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Úvodník

Milí čtenáři,

dostává se k vám Zpravodaj 29. Tentokrát je opět plný informací a ná-

padů navzdory tomu, že jsme se poslední více než měsíc věnovali mimo 

konzultace a běžný provoz i balení a stěhování a zabydlujeme se v nových 

prostorách na Chodově. Přípravy na stěhování a rekonstrukce již probí-

haly od začátku roku. Pro část týmu, která se tomu od počátku věnovala, 

je nyní obrovskou úlevou, že to nejzásadnější je hotovo, vše klaplo dle 

požadavků a všichni už jsme v novém,  skoro vše je již vybaleno a na svém 

místě. Samozřejmě mnoho věcí se ladí a ještě dlouho ladit bude, změna 

je to veliká.

Jak to všechno probíhalo, najdete zdokumentováno mezi fotkami na naší 

facebookové stránce: https://www.facebook.com/ranapeceeda/ 

a v článku kolegyně Lenky Dobešové.

Mezi informacemi najdete upozornění na nový e-shop, kde si budete 

moci zakoupit nejen kousky z naší pruhované edice, ale i další zajímavé 

a užitečné předměty. EDA se účastnil konference INSPO s prezentací 

o EDA PLAY a jejím dalším využití a také tam okukoval, co je v oblasti apli-

kací a techniky vůbec nového. To se dočtete v článku od týmu EDA PLAY. 

Další informace se týkají stáže několika poradkyň v Kukátku, vyzkoušení 

speciální pomůcky eSight i toho, kdo nám pomáhá v pořízení speciálních 

pomůcek a zajištění dalších projektů. Nemůžeme opomenout úspěch 

naší organizace v benefičním dílu pořadu Zázraky přírody.

Doporučujeme také se podívat přes proklik přímo v článku na skvělý 

profesionální film rodiny Sisákových o životě Kubíka s Warburg micro 

syndromem a jeho nejbližších.

V tipech najdete různé pomůcky vyrobené přímo rodiči, ale také nápady 

k využití tabletů Android, zkušenosti s potravinovým doplňkem pro děti 

eye q, informace  o aktivitách spolku Kaňkovské sedlo a mnoho dalšího.

 Příjemné a inspirativní čtení přeje 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče a šéfredaktorka
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EDUV e-shop 
- dárek od EDY udelá radost

Jaro je tu, co takhle pořídit si něco nového na sebe? EDOVI se v březnu 
povedlo spustit e-shop, ve kterém najdete všechno, co jsme doposud 
nabízeli na našem webu nebo u prodejních stánků na nejrůznějších 
akcích. Říkáte si, že naše pruhovaná trička s obrázky z aplikací EDA PLAY 
dobře znáte a vaše děti a pánská část rodiny v nich už dávno dělají pará-
du? Pak se honem podívejte na stránky e-shopu – nově jsou pruhovaná 
trika k dispozici také v dámském střihu, na vodu se tedy konečně může 
ustrojit celá rodina! Nabídku obrázků na tričkách jsme navíc rozšířili 
o obrázek šneka a traktoru.

Obrázky z EDA PLAY najdete na zrakově stimulačním papírovém pexe-
su i na poněkud trvanlivějším pexesu ze dřeva, na taškách a batůžcích, 
hrnečcích, náušnicích, pohlednicích a dalších drobnostech. V nabídce 
e-shopu máme ale také odborné publikace – knihu „Rosteme hrou” 
s doprovodnými pracovními sešity nebo časopis (K)Oukej. 

Dokonce v něm můžete jednoduše pořídit dárek pro EDU!

Spuštěním e-shopu jsme si tak trochu splnili sen. Zisk z každého proda-
ného předmětu přispívá k tomu, že se můžeme rozvíjet, zkvalitňovat své 
služby a lépe reagovat na potřeby klientů. Vedle toho nás samozřejmě 
těší, když dárek „od EDY“ někomu udělá radost. Stejnou radost máme, 
když nám někdo v našem úsilí pomáhá, tak jako společnost WEBNODE, 
která nám darovala jeden rok provozu e-shopu úplně zdarma. 
Moc děkujeme.

