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Úvodník

Milí rodiče, milí čtenáři,

dostáváte od nás další, letos již třetí číslo zpravodaje. Prázdniny utekly 

jako voda a začíná nový školní rok. Začátek školního roku bývá pro rodiče 

většinou dost náročný, ale snad si najdete chvilku na přečtení našeho 

zpravodaje.

Ráda bych upozornila čtenáře zejména na článek naší kolegyně Martiny 

Herynkové, která se s Markétou Skalickou zúčastnila mezinárodní Low 
Vision konference ISLRR v Dublinu a kde, jak sama říká, budí naše apli-
kace EDA PLAY zájem nejen rodičů, ale i odborníků.

V červnu, v prostorách Centra Filipovka, proběhla Zahradní slavnost 

s hudbou, občerstvením a zajímavými stanovišti pro děti. Účast byla 

velká, počasí nám přálo a moc nás potěšilo, že přijaly pozvání i naše 

bývalé klientské rodiny. Více se o slavnosti dočtete dále.

Po dvouleté pauze se také konečně uskutečnil pobytový kurz pro rodiny 
v resortu Blatnice. Kurz se odehrál na úplně novém místě v krásném 

prostředí Smilových Hor blízko Mladé Vožice. O tom, jak se kurz líbil rodi-

čům, si můžete přečíst v rubrice „Nejen pro sourozence“.

A v pravidelné rubrice „Tipy na hračky a pomůcky“ se můžete opět inspi-

rovat zajímavými nápady a tipy z rodin. Velmi zajímavý je např. návod na 

„černý pokojíček“, který je určen zejména pro děti s CVI.

Přejeme vám hezké čtení a krásné babí léto.

 Lucie Gregorová, poradkyně rané péče a redaktorka
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 Beach Help Cup 
  a Antuka Help Cup 2022 

V sobotu 3. 9. 2022 se uskutečnil další ročník skvělého Beach Help Cup 
a Antuka Help Cup. Tato akce je organizována na podporu 16 vybraných 
organizací, které poskytují sociální služby v Praze a okolí. EDA samozřejmě 
nemohl chybět.

Mnohokrát děkujeme za podporu organizátorům a hlavně volejbalovým tý-
mům – Zase EDA, EDA a my dva a Zubaté žáby. Zubatým žábám se na antu-
kovém turnaji povedlo vybojovat obdivuhodné 2. místo, a tím získat pro EDU 
finanční podporu ve výši 25 % výtěžku z turnaje. Zvláštní poděkování pak 
patří všem fanouškům a fanynkám za vytvoření skvělé atmosféry. 
Těšíme se na další ročník. Pokud byste chtěli přijít podpořit týmy hrající pro 
EDU, podrobnosti naleznete na https://www.helpcup.cz/.

Magdaléna Kostelecká, poradkyně rané péče
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 Drazba dobrých skutku 
   - iPady pro EDU 

Naše aplikace EDA PLAY používáme při práci téměř deset let. Během té 
doby je využily stovky rodin pro rozvoj dětí se zrakovým nebo kombino-
vaným postižením. Tyto aplikace pomáhají dětem zvládat např. okluzní 
terapii a nenásilně – formou hry – je motivují k rozvíjení širokého spekt-
ra dovedností.

iPady jsou součástí inventáře speciální půjčovny. Rodiny mají možnost si 
na zapůjčeném iPadu vyzkoušet, zda je právě tato pomůcka pro jejich dítě 
vhodná, a následně se rozhodnout pro pořízení vlastního iPadu. Všechna 
zařízení, která v současné době v půjčovně máme, jsou již zastaralá a není 
v nich možné aktualizovat operační systém, tzn. některé aplikace už na 
nich nelze používat. Proto potřebují postupně všechny iPady vyměnit za 
novější. A protože původní tablety pomalu dosluhují, jsme velice rádi, že 
jsme se mohli účastnit projektu Dražby dobrých skutků (Breakfaststory). 
Ambasadorkou projektu se stala biatlonová hvězda Jesicca Jislová a draži-
telem dobrého skutku se stala firma Deutsche Börse. Na nákup iPadů se 
podařilo vybrat částku 84 000 Kč.

Oběma za uskutečnění dobrého skutku, nové iPADY do EDY, mnohokrát 
děkujeme.

Irena Kolafa, PR & Marketing Specialist
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 Pomozte nám poslat dál naše    
  charitativní predmety

Vážení čtenáři, 
líbí se vám naše pruhovaná trička, ponožky, hrníčky a další předměty, 
jejichž prodej nám pomáhá financovat službu rané péče? I díky vám se 
mohou rozšířit dál do světa – třeba v podobě vánočního balíčku od EDY.

