemusí odpovídat výrazu obličeje, protože dítě výrazu 
obličeje nerozumí. Je pro ně proto obtížnější vyznat se v okolním pro-
středí, porozumět změnám v chování osob spojeným s vizuálními proje-
vy jako jsou výrazy obličeje, gesta a další projevy chování. 

Pozitivní zkušenosti při kontaktu s druhými lidmi a při objevování okolí 
mu dodají pocity sebedůvěry a radosti.

Oční kontakt
Novorozené děti obecně vidí špatně, ale zrak se rychle vyvíjí a během 
prvních týdnů začnou navazovat s rodiči oční kontakt. S dítětem s CVI

může být navázání očního kontaktu komplikovanější, protože pro dítě je 
obtížné zaměřit pozornost na vaše oči. Chvilky, kdy se na vás dítě podívá, 
mohou být velmi krátké, protože dítě není schopné zaměřit svůj zrak na 
jeden objekt na delší dobu. Dalším důvodem, proč vaše dítě těžko nava-
zuje oční kontakt, může být to, že nemůže zapojit více smyslů najednou. 
Když na dítě mluvíte, může nastavit své ucho, aby dobře slyšelo váš hlas, 
a proto se na vás přestane v tu chvíli dívat.

Abyste navázali dobrý kontakt se svým dítětem, je třeba si dobře všímat 
projevů v chování dítěte, jeho reakcí na podněty v okolí. Vedle očního 
kontaktu, dotyků a slovního kontaktu je také důležitá vzájemná interak-
ce mezi vámi.

Co dál můžete udělat pro podporu očního kontaktu se svým dítětem:
• Všímejte si, zda nesvítí světlo dítěti do očí;  je naopak dobré, aby byl 
dobře osvětlený váš obličej.
• Ubezpečte se, že nejsou ve vašem okolí rušivé vlivy jako puštěné rádio 
či televize, které mohou ztěžovat zaměření zrakové pozornosti dítěte, 
protože se musí soustředit na dvě věci najednou.
• Pro oční kontakt a komunikaci je třeba volit vhodnou polohu dítěte; ně-
které děti lépe soustředí pohled v lehu, jiné vsedě v bezpečné sedačce.
• Je vhodné zvolit jednoduché pozadí vašeho obličeje, aby byl od něj 
dobře odlišitelný. Také promyslete volbu svého oblečení. Pokud zvolíte 
pestré oblečení, bude pro vaše dítě náročné se na vás soustředit. Proto 
volte oblečení spíše nenápadné, aby se dítě mohlo soustředit na váš 
obličej.
• Zvolte také správnou vzdálenost, na kterou dítě váš obličej dobře vidí; 
zpravidla je vhodné přiblížit obličej asi na dosah ručiček dítěte, případně 
blíže. Je také vhodné zvýraznit si obličej pomocí rtěnky, make upu.
• Poskytněte dítěti dostatek času, aby mohlo zaměřit svůj pohled na váš 
obličej. Může mít problém kombinovat dívání se a poslouchání vašeho 
hlasu. Dokáže s vámi navázat oční kontakt jen tehdy, když na ně přesta-
nete mluvit nebo přestanete zpívat.
• Vaše dítě s vámi snadněji naváže oční kontakt, když bude odpočinuté 
a bude se cítit dobře.

Markéta Skalická, zraková terapeutka a poradkyně rané péče
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	 ČKrmící	sítka

Krmící síťka je určena pro děti od 6 měsíců. Slouží k bezpečnému po-
dávání čerstvého ovoce, zeleniny, měkčích sýrů nebo pečiva. Je vhodná 
zejména při přechodu z tekuté stravy na pevnou. Je zakončena kroužkem 
se strukturovaným povrchem, který se snadno drží. Díky uzavíracímu  
systému je možné potraviny bezpečně uzavřít. Krmící síťka je určená na 
více použití, je možné ji umýt v horké vodě. Na trhu se prodává také její 
silikonová varianta.