Jakékoli dotazy k e-shopu nám můžete posílat na adresu eshop@eda.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu v našem internetovém obchůdku!

www.eshop.eda.cz

Lenka Holubcová, fundraiserka, Lenka Dobešová, PR specialistka, 

a Jana Ježková, koordinátorka osvěty

Zpravodaj EDA cz, z. ú.  29/2018 infoservis 4

https://eda-cz.webnode.cz/
https://eda-cz.webnode.cz/
www.eshop.eda.cz


EDA má nový domov v Praze 4

EDA má konečně střechu na hlavou! Proběhla rekonstrukce nových pro-

stor a už jsme přestěhovaní. Ještě se budeme chvíli zabydlovat a vybalo-

vat, ale jsme rádi, že máme krásné, nově upravené místnosti. Naše nová 

adresa je Filipova 2013/1, Praha 4 – Chodov, v docházkové vzdálenosti 

od stejnojmenné stanice metra C.

 

Rádi bychom poděkovali všem vytrvalcům, kteří se zapojili, ať již 

s hledáním nových prostor, rekonstrukcí, stěhováním, montážemi nábyt-

ku a další pomocí. Jmenovitě děkujeme za vestavěné skříně Komandor –  

nejen skříně na míru, dále firmě Merida Hradec Králové, s. r. o., za šikovné 

odpadkové koše na tříděný odpad a další úklidové vybavení. Jsme vděčni 

firmě Marketis a Interiery Toman za příjemnou spolupráci. Děkujeme také 

všem, kteří se na stěhování do našich nových prostor podíleli a pomáhali 

nám. Zvláštní dík patří partě chlapů z firmy ODNESTO.cz – stěhování, kteří 

byli ochotní a spolehliví. Bez našich dobrovolníků bychom se neobešli, 

obětavě nám pomáhali.

Lenka Dobešová, PR specialistka
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Porad Zázraky prírody si v letošním   
   roce adoptoval EDU

Tvůrci pořadu České televize Zázraky přírody si vybrali pro projekt Adop-
ce právě naši organizaci EDA. Speciální díl Zázraků přírody byl odvysílán 
21. dubna 2018 od 20 hodin, diváci během něj mohli posílat dárcovské 
SMS. Výtěžek 924 500 Kč podpoří činnost organizace. Více se dozvíte 
na www.eda.cz.
 
Cílem této charitativní akce bylo, mimo získání finančních prostředků, 
upozornit na důležitost a včasnost sociální služby rané péče. Dotace na 
ranou péči nejsou stoprocentní a minimálně 30 % finančních prostředků 
musíme zajistit sami prostřednictvím grantů a dárcovských příspěvků.
 
Charitativním dílem pořadu Zázraky přírody diváky provedli moderátoři 
Maroš Kramár a Vladimír Kořen. Hosty byli sportovec Petr Koukal, zá-
bavné duo Miloš Pokorný a Roman Ondráček (Těžkej Pokondr) 
a půvabná zpěvačka Celeste Buckingham. Na přípravě charitativního dílu 
oblíbeného pořadu se aktivně podíleli pracovníci EDY i klientské rodiny. 
Spolu s televizním štábem se organizace účastnila vymýšlení úkolů pro 
účinkující a některé z klientů i pracovníků bylo vidět v publiku. Diváci si 
mohli otestovat, zda nejsou barvoslepí nebo jak jsou na tom s hmatem. 
Pořad sledovalo 686 tisíc diváků.
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Veškerý výtěžek z dárcovských DMS bude použit pro činnost naší organi-
zace − na kvalitní a co nejvčasnější pomoc rodinám s dětmi se zrakovým 
a jiným postižením.
Organizace EDA poskytuje klientům profesionální službu rané péče, 
poradenství a psychickou oporu ve čtyřech krajích České republiky. 
Od března 2015 provozuje první celorepublikovou krizovou Linku EDA 
(tel. 800 40 50 60) pro rodiny dětí se závažnou diagnózou, po těžkém 
úrazu či s postižením.

Lenka Dobešová Trubačová, PR specialistka
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 Stáz poradkyn rané péce 
v Detském ocním centru Kukátko

V průběhu měsíce března 2018 mělo pět poradkyň rané péče z našeho 

týmu možnost absolvovat stáž v Dětském očním centru Kukátko 

v Praze v Krakovské ulici − na pracovišti, které poskytuje dětem kom-

plexní léčbu očních vad jako je například šilhání, tupozrakost a další 

onemocnění (https://www.detskeoci.cz/).