Právě teď je ten čas, kdy firmy plánují, co budou pořizovat jako poděko-
vání za spolupráci svým zaměstnancům, partnerům nebo klientům.

My v EDOVI umíme připravit krásné balíčky i se vzkazem a přizpůsobit 
je přímo na míru obdarovanému. Takový dárek udělá radost několikrát 
– obdarovanému, nám a v neposlední řadě vám, našim klientům, protože 
lepší financování s sebou nese řadu možností, jak zlepšit kvalitu našich 
služeb.

Prohlédnout si již realizované dárky můžete na našem e-shopu.

Pokud už víte, komu by nabídka od EDY pomohla vyřešit předvánoční 
dilema, stačí, když na nás předáte kontakt – nebo nám napište a my se 
rádi naopak ozveme vám.  kontaktní osoba: Zuzana Malá

 e-mail: zuzana.mala@eda.cz
 mob.: 777 874 646
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 Konference Dublin 2022

Ve dnech 5. – 8. 7. 2022 jsme se s kolegyní Markétou Skalickou zúčast-
nily 13. mezinárodní Low Vision konference ISLRR (Internationl Society 
for Low Vision Research and Rehabilitation) v Dublinu.

Když zapátrám v paměti, v nizozemském Haagu jsme se v roce 2017 louči-
li pozváním na další konferenci ISLRR do Dublinu na rok 2020. Mezitím 
se ale kvůli Covidu mnohé změnilo, a tak i tato konference byla dvakrát 
odložena. Nakonec jsme se s kolegy z celého světa mohli setkat právě 
začátkem července tohoto roku.
 
Organizace EDA má již od roku 2013, kdy světlo světa spatřila první apli-
kace EDA PLAY, kolegům z celého světa rozhodně co nabídnout. Tato 
i další aplikace, které v následujících letech vznikly, po zásluze budí zájem 
i pozornost rodičů i profesionálů, kteří pracují s dětmi se zrakovým posti-
žením.

 

Letos jsme proto na konferenci prezentovaly poster Od tabletu k papíru 
a pastelkám a do skutečného světa, a představily tak další možnost prá-
ce s aplikacemi, tentokrát z pohledu propojení aktivit na tabletu 
s reálným světem kolem dítěte. Porozumění 2D zobrazení objektu na 
tabletu a propojení se skutečným objektem, se kterým se dítě setkává 
v každodenním životě, je pro každé dítě velmi důležité. Současně kolegy 
zaujala nabídka pracovních listů, které lze stáhnout na našich webových 
stránkách: https://edaplay.cz/cz/tipy/aktivity

Všechny aplikace (pokud je doprovází mluvené slovo) a i webové stránky 
edaplay.cz mají i anglickou variantu, což je zásadní pro jejich rozšíření do 
celého světa.
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Téměř třídenní program konference byl rozdělen do několika sekcí: 
výzkum, rehabilitace osob se zrakovým postižením, aplikované technolo-
gie a další. Velmi nás zaujaly např. příspěvky kolegyň z holandské organi-
zace Visio, které zpracovávají způsob hodnocení projevů dětí s centrálním 
zrakovým postižením a aktuálně již pracují na anglické verzi dokumentu. 
Bude pro nás velmi zajímavé srovnat výsledky jejich práce se stávajícími 
systémy hodnocení, např. se systémem Američanky Roman-Lantzy, který 
je rozšířen zejména v USA a se kterým začínáme pracovat i my v EDOVI.
 
Každá konference je nejen příležitostí k prezentaci vlastní práce a sezná-
mení se s výsledky práce kolegů, ale i místem osobních setkání. 
Těší nás, že jsme se s některými kolegy mohly opět setkat a sdílet zkuše-
nosti. A zejména nás těší zájem o naše aplikace!

Na závěr konference jsme měly možnost navštívit Národní vzdělávací 
centrum pro nevidomé děti ChildVision v Dublinu, které nabízí služby pro 
děti a mladé lidi se ztrátou zraku a s kombinovaným postižením (od naro-
zení do jejich 23 let) v celém Irsku. Návštěva podobného zařízení je velmi 
zajímavá a inspirativní, jen v knihovně a u 3D tisku bychom mohly strávit 
drahně času!

Za možnost zúčastnit se této konference děkujeme Nadačnímu fondu 
Českého rozhlasu – sbírce Světluška.

 Martina Herynková, poradkyně rané péče, zraková terapeutka 
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 Ohlédnutí za Zahradní slavností 

V prosluněném červnovém odpoledni proběhla dlouho očekávaná 
Zahradní slavnost, která se tentokrát odehrávala v charitativním duchu.

Návštěvníci měli možnost zakoupit si lístky do tomboly, naše produkty 
známé z e-shopu a občerstvení, případně přispět do sbírkových kasiček.