Děkujeme za inspiraci rodině Meredith.

Klára Janečková, poradkyně rané péče

Zdroj: 
https://www.feedo.cz/munchkin-ruzovo-fialova-krmici-sitka-na-ovoce-
-ruzovo-fialova/#show
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  Antikoliková kojenecká lahvicka 

U mnoha dětí se setkáváme s obtížemi vyplývajícími z nadýmání a ob-

tížného trávení. Děti jsou pak pochopitelně špatně naladěné a plačtivé. 

Pomocí nebo alespoň ulehčením v této situaci může být antikoliková 

lahvička Mam Anti Colic, která se prodává v mnoha lékárnách i droge-

riích. Díky speciálnímu ventilu ve dnu lahvičky dítě při pití nenapolyká 

vzduch, protože ani nemusí pití přerušovat. Savička je z velmi jemného 

silikonu, který mnoha dětem vyhovuje. Lahvičku jde rozložit, takže se 

snadno udržuje.

Za tip děkujeme mamince Vojty z Radotína.

 Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Hmatová deska

Ukázku doma vyrobené hmatové desky máme od Laurinčiny maminky. 
Hmatovou desku vyrobila ve spolupráci se synem Adriánkem, který 
ochotně věnoval svůj spinner a upozornil na to, že by se Laura neměla 
učit dávat prsty do zásuvky, a tak bude lepší zásuvku zaslepit.

Vyfotila a nápad zveřejnila Martina Králová, poradkyně rané péče
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 Interaktivní knízky

Tip k nákupu pěkných knih máme od paní Adély, maminky Laury. Existu-

je celá řada knih, stačí si vybrat. Každá stránka v knize je nějakým způso-

bem pohyblivá a každá knížka je jinak tematicky zaměřená.

 

Poznáte rozdíly na fotografiích?

 Vyfotografovala a zveřejnila Martina Králová, poradkyně rané péče
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 Relaxacní pyramida

 

Tato relaxační pyramida slouží ke stimulaci zraku i sluchu. Pyramida 
mění barvu při dotyku rukou a hraje relaxační hudbu. V zařízení se dá 
nastavit přehrávání různých zvuků přírody (např. les, moře, louka). 
V případě potřeby je možné vypnout zvuky a nechat svítit pouze světlo 
a naopak. Pyramida relaxuje děti i dospělé a v noci uklidňuje osoby, kte-
ré se obávají tmy.

Děkujeme za inspiraci rodině Šimonka.

 Klára Janečková, poradkyně rané péče

Zdroj: 
https://mse-snoezelen.cz/produkt/relaxacni-pyramida-se-zvuky-p-irody/ 
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 Kam s vecmi, kdyz vám deti    
  vyrostou

Při poslední návštěvě mé milé poradkyně rané péče EDA jsme společně 
otevřely téma nemocnice a pobyt v nich. Já se svou dcerou pobývala v ne-
mocnici celkem asi pětkrát. Jelikož je naší Viki teprve 18 měsíců odbyly jsme 
si to na oddělení batolat v Dětské nemocnici Ke Karlovu.

Když je člověk na stejném místě již vícekrát, ví, co si má s sebou připra-
vit, aby mu bylo co nejpříjemněji. Stane se však, že musíte do nemocnice 
znenadání a nemáte sbaleno nic, nebo jen věci na dva dny. Dospělý člověk 
to nějak zvládne, ale jde o to mrňátko, které se samozřejmě hned první 
den pobryndá, chybí osuška, deka v postýlce nevyhovuje, bezva je i nějaká 
hračka do postýlky. V nemocnici něco mají, a tak rádi zapůjčí. Ale kde se ty 
věci berou? Od lidí, kteří zde třeba také pobyli a co jim doma přebývalo, tak 
do nemocnice odnesli.