V Kukátku jsme strávily postupně půl dopoledne, mohly jsme konzulto-

vat problematiku našeho odborného zaměření s dětskou oftalmoložkou 

a optometristkou a nahlédnout do jejich práce s dětskými klienty.

Citlivý přístup optometristů a lékařů napomáhá dětským klientům 

zvládnout vyšetření zrakových funkcí − to jsme v Kukátku viděly přímo 

v praxi. Kromě pozorování práce lékařky a optomoteristky s dětmi jsme  

si také vyslechly další informace o metodách i pomůckách, které při 

vyšetření v Kukátku používají.

Po delší době jsme např. viděly v praxi práci s Pflügerovými háky (jsou to 

znaky sestavené ze tří kratších čar a jedné čáry delší, podobající se písme-

nu E, tzv. „éčka”); s tímto testem v rané péči nepracujeme. Jedná se o test 

pro děti starší tří let a bylo pro nás zajímavé vidět, jak si děti s tímto tes-

tem poradí: přijde nám dobré, že dítě drží v ruce vlastní „éčko”, které natáčí 

různým směrem podle vzoru, manipuluje s ním, a vlastně tak aktivně 

zapojuje celé tělo. V některých klientských rodinách rané péče děti tento 

úkol nacvičují i doma, což dává větší šanci zvládnout pak test při vyšetření.

Děkujeme Dětskému očnímu centru Kukátko za možnost absolvovat stáž, 

mluvit s odborníky, ptát se, vyměňovat si zkušenosti; a v neposlední 

řadě vidět velmi příjemné prostory, které nás pomyslně přenesou přímo 

na loď, což malé dítě rozhodně velmi ocení.

Dětské oční centrum Kukátko velmi úzce spolupracuje s Oční klinkou 
DuoVize, která naši organizaci podpořila darem: EDA získal dva iPady 
a světelné panely. Děkujeme.

 Tereza Vísnerová, Martina Herynková, poradkyně rané péče, 

a Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Brýle eSight v EDOVI
 

Na konferenci Vision v Haagu v roce 2017 jsme měly s kolegyní možnost 

prohlédnout si a vyzkoušet brýle eSight: http://evisionoptik.com/ nebo 

https://www.esighteyewear.com/.

Tuto zkušenost jsme chtěly umožnit i dětem našich klientských rodin, 

pro které by brýle mohly být výhledově užitečné, a samozřejmě i jejich 

rodičům. Proto jsme do rané péče pozvaly pana Václava Suka z české 

distributorské firmy, který 28. 3. 2018 brýle představil a předvedl.

Brýle si cestu do světa prošlapávaly postupně asi od roku 2006. V první 

fázi se jednalo o testovací období, později byly k dispozici na trhu 

v USA a Kanadě a asi rok již pomůcku můžeme pořídit na celém světě.

Brýle eSight hands-free obsahují malou vysokorychlostní kameru, která 

zachycuje vše, na co se uživatel brýlí eSight podívá.

Zdokonalené video je zasláno zpět do brýlí a je zobrazeno na  LED obrazov-

kách před očima uživatele. Brýle ideálně fungují při LED osvětlení.

Vše se děje v reálném čase, bez pozorovatelného časového prodlení z po-

hledu uživatele brýlí eSight. To umožňuje uživateli brýlí eSight okamžitě 

přecházet z vidění do blízka (čtení dokumentu) na vidění na střední 

vzdálenost (zjištění, kdo právě vstoupil do místnosti) až k vidění do dál-

ky (pohled z okna). Pokud nosíte brýle, máte v brýlích eSight 

zabudovanou i vlastní dioptrickou korekci.

Uživatelé brýlí mají k dispozici ovladač a mohou si snadno upravit nasta-

vení barvy, kontrastu, jasu a zvětšení (až do 14x) a dokonce fotografovat 

a ukládat si obrázky.

Brýle lze propojit s přístroji s HDMI výstupem, tedy např. s televizí, počí-

tačem, herní konzolí.

Součástí ovladače je i SD karta velikosti 8 GB, kam je možno nahrát různé 

dokumenty, formát PDF a fotografie.