Celá akce byla opravdu nabitá pestrým programem. Vystoupila kapela 
UNITED HEADS, zpěvačka Ráchel Skleničková a Ester Kočičková, která 
celou slavnost také moderovala. Nejen pro děti zahrálo úžasné před-
stavení divadlo Damdam. Organizace Pestrá – psí asistence – předvedla 
ukázku výcviku asistenčních psů, pan Petr Dušek z Nesmir.cz nám ukázal 
3D tisk a pan Lukáš Treml zase možnosti Braillova písma.

Jako již tradičně si naši klienti mohli na stanovištích vyrobit něco hez-
kého, vyzkoušet obří bublifuk, základy prostorové orientace a mnoho 
dalšího.
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V prostorách Centra Filipovka panovala dobrá nálada a radost z možnosti 
potkat se opět naživo. Slavnost jsme večer zakončili opékáním buřtů.

Za EDA tým bych ráda poděkovala všem zaměstnancům, kteří se na 
organizaci podíleli, našim klientským rodinám, které na slavnost přines-
li úžasnou atmosféru a výborné domácí dobroty, a samozřejmě našim 
partnerům:
Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu, Kaufland Česká republika 
– a velkým podporovatelům: Pivovar Spojovna, Primagas, Crocodille 
Fresh Company, Libeřské lahůdky, M – Ocean a Kytky od Pepy.

Budeme se moc těšit na další podobné setkání.

 
 Magdaléna Kostelecká, poradkyně rané péče
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 Rozhovor 
 s Anetou Sojkovou, 
   poradkyní rané péce 

Byla pro tebe práce poradkyně rané péče jasnou volbou?  
Nejprve ne. Na střední škole jsem chtěla pracovat v mateřské škole pro 
děti s kombinovaným postižením nebo v MŠ při rehabilitačním stacio-
náři. Ale praxe mi ukázala, že to nebude cesta, kterou se chci vydat, a tak 
jsem hledala dál. V pořadu Klíč (na který jsem v té době ráda koukala) 
jsem narazila na díl o rané péči a od té doby jsem ho viděla nejméně 
desetkrát, natolik mě práce poradkyň zaujala.

Vím, že máš zkušenosti s pobyty s dětmi z pěstounských rodin, mohla bys 
nám to přiblížit? 
K pobytům jsem se dostala přes kamarádku, jejíž mamka pracuje 
v organizaci, která doprovází pěstounské rodiny. Poprvé jsem s nimi byla 
v 16 letech na táboře jako praktikantka a od té doby jezdím skoro na kaž-
dý pobyt. Pořádají 2 druhy pobytů, respitní a vzdělávací. Respitní pobyty 
pořádají kvůli právu pěstounů na 14 dní odpočinku v roce. Jezdíme na 
víkend, většinou jede okolo 30 dětí a 8 dospělých. Program bývá nabitý. 
V sobotu jezdíme na celodenní výlet – buď všichni dohromady, nebo 
po skupinách podle věku; v neděli hrajeme hry a když je pobyt v létě, 
chodíme se koupat. Vzdělávací pobyt je specifický tím, že máme za děti 
odpovědnost jen v době vzdělávání pěstounů, které je v sobotu. Ten den 
jedeme na celodenní výlet většinou do zoo, jeskyní, westernových měs-
teček – prostě tam, kam dojedeme z penzionu autobusem. V neděli mají 
rodiny soutěžní den, zpravidla pořádáme olympiádu, při které soutěží 
rodiny mezi sebou, nebo cestu za pokladem.

Program volíme podle toho, jaká skupina rodin se sejde. Máme skupinu 
pěstounských rodin, které se spřátelily a jezdí na vzdělávací pobyty jen 
spolu. Myslím, že by nám neodpustili, kdyby se mezi sebou nemohli 
utkat na olympiádě.

Jak trávíš svůj volný čas? 
Jelikož jsem doteď studovala, tak se pořád nějak snažím dostat do pra-
covního procesu a přijde mi, že přes týden nemám skoro na nic čas. Ale 
snažím se alespoň jednou týdně chodit lézt. Léto si nedovedu představit 
bez tábora a zimu bez snowboardu. Ráda chodím na túry, a to i více-
denní. A občas jsem tak líná, že se celý den válím v posteli a koukám na 
filmy. Ale je pravda, že u toho dlouho nevydržím, potřebuji mít v životě 
akci.
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Máš nějaké oblíbené místo, kam se ráda vracíš? 
První, co mě napadne při této otázce, je tábor; je to moje srdcovka. Nedo-
vedu si představit, že bych tam v létě nejela. Dalším „místem” je babička 
a děda. Moc ráda vzpomínám na dobu, kdy jsem tam jako malá jezdila na 
část prázdnin, hrála si na zahradě se psy a chodila se koupat do rybníka. 
Samozřejmě už tam nemůžu trávit tolik času, ale občas tam zajedu na ví-
kend, sedíme v pergole, povídáme si a babička mě vykrmuje. Co víc si přát!