Takže neváhejte, věci po vašich odrostlých dětičkách právě v nemocnicích 
moc rádi přijmou. A nejen oblečení, ale i ohřívačky na mléko, hračky, deky, 
fusaky nebo kočárek (používá se při převozu na vyšetření nebo při povole-
ných vycházkách). Je i více možností, kam s nimi, já ale z vlastní zkušenosti 
volím tuto.

Lenka Straková, maminka Viki
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 Peceme s Cyrilem
 
 

Pečené brambory

•  Brambory propícháme vidličkou, osolíme a zabalíme do alobalu.

•  Pečeme asi 1 hodinu v troubě na 200 °C, pak brambory opatrně rozba-
líme a nařízneme do kříže.

•  Během pečení si připravíme náplně. Základem je osolený Cottage sýr, do 
kterého přidáme česnek, pažitku nebo ředkvičky a sýr. Jak to má kdo rád.

•  Vidličkou mírně stlačíme vnitřek brambory, lžičkou vložíme náplň 

a dozdobíme salátem. 

 Dobrou chuť přeje Cyril

24Zpravodaj EDA cz, z. ú. 33/2019 Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci



 Láska – krása – podpora
 
 

Jaro je tu! Nebojte se nalíčit! Bude vám to slušet, ale zároveň podpoříte  
rozvoj zraku u svých dětí. Ten je totiž možné stimulovat např. tak, že si 

maminka výrazně nalíčí rty, jak jsme již zmiňovali ve Zpravodaji 30/2018 

na stránce 29. Osobně můžeme doporučit dlouhotrvající neslíbatelnou 

rtěnku: http://www.sephora.cz/Liceni/Rty/Rtenky/Cream-Lip-Stain-Te-

kuta-rtenka/P407019.

Otestována zde: http://www.onceuponatimeblog.com/2015/10/tip-na-

-produkt-sephora-cream-lip-stain.html.

Velkou radost EDOVI udělal dar ze Sephory, který byl doručen s ručně 

namalovaným srdcem a skrýval malé dárečky – balíčky kosmetiky 

a líčidel. Díky tomu jste i vy měli  možnost získat svoji radost v benefiční 

tombole na našem charitativním koncertě.

 Moc děkujeme SEPHORA lidem za jejich lásku a podporu.

 Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Jaro + relax + bylinky 
  = bylinková thajská masáz

 
 

Cítíte na sobě jarní únavu? Potřebujete rychle zrelaxovat? Bolí  vás záda, sva-
ly? Máte problémy s klouby nebo s imunitou? Tak nezapomeňte včas využít 
poukaz, který jste možná vyhráli zrovna vy v charitativní tombole na našem 
koncertě EDY v JAZZ DOCKU. Poukázkami na devadesátiminutové masáže 
naši organizaci EDA podpořila společnost THAI FIT https://www.thaifit.cz 
minulý rok. 

Thajská masáž je jednou z možností prevence před nemocemi, protože tělo 
harmonizuje, posiluje a poskytuje mu dokonalou relaxaci. Např. Královská 
bylinná masáž spočívá v kombinaci tradiční thajské masáže s přikládáním 
nahřátých bylinných váčků na energetická centra těla. Působením na 
akupresurní body celé tělo uvolní, odstraní ztuhlost svalů a kloubů a roz-
proudí přirozený krevní oběh.

Víte že, masáže v THAI FITU poskytují jen a pouze diplomované thajské 
masérky?

A víte, že začátky thajských masáží v České republice sahají do roku 1998?  
V tomto roce byl majitel studia s rodiči na dovolené v Thajsku, na ostrově 
Koh Samet. Zde se seznámili s úžasnými účinky  thajských masáží, přímo na 
pláži, v tehdy ještě nezkažené panenské přírodě. Po skončení pobytu se zá-
konitě naskytla otázka: „Proč tohle nemáme doma?!” Během čtyř měsíců se 
podařilo zdánlivě nemožné – přes obrovské potíže, zejména administrativní-
ho charakteru, byly první dvě thajské masérky v Praze v květnu 1998! Od té 
doby se počet masérek zněkolikanásobil.  A jak už to tak bývá, tak majitel se 

před několika lety s jednou krásnou a milou Thajkou oženil. Společně slaví 
české i thajské svátky, tráví volný čas a vytvářejíí klientům vlídnou atmo-
sféru, plnou harmonie a pohody. Thai Fit jako jedna velká rodina, kam se 
budete rádi vracet i vy. 