Baterie vydrží 4 hodiny, lze doplnit powerbankou (s klipem k připevnění 

na ovladač).

Při prezentaci brýlí u nás v rané péči mělo každé dítě s rodiči k dispozici 

hodinu času, pro všechny byl tedy dostatek prostoru na seznámení se 

s pomůckou. Pokud si takovou pomůcku může člověk vyzkoušet osobně 

a mít tak jasnou představu o jejích možnostech, je to vždycky nejlepší.
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Děti ve věku asi 4–7 let se s novou situací popasovaly většinou velmi 

dobře, samozřejmě starší děti uměly lépe zacílit na sledovaný podnět, 

lépe se soustředit a udržet hlavu, a tudíž i udržet obraz ve větším klidu.

Podle informací pana Suka se v Česku zatím prodaly dvoje brýle eSight. 

Jejich pořizovací cena je přibližně 10 000 dolarů, tj. cca 210 000 Kč, 

90 % z ceny pomůcky hradí úřad práce. Žádá se jako na kamerovou 

lupu a zatím se příspěvek podařilo získat u jedné studentky; druhý 

zájemce dosud jedná s příslušným úřadem.

Brýle si přišly vyzkoušet i mnohé poradkyně, takže pokud vás téma 

zaujalo, neváhejte se zeptat. Sama jsem se přesvědčila, že není nad 

osobní zkušenost.

 Martina Herynková, poradkyně rané péče, instruktorka stimulace zraku
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 Svetluška stále pomáhá

 

Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2018 naši organizaci podporuje 

Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Co všechno vám 

díky této pomoci můžeme nabídnout?

Název projektu Rozvoj zrakových schopností a dovedností dětí s těž-
kými vrozenými vadami zraku a další podpora rozvoje zrakových do-
vedností u dětí s centrálními poruchami zraku v raném věku hovoří 

sám za sebe. Finanční prostředky, získané z celonárodní veřejné sbírky 

Světluška v rámci dlouhodobého grantového programu Krok za krokem, 

pomáhají v práci našim instruktorkám stimulace zraku: umožnily vyba-

vit novou místnost pro vyšetření zraku kvalitním osvětlením se stmívači 

a nakoupit nové diagnostické testy a stimulační desky se vzory, které 

instruktorky využívají při práci s dětmi. V rámci projektu se kolegyně 

vydají získat nové poznatky a inspiraci na domácí i zahraniční konferen-

ce. V neposlední řadě nám získaný příspěvek umožní vydat informační 

brožuru o problematice centrálního postižení zraku (CVI).

Bez tradiční podpory Světlušky by se nám jen velmi obtížně dařilo rea-

lizovat oblíbený týdenní kurz pro rodiny dětí se zrakovým postižením. 

Částka, kterou jsme získali pro projekt Společně 2018, nám umožňuje 

nabídnout rodinám velmi přátelskou cenu za kurz včetně ubytování 

a stravy. Příspěvek pomáhá uhradit také náklady na program – vedle 

pravidelného programu s poradkyněmi je to třeba tradiční návštěva 

canisterapie a muzikoterapie nebo konzultace s odbornými pracovníky 

(fyzioterapeutky, psychoterapeutka, instruktorky stimulace zraku). 

Z projektu je financováno také také hlídání dětí, ať už dopolední pro-

gram pro sourozence, nebo večerní hlídání při programu rodičů. 

Na všechny z vás, kdo se do Lučkovic chystáte, se už moc těšíme!

Podpory ze strany Světlušky se dostalo i našemu speciálně pedagogic-

kému centru. Projekt Podpora žáků a studentů se zrakovým postiže-
ním v SPC EDA 2018 pomáhá nejen zabezpečit mzdové náklady našich 

speciálních pedagožek, ale umožnil pořídit řadu kompenzačních pomů-

cek pro klienty, které nám doposud velmi chyběly. Najdete mezi nimi  

Pichtův psací stroj včetně speciálního papíru, který se do stroje používá, 

nebo slepecké hole a další pomůcky k nácviku prostorové orientace 

a samostatného pohybu klientů SPC EDA.

Děkujeme Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a všem, kdo se Světluš-
kou pomáhají!