Jaké plány máš v nejbližších letech? 
Ráda si plním sny, takže v nejbližších letech bych ráda vyjela na ferraty do 
Alp, prošla si nějaký vícedenní trek třeba v Řecku a podívala se do studií 
Warner bros v Londýně.

Děkuji za rozhovor. 

S Anetou si povídala 

 Romana Francová, Junior Fundreiserka EDY
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 Cerný pokojícek

Při konzultacích často společně s rodiči vymýšlíme, jak vytvořit pro děti 
prostředí, které bude podporovat využívání zraku. Pro řadu dětí, hlavně 
pro ty s poruchou zraku centrálního původu (CVI), je vhodné umisťovat 
výrazně barevné nebo svítící hračky na černé pozadí. Na takovém jed-
noduchém jednobarevném pozadí děti mohou hračku snáze najít 
a zaměřit se na ni pohledem.

S úspěchem jsme s několika dětmi vyzkoušeli „černý pokojíček“, sesta-
vený z velkých pěnových podložek (60 x 60 cm). Podložky se snadno 
spojují, jsou měkké a lehké. Použili jsme celkem 5 desek, z kterých jsme 
sestavili krychli bez jedné stěny. Na horní vroubkované okraje se snad-
no zavěšují různé hračky, případně doplněné světýlkem. Vhodné je také 
použít lampičku na klip, kterou můžeme hračky uvnitř nasvítit. Naše 
podložky mají jeden díl s kruhovým otvorem, který jsme umístili nahoru

Momentálně se nám nepovedlo najít v nabídce žádného obchodu stejné 
podložky, ale dobře poslouží srovnatelné černé, rozměru 60 x 60, které 
nabízí řada e-shopů – například zde: 
https://penove-puzzle-na-zem.heureka.cz/eva-penovy-koberec-60-x-
-60-cm-4-ks-cerna/#prehled/
nebo zde: 
https://www.maxmax.cz/detska-podlozka-na-hrani-puzzle-
-max-122x122-cm-sada-4-ks-cerna.html
Některé e-shopy nabízejí i jednotlivé kusy, např. zde:
https://www.divio.cz/penove-puzzle/penovy-koberec-maxi-color-1-ks-
-62x62x1-cm-cerna/
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Můžete pořídit pět dílů a horní nechat buď plný (pak je určitě potřeba 
do domečku svítit), nebo do něj vyříznout nožem otvor (nemusí být 
samozřejmě kruhový). Také je možné pořídit čtyři díly a domeček nechat 
nahoře otevřený. Pak bude vhodné jeden okrajový dílek, který je součástí 
balení, použít ke spojení krajů, aby se nám domeček „nerozjížděl“.
 
Výhodou této pomůcky je i její variabilita – když nebudeme potřebovat 
pokojíček, můžeme vytvořit velkou černou hrací plochu na zemi nebo 
spojit podložky do pásu a vytvořit z nich kolem dítěte paraván, kterým 
odstíníme okolní rušivé prostředí. Tento paraván můžeme použít i na stůl, 
při práci v židličce či ve stojanu. Dítě se tak může soustředit na to, 
co má před sebou na stolečku, a neruší ho vše, co je v pozadí.

 
 Helena Janoušová, poradkyně rané péče

15Zpravodaj EDA cz, z. ú. 46/2022 Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci



 Hmatové navlékadlo

Jako dřevěná část navlékadla nám může sloužit dřevěný stojan na talíře 
(IKEA 89,-, ORION 139,-) a navlékat můžeme kromě starých natáček 
třeba i kovové drátěnky.
 
Navlékadlo u dětí rozvíjí nejen koordinaci oko-ruka a odhad hloubky, 
ale i smyslovou citlivost na různé materiály. 

Přeji spousty zábavy, za inspiraci děkuji poradkyni rané péče Janě Vachulové.

 Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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 Kamínkovište

Zajímavý obsah má pískoviště tříletého Samuela. Místo tradičního písku 
v něm najdete drobné kamínky a navíc ještě několik desítek krásných 
větších oblázků a křemínků. Samuel si totiž rád hraje s kbelíčky, bagry 
i lopatami, ale jemný písek mu nikdy nebyl moc příjemný. A tak pro něj 
maminka na chatě vymyslela „kamínkoviště“. Materiál lze i v malém 
množství nakoupit v hobbymarketech, např. v OBI.