 Lenka Holubcová,fundraiserka
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 Hrajeme a zpíváme detem i s detmi  
  - jde to i bez znalosti not?

 

Pro každého rodiče, který by rád dítěti zahrál a třeba i zazpíval, je ideálním 

nástrojem tzv. Gerlichova citerka. Je to jednoduchý hudební nástroj spl-

ňující jak bezpečnostní normy platné pro hračky, tak i náročnější odborné 

požadavky kladené na hudební nástroje. Výrobcem inovativního nástroje 

je chráněná dílna Gerlich Odry, s. r. o. (více o zajímavé historii firmy zde: 

https://shop.gerlich-odry.cz/obsah/4-o-nas).

 

Neznáte noty? Nevadí, pomocí jednoduchých grafických značek doplně-

ných barevnou ilustrací je na této citerce schopen písničky zahrát opravdu 

každý, kdo zvládne rytmus. Obtížnost použitých lidových písní i jejich roz-

sah v základní verzi vychází z možností dětského hlasu a jeho postupného 

rozvoje v předškolním věku. (Pro znalce: Nástroj má rozsah 2 oktávy, g1-

g3.) K nástroji výrobce dodává i metodické pokyny. Podle těchto jednodu-

chých návodů mohou postupovat nejen učitelé, ale i rodiče, a mohou tak 

dětem zprostředkovat kvalitní hudební zážitek; později jim třeba i pomoci 

naučit se hrát nejen podle připravených notových karet, ale i samostatně 

improvizovat, vzájemně se doprovázet nebo hrát společně – v ukázce uvi-

díte i notové karty: https://www.youtube.com/watch?v=F1KKLjajNYQ.

Citerka sice stojí s jednou sadou notových karet kolem 2000 Kč, ale tato 

investice se vyplatí – dítě uslyší kultivovaný zvuk tolik odlišný od levných 

pseudonástrojů, které jsou k dostání v hračkářstvích. Pokud vás citerka 

uchvátí, můžete si postupně dokoupit  další karty s tematickými sadami 

písniček – Vánoce, písničky pro kluky, slovenské písničky.

Za inspiraci děkujeme rodině Vojty z Berouna.

 Jana Vachulová, poradkyně rané péče 
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 Hudební zvírátka
 

Guiro neboli drhlo je perkusní (bicí) nástroj, kde zvuk vzniká drhnutím 

paličky o předmět. V rodině Jiříka, který miluje nejrůznější zajímavé zvuky, 

mne zaujala vyřezávaná žába z akáciového dřeva, která při přejetí dřevěnou 

paličkou po vroubkovaném hřbetě vydává reálné kuňkavé zvuky. Tím, že 

jsou zvuky vydávány dřevěným nástrojem, jsou velmi přirozené a neag-

resivní. Čím větší je dřevěná žába, tím hlubší tón. Pokud si žabek pořídíte 

více velikostí, můžete si sestavit kuňkající kapelu. Palička je vždy součástí 

balení.

Ovládání paličky může být i dobrým cvičením jemné motoriky a koordina-

ce oka a ruky.

Tuto žábu v různých velikostech a další přírodní nástroje v podobě zvířátek 

najdete například na https://www.lecive-nastroje.cz/cs/eshop/hudebni-

-zviratka.html.