Děkujeme rodině za nápaditou inspiraci – určitě se může hodit nejen pro 
děti, které nejsou rády ušmudlané od písku, který všude zalézá, ale i pro 
ty, které kvůli malým zbytkům zraku hůře vidí na své stavební výtvory. 
Pro ně je určitě kopec z kamínků i hmatově jasnější a stabilnější. Kamín-
ky lze navíc lépe uklidit zpět na místo, když je děti rozhází okolo. 

Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Magnetická stavebnice

Magnetická zvířátková stavebnice patří mezi Matyho nejoblíbenější 
hračky už delší dobu. Je gumová, a tak musela ze začátku nejprve do 
pusy. Po prozkoumání pusou a s přibývajícím věkem pak přišla další zá-
bavná část – oddělování jednotlivých částí zvířátek.

Dnes už Matýsek magnetky spojuje k sobě a díky tvarům a barevnosti 
stavebnice pevně věříme, že si s ní užijeme ještě spousty legrace.
Stavebnice je skvělá na trénink jemné motoriky, zároveň se jejím pro-
střednictvím dají krásně trénovat barvy, názvy a zvuky zvířátek. Staveb-
nici lze použít i bez zvířátek a stavět z ní v prostoru. Jak píše maminka 
Matýska, je to hračka, která vydrží na dlouho.

Děkujeme mamince Matýska za tip.

Jana Jelínková, poradkyně rané péče
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 Svetelné hracky do vody

Maminka Ríši dostala několik skvělých nápadů, jak zabavit dítě při koupání.

•  Blikačky na kolo uzavřela do dobře utěsněného igelitového sáčku nebo 
do jakékoliv průsvitné uzavíratelné krabičky. Když do krabičky navíc 
vložila průhlednou barevnou fólii, světlo se zjemnilo nebo změnilo 
barvu.

 
•  Svítící míček (žlutý) upravila zalepením otvoru tak, aby do něho nena-

tekla voda.

•  Lahvička od medu (medvídek) prý také skvěle těsní a stačí do ní dát 
malé světélko, např. svítící návleky na prsty.

 
Ríšově mamince děkujeme za inspiraci.

 Aneta Sojková, poradkyně rané péče
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 Pobytový kurz pro rodiny 
  v Resortu Blatnice ve Smilových  
  Horách od 5. 6. – 9. 6. 2022

 

Letos v červnu se nám podařilo opět zorganizovat pobytový kurz pro 
rodiny. Po dvou „covidových letech“ jsme se na něj všichni moc těšili.

Zároveň jsme měli trochu obavy, jestli bude zájem rodin stejně velký 
jako v předešlých letech – a také jsme měli odjet na úplně nové místo, 
které jsme neměli ještě vyzkoušené. Že je zájem rodin stále velký, to 
jsme zjistili hned po odeslání přihlášek na kurz; a jestli se nám, a hlav-
ně rodinám, v novém objektu líbilo, to si můžete přečíst níže.

Kurz se uskutečnil také díky velkorysému příspěvku Nadačního fondu 
Českého rozhlasu Sbírky Světluška. Z příspěvku byly uhrazeny náklady 
spojené se zajištěním odborných programů, stravné, cestovné, náklady 
za ubytování, mzdy odborných pracovníků, vyúčtování projektu apod.

Děkujeme !!!
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Pobyt předčil má očekávání a rozpustil plno obav. Moc ráda jsem se 
seznámila s dalšími poradkyněmi rané péče, od všech se nám dostalo 
vlídného a empatického přístupu. Takové bezpodmínečné přijetí jsem 
asi jinde nezažila. Díky různorodě zaměřeným konzultacím jsem získala 
mnoho tipů na hry a rozvoj Šárčina zraku a také uklidnění, že se snažíme 
Šárku rozvíjet dostatečně a kvalitně. Příjemné a přínosné bylo i setkání 
s ostatními rodiči a jejich dětmi, výměna zkušeností a vzájemná podpora. 
V neposlední řadě mi pomohlo odpoutání se od domácích povinnosti 
a možnost se zklidnit. A program byl pestrý a zajímavý. Příznivý vliv po-
bytu na sobě pozoruji doteď. Ráda pojedu znovu.

 Marcela Týfová s rodinou
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Letos v červnu jsme měli to štěstí a užili jsme si pobytový kurz, který se 
opět konal po dlouhé době covidové. Začátkem června jsme v Resortu 
Blatnice strávili společný čas s poradkyněmi, rodiči a dětmi. Tato zku-
šenost je velkým přínosem pro mě a hlavně pro mého pětiletého syna 
Sebastiana.