 Jana Vachulová, poradkyně rané péče 
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 Rehabilitacní pomucky domácí   
   výroby

 

Máte doma děťátko, které potřebuje cvičit se speciálními pomůckami? 
Pokud ano, určitě jste již zjistili, že zařídit si domácí tělocvičnu může být 
celkem nákladná záležitost. Ne vždy je však nutné kupovat drahé vybave-
ní. Některé kousky si můžete sami vyrobit a výrazně tak ušetřit. Se synem 
Jiříkem docházíme na rehabilitace do Centra komplexní péče pro děti s pe-
rinatální zátěží (CKP) v Praze na Albertově a zde jsme získali zajímavé tipy 
na domácí výrobu pomůcek. O dva z nich bych se s vámi rád podělil, 
a třeba vás tak inspiroval.

Trubka
Jako první bych chtěl zmínit tzv. „trubku“. Vzorem je speciální rehabilitač-
ní válec použitelný pro celou řadu cviků. V našem případě slouží trubka 
k procvičování rovnováhy v sedu obkročmo na ní nebo také vstávání ze 
sedu, kde udržuje minimální vzdálenost mezi nožkami. Svůj název si vy-
sloužila jednoduše tím, že se jedná o plastovou odpadní trubku upravenou 
k našim potřebám. 

V hobby marketu (např. OBI, Hornbach atd.) či stavebninách obvykle se-
ženete polypropylenovou trubku (odpadní/odtokovou/kanalizační) 
o průměru 110 mm a vám vyhovující délce. Délku zvolte podle konkrét-
ního plánovaného použití a mějte na paměti, že při výrobě nejspíše stejně 
jako já trubku zkrátíte odříznutím rozšířeného hrdla na jednom z konců, 
tak, aby vznikl rovnoměrný válec. My délku volili tak, aby bylo možné za 
Jiříkem na trubce sedět a tím jí bránit v pohybu, ale zároveň aby nezabírala 

doma příliš místa. Dále je pro zvýšení komfortu třeba tuto pevnou, ale tvr-
dou konstrukci obalit něčím měkkým. K tomu jsem použil pruhy nařezané 
z karimatky, ale použít lze i jiný materiál – třeba podlahovou podložku 
prodávanou v rolích, kterou můžete kolem trubky obtočit vícekrát, 
a tím dosáhnout požadovaného výsledného průměru. Pak už stačí měkkou 
vrstvu pečlivě zajistit pevnou lepicí páskou a je hotovo. Ideální pro tyto 
účely je voděodolná páska zpevněná tkaninou, dohledatelná pod názvy 
„duct-tape“ či „power-tape“. Pokud budete cvičit delší dobu, během které 
potomek povyroste, můžete postupně přidávat další měkké vrstvy.
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Schody
Všelijaké způsoby využití je možné najít i pro měkké, ale přitom dostateč-
ně pevné schůdky. Náš Jiřík na nich trénuje lezení a překonávání překážek. 
Zdrojem materiálu pro výrobu byl znovu hobby market. Opět se bude ho-
dit lepicí páska a především polystyrenové kvádry. Rozměry je samozřejmě 
dobré upravit dle individuálních potřeb a proporcí dítěte.

Uvedený příklad vychází ze vzoru schůdků, které se dají zakoupit. Nejlépe 
poslouží fasádní polystyren o tloušťce 120 mm. Stačí 2 kusy o rozměrech 
1000 x 500 mm (pozn.: obvykle se prodává v balení po 4 kusech, ale v ně-
kterých prodejnách je možné balení rozdělit). Jeden z kvádrů rozřízněte na 
dvě části o délkách 70 a 30 cm. Tím vytvoříte základnu a horní schod. Pro-
střední schod získáte přepůlením druhého kvádru. Tyto tři vzniklé stupně 
poté slepte k sobě pomocí pásky, případně vhodného lepidla. Nyní je 
potřeba hotovému tvaru dodat povrchovou úpravu za pomoci lepicí pásky. 
Hlavní jsou horní plochy, po kterých má dítě lézt, ale nezaškodí pokrýt 
povrch celý, aby nedocházelo k vydrolení polystyrenu.

Takto podomácku vyrobené pomůcky se jistě vzhledem ani kvalitou ne-
vyrovnají těm od profesionálních výrobců, se kterými se setkáte v odbor-
ných zařízeních. Poskytnou ale možnost kvalitně cvičit i doma za dostup-
nou cenu.

Jiří Strejc, tatínek Jiříka
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 Galaktický sliz
 

Výroba slizu je vášeň, která momentálně pohltila všechny školáky a před-
školáky od pěti do dvanácti let. Všichni vyrábí slizy, všichni shlíží videa 
s výrobou slizu na youtube a většina kreativců už si také své video na toto 
téma natočila. Vyrábí se ze všeho, co člověk najde doma, míchá se a expe-
rimentuje. Výroba slizů má dokonce svůj vlastní jazyk, v kterém je třeba se 
orientovat.

Malý slovníček pojmů:
Slime – vyslovuj „slájm“ je prostě sliz. Ale sliz se neříká, říká se „uděláme si 
slime“
Fluffy – vyslovuj „flafy“ a je to označení pro vlastnost slizu, který je nadý-
chaný, měkký – pak je to prostě FLUFFY SLIME
SPIDER SLIME –  „spajdr slájm“ je sliz, který je trochu pevnější a při rozta-
žení se dělí na jednotlivá vlákna – pavučiny
Click – „klik“ je zvuk, který musí správný sliz vydat po stlačení prstem; 
zkrátka to musí trochu cvaknout - pak je sliz „tak akorát“

Výroba galaktického slizu:
My si vyrobíme sliz galaktický, to znamená černý a třpytivý jako noční 
obloha. Nebudeme vyrábět z vaječných bílků ani pasty na zuby a šampo-
nu, protože takové slizy prostě nefungují. Vsadíme na osvědčené lepidlo 
Herkules, i když to znamená investici asi 80 korun.

Potřebujeme:  lahvičku Herkulesu, pěnu na holení, jedlou sodu, černou 
tuš, třpytky.
Tvoříme: Do mísy nalijeme asi polovinu lahvičky lepidla, nastříkáme asi 
jednu polévkovou lžíci pěny na holení (to aby byl sliz „fluffy”), přidáme asi 
polovinu lahvičky černé tuše a přisypeme kávovou lžičku jedlé sody a spo-
ooooustu různých třpytek. Vzniklou hmotu pak mícháme a mícháme, tak 
dlouho, až se přestane lepit na stěnu misky. Dokud sliz „nekliká“, mícháme 
vařečkou a čekáme. Jakmile začne „klikat“, můžeme ho z misky vyndat a za-
čít ho hníst rukou. Takový sliz už nešpiní a nelepí se na ruce, jen je krásně 
měkký, hladký a pružný. 

Nebudeme si nic nalhávat – věčně nám doma vyrobený sliz nevydrží. Po 
několika dnech začne být tužší než byl na začátku, pak zmokvá a ztvrdne 
úplně. Ale když ho budeme uchovávat v zavřené plastové krabičce, ta-
kových pět dní nám bude dělat radost. No a potom je čas využít druhou 
polovinu Herkulesu a udělat si prostě další slime!

Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Co proběhlo

26. 3. 2019  Setkání rodičů v Centru Filipovka s logopedkou 

Mgr. Irenou Šáchovou, 13.30 – 15.30 hod

Co se chystá

26. 5. - 1. 6. 2019 Pobytový kurz v Lučkovicích, neděle až sobota

19. 6. 2019  Zahradní slavnost v areálu Filipovka, 10.00 – 16.00 hod

25. 9. 2019  Setkání rodičů, 13.30 – 15.30 hod

5. 11. 2019  Setkání rodičů, 9.00 – 13.00 hod

4. 12. 2019  Setkání rodičů, 13.30 – 15.30 hod

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