Program dopolední i odpolední byl uzpůsoben všem dětem. Velká her-
na, kde syn mohl být v kontaktu s ostatními dětmi, poradny dle výběru 
jednotlivě a venkovní společné aktivity, to vše přispělo k jeho dalšímu 
celkovému rozvoji. Předposlední den Séba dokázal udělat pár kroků, 
o které se pokoušíme již delší dobu.Také se od pobytu zlepšil v hlasovém 
projevu a komunikaci s námi.

Večery patřily rodičům. Bylo zajištěno hlídání dětí, které mnoho z nás vel-
mi ocenilo, většina tento komfort běžně nemá. A zcela jistě běžně v tuto 
dobu nehraje společenské hry, nezískává nové informace o možnostech 
péče nebo jen tak neklábosí, aniž musí jedním uchem a okem neustále 
kontrolovat svého potomka. Většina z klientských dětí EDY, vzhledem 
ke svému zdravotnímu postižení, vyžaduje péči neustálou, rodič musí být 
,,ve střehu” opravdu pořád. Díky pobytu jsme mohli – já i syn – ,,vypad-
nout” z kolotoče běžných dní a být s lidmi, kterým na nás záleží. Tím 
myslím všechny poradkyně, protože tento pocit s nimi mám já osobně 
a Séba také, i když to sám neumí vyjádřit.

Děkujeme EDOVI a všem za krásný týden. Velká poklona za práci, kterou 
pro nás a naše děti děláte.

 Kristýna Sovová se synem Sebastianem
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 Rodicovská linka
 

Ačkoliv Linka EDA ukončila v červnu svůj provoz, jsme rádi, že tu je Rodi-
čovská linka, která už od roku 2001 poskytuje telefonickou podporu všem 
rodičům a pečujícím, kteří ji potřebují při výchově či při zvládání nároč-
ných situací spojených s péčí o dítě.
 
Linka je v provozu od pondělí do čtvrtka od 9 do 21 hod. a v pátek 
od 9 do 17 hod. na telefonním čísle 606 021 021 (O2 operátor).

Více na webu:
https://www.rodicovskalinka.cz/

Mimo rozšíření Linky bezpečí o Rodičovskou linku je dalším počinem or-
ganizace podcast ,,Na tenké lince”, jehož cílem je otevřeně mluvit o téma-
tech, se kterými děti, dospívající a rodiče linku kontaktují; a tak si můžete 
poslechnout leccos o agresi, sourozeneckých vztazích, vyčerpání nebo 
úmrtí v rodině. 
Přínosný poslech.
 
https://www.rodicovskalinka.cz/sluzby/podcast/

 Aneta Bučková, poradkyně rané péče, 
 pracovnice Psychologické podpory a pomoci

23Zpravodaj EDA cz, z. ú. 46/2022 Nejen pro sourozence

https://www.rodicovskalinka.cz/
https://www.rodicovskalinka.cz/sluzby/podcast/


 Cestování aneb naše rodinná    
     dovolená

 

Mnoho rodičů si myslí, že s hendikepovanými dětmi nelze cestovat 
– nebo jen s velkými obtížemi. Uvádějí tři důvody, proč nikam nejezdí. 
Dlouhá cesta, ubytování a jídlo. Dítě se zdravotním postižením nezvládne 
dlouhou cestu, ani letadlem, nebude tam bezbariérové ubytování, na pláž 
půjdeme daleko, s vozíkem se nikam nedostaneme… Co tam moje posti-
žené dítě bude dělat? Co tam budu dělat já, když se stane, že někdo z nás 
onemocní...? Každý uvede tucet dalších důvodů, proč raději zůstat doma. 
Já mám zkušenost jinou podle známého hesla: když se chce, tak to jde. 
A i letadlem, když bude někdo chtít. Konkrétní informace o možnostech 
cestování a následného pobytu v zahraničí získáte na internetu nebo tele-
fonicky.Většina západní a jižní Evropy je na cestování osob se ZTP zvyklá 
a „zařízená”. Vždy se nám snažili pomoc a vyhovět. Ve východní Evropě, kde 
byly režimem „tyto osoby” izolovány mimo společnost, je v tomto směru 
situace horší a možnosti pro cestování osob se ZTP jsou v některých oblas-
tech stále omezené.

Naše rodina vždy hodně cestovala. Kromě pětiletého Sebastiana, který 
je zdravotně postižený, máme tři, dnes už dospělé, děti. A tři děti, to už 
je skupina, která zboří dům, když bude volný čas trávit doma. Dovolená 
letecky, do hotelu a být celou dobu na jednom místě, to by nikoho 
z nás nebavilo. Potřebujeme mít možnost kdykoli jet dál a poznávat různá 
další místa. Nezávislost na cestách je důležitá i teď, když už jezdíme jen se 

Sébou, kterému je třeba vše podřídit. Nechodí, nemluví, jí pouze mixova-
nou stravu, pije jen zahuštěné tekutiny, má zrakovou vadu a slyší jen na 
jedno ucho. Ale je komunikativní, zvídavý, často se směje. Leze po čtyřech, 
kdekoliv a velmi rychle, vyleze „všude, kam potřebuje”, a sleze, když to ne-
potřebujete vy. Když je unavený, něco ho bolí nebo se nudí, umí se vztekat 
a plakat. Když to nezabírá, začne si trhat vlasy nebo se škrábe za uchem až 
do krve. Občas se mlátí hlavou o zem, o okno v autě nebo o cokoli tvrdého 
– příčina neznámá. Kdo normální by s ním vyrazil na dlouhou cestu 
a dovolenou? 
Můj názor je opačný. Normální je to zvládnout. Každé dítě, které je limito-
vané svým postižením, má „speciální” potřeby. Většina se dá zvládnout 
i při cestování tak, aby to nebylo stresující pro ně ani pro ostatní „účastní-
ky zájezdu”.
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Cestujeme se Sébou od jeho narození, naposledy letos v srpnu – čtyři týd-
ny dovolené na Korsice. Cesta autem a trajektem, ubytování v kempu pod 
stanem. Vezeme si vše potřebné na spaní a pro stravování, na koupání 
a plavání, prostě kemping výbava – vše potřebné pro nás i Sébu.
Na Korsiku jezdí trajekt z Itálie – přístav Livorno, který je od Prahy vzdálen 
cca 1150 km. Podle navigace 10 hodin cesty. Pro nás je potřeba vyrazit 
o další 4 hodiny dříve, protože nejedeme závodit, ale pojedeme s přestáv-
kami, a to hlavně kvůli Sébovi a jeho potřebám. Pauza na jídlo, přebalení, 
prolezení se po trávě či parkovišti a odreagování od jízdy. Zhruba v polovi-
ně trasy nastává večer a přestávka s vařením na plynovém vařiči. Vodu na 
sunar a kávu je dobré si vzít z domova. V našem případě bylo nutné za-
koupit na benzinové pumpě 1 litr vody za 4 eura. Za blbost se platí... Séba 
po vypití mléka usíná tak, jak je zvyklý. Delší přestávky už nejsou potřeba, 
k ránu přijíždíme do přístavu. Do odplutí zbývají 4 hodiny, Séba spí, tím 
pádem maminka a tatínek mohou též tři hodiny využít pro nutný spánek. 
Parkujeme jako první před bránou, a to i přesto, že už zde nějaká auta 
čekala. Parkovací karta nám to umožňuje. Před vyplutím je ještě nutné 
dojít do kanceláře vyřídit nalodění pro nechodící dítě, které potřebuje na 
palubu vozík či kočárek.Séba váží 15 kg a odnést ho po úzkých schodech 
na trajektu do čtvrtého patra je zbytečný stres. Plus kočárek, taška 
a důležitý dalekohled se také pronese a špatně se s tolika věcmi manév-
ruje mezi těsně k sobě zaparkovanými auty. U přepážky trajektové společ-
nosti vyřídíte výjimku pro ZTP. Bývá to samolepka na přední okno 
s informaci pro obsluhu na molu. Na lodi nás „zaparkují “ k výtahu a ne-
chají kolem auta větší prostor.

Pokud nezvládáte vysvětlit v místním jazyce, o co vám jde, přeložte si věty 
dopředu. Já měla na papíře vytištěný jeden text kvůli trajektu a druhý pro 
recepci kempů, a to ve třech jazycích. Je to jednodušší než hledat v hlavě 
slovíčka nebo předpokládat, že třeba v Itálii a Francii většina lidí ovládá 
anglický jazyk. Ještě je třeba zmínit, že v Evropské unii platí jednotný 
mezinárodní parkovací průkaz, ale průkaz osoby se ZTP jako mezinárodní 
neexistuje. Ale na internetu je vzor průkazu v angličtině, který jsem si 
vytiskla a předkládala jsem ho společně s naší kartičkou ZTP/P. Ještě jsem 
vybavená kartičkou vlastní výroby, na které je uvedená synova diagnóza 
a její lékařský kód, plus popis jeho problémů. V anglickém i francouzském 
jazyce, kdyby bylo potřeba řešit lékařské ošetření.
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Cesta trajektem trvá čtyři hodiny. Séba byl střídavě v kočárku, na klíně 
nebo i v herničce pro děti, kde mohl lézt. Na lodi bývá i tobogan s kulička-
mi. Bastia – místo vylodění a náš kemp – jsou kousek od sebe. Přesně po 
22 hodinách od odjezdu z domova se již koupeme v moři. Kdo neviděl na-
šeho Sébu ve vodě, nedokáže si asi ani představit, jak miluje plavání, jakou 
má obrovskou radost, když je v moři, které je teplé, čisté a jsou v něm vlny 
„na houpání”.
Co se týče ubytování v kempu, vždy se minimálně jednou stěhujeme na 
další místo, které chceme poznat. Kemp vybíráme podle jeho umístění. 
Většina kempů je pár kroků od pláže a vidíte od stanu na moře. Nám trvá 
asi půl dne, než si v kempu postavíme „bydlení”. Nejvíce času zabere stavba 
velkého stanu, do kterého se vejde i cestovní postýlka. Následuje posta-
vení stanu proti slunci a nafouknutí a zkompletování člunu. Člun a motor 
vozíme v kufru auta, věci ve střešním boxu. Člun nám umožňuje dostat 
se na menší pláže, kde je málo lidí a nemusíme se trápit, že někde ten 
kočárek prostě v hlubokém písku nepojede. Séba je pro plavbu vybavený 
atestovanou vestou s límcem. I hendikepované dítě může být námořní-
kem. Na to, co ho bude bavit, při čem bude šťastný a co zvládne, se dá 
přijít jedině jeho vlastním zážitkem, který získá díky rodičům, kteří mu 
ho umožní. Nedávno mi kdosi řekl, že jeho dítě není mentálně na takové 
úrovni, aby „z toho něco mělo”, a je to pro ně tedy zbytečné. 

Samozřejmě, těžko odhadnout,jak velký má cestování smysl pro dítě, které 
nedokáže ocenit krásy přírody, západ slunce nebo místní delikatesy, ale 
zcela jistě mu neublíží. Pro našeho Sébu je koupání v moři, spaní ve stanu 
( hrozně se mu líbí, jak šustí ), lezení po pláži a doba, kdy jsem s ním nejen 
já, ale i táta, tím nejšťastnějším obdobím v roce. I když nám to nedokáže 
říct, jeho smích a hvězdićky v očích to jasně dokazují. A za to stojí překo-
nat překážky a pochybnosti a vyrazit. Ať už to bude na výlet „jen za roh” 
nebo dál. Ať už to bude do kempu, hotelu či pod širák. Zjistěte si informa-
ce, vyberte variantu, kterou zvládnete i přes zdravotní omezení svého dítě-
te. Naplánujte itinerář cesty a detaily pobytu. No a pak už můžete balit 
a odjet všichni společně za dobrodružstvím.
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Závěrem telegraficky:

•  Zjistěte si informace o konkrétních pravidlech země a možnostech 
v místě, do kterého pojedete.

•  V mnoha zařízeních můžete využít výhody, které zde nabízejí – pobyt 
zdarma nebo se slevou, bezbariérové ubytování, dostupné místo v kem-
pu či restauraci, možnost použít výtah... atd.

•  Na letišti funguje zdarma asistenční služba, která vám pomůže – včetně 
nástupu do letadla.

•  Pokud cestujete autem, udělejte si časovou rezervu nebo rozdělte trasu 
na více dní, i po cestě jsou zajímavá místa a možnosti ubytování na jednu 
noc.

•  Zdaleka ne všude se dá platit kartou, například v noci na mýtné dálniční 
bráně si někde bez hotovosti budete muset počkat do rána na obsluhu 
(vlastní zkušenost).

•  Nešetřete na cestovním pojištění, včetně možností asistenčních služeb.
•  Pokud vaše dítě potřebuje speciální stravu, mějte jí dostatek s sebou 

(Sunar na Korsice nekoupíte).
•  Nebojte se kempování, můžete využít ubytování v karavanech, které 

zařízení nabízí. Sociální vybavenost je na úrovni – sprchy, wc, čistota, 
elektrická přípojka, možnost praní, pronájem chladícího boxu, nákup 
základních potravin... atd. Některé kempy mají i bazén a restauraci, 
za tento komfort si ovšem připlatíte.

•  Trajekt si zajistěte včas, nejlépe do konce března. Pokud to necháte na 
poslední chvíli, cena se liší v řádech tisíců a nejsou volné termíny a časy.

•  U ubytování platí stejné pravidlo; nestyďte se požádat o slevu pro dítě se 
ZTP, stalo se nám několikrát, že nám Sébu vůbec nepočítali.

 Kristýna Sovová s rodinou
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Kalendárium

Co proběhlo

5. 6. - 9. 6. 2022 Pobytový kurz pro rodiny v Resortu Blatnice 

16. 6. 2022     Zahradní slavnost 

14.00 – 21.00 hod

  

Co se chystá

7. 12. 2022  Mikulášské setkání 

14.00 – 17.00 hod

 

Pozvánku s odkazem na přihlášku na akci obdržíte od svých poradkyň 

do mailových schránek. 

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