 Jana Ježková, koordinátorka osvěty
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 Citibank podporuje rozvoj 
a stimulaci zraku

Díky finanční podpoře Citibank se inventář našich pomůcek rozrostl 

o pět světelných panelů, které při své práci využívají poradkyně rané 

péče a možná jste se s nimi už setkali i vy. Vedle toho příspěvek pomohl 

částečně pokrýt mzdové náklady jedné z instruktorek stimulace zraku.

Světelný panel je užitečnou pomůckou pro trénink dětského zraku; při-

táhne totiž pozornost i těch dětí, které disponují jen zbytky zraku. 

K práci se světelným panelem využíváme plastové stimulační desky a fó-

lie − pruhované, transparentní s jedním výrazným obrázkem nebo černé 

s průhledným obrázkem zvířátka. Součástí pracovní sady k panelu jsou 

i desky s výřezy v podobě geometrických tvarů, ke kterým děti přiřazují 

odpovídající tvary vyrobené z transparentního plastu v krásných zářivých 

barvách.

U nových panelů, které máme nyní k dispozici, lze také měnit barvu 

pozadí i intenzitu zabarvení. Jednotlivé barvy se mohou střídat v tako-

vém tempu, jaké odpovídá potřebám dítěte, od pozvolného přechodu až 

ke krátkým zábleskům. Práci s barevnými přechody usnadňuje dálkové 

ovládání s řadou přednastavených programů.

Přidáváme odkaz na stránku výrobce panelů a příslušenství k nim, pana 

Pavla Kavky: https://matutinus.webnode.cz/panely/.

 Jana Ježková, koordinátorka osvěty
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 Terapeutická školicka

TEP − „školička“ vznikla při neziskové organizaci Host za účelem podpory 
rodin ve složitějších životních situacích. Podporujeme děti ve všestran-
ném vývoji a jejich rodiče v rodičovských kompetencích a ve vztahu 
s dítětem. Připravujeme děti na nástup do státní školky, poskytujeme 
příležitost k setkávání, navazovaní vztahů, výměně názorů mezi rodiči.
 
Školička je prostor, kde se snažíme spolu s rodiči o doplňování nedostat-
ků nebo řešení potíží − jak ve výchově, tak ve vývoji a vzdělání. Důleži-
tým úkolem je pro nás vtažení rodičů do aktivit s dětmi. Ve školičce má 
rodič příležitost seznámit se s různými výchovnými metodami, naučit se 
porozumět svému dítěti a pozorovat je. Pro tak komplexní práci s ma-
lými dětmi jsme zvolili edukačně-výchovný systém Montessori, který 
byl primárně určen dětem ze znevýhodněného prostředí. Přítomnost 
rodiče je důležitá s ohledem na věk dětí − většinou nejsou ještě zralé 
ani připravené na dobrovolnou separaci od rodiče. Jedním z dílčích cílů 
školičky je právě příprava dítěte na přirozenou, nenásilnou separaci od 
rodiny. Přítomnost rodiče nám dává příležitost pracovat jak s dítětem, 
tak s rodičem a také přímo na vztahu rodič − dítě. Snažíme se o posílení 
vazby mezi rodičem a dítětem a o korekci případných těžkostí vzniklých 
komplikovanou situací klientů jak v jejich dětství, tak i v současnosti.  
Poskytujeme také prostor pro vzájemnou podporu rodičů přítomných 

ve školičce, sdílení podobných zkušeností, dobrých rad a povzbuzení.  
Program TEP je primárně určený pro děti ve věku před nástupem do 
školky − od dvou let. Vzhledem k tomu, že do školičky chodí děti s rodiči, 
je samozřejmé, že pokud je v rodině mladší sourozenec, program navště-
vuje i on.
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Ve školičce máme speciálně upravené prostředí. Na poličce jsou nachys-
tané krabice s hračkami a pomůckami, na dvou stolečcích jsou připrave-
né senzorické pomůcky související s vývojovými potřebami přítomných 
děti: přelévaní vody, přesypávání, přendávání, práce s lžící, kleštěmi, pin-
zetou. Tyto aktivity pomáhají dítěti rozvíjet jemnou motoriku, koordinaci 
oko − ruka, koordinaci pohybů, přesnost, koncentraci pozornosti. Na 
druhém stolečku mají děti připravené pomůcky pro výtvarnou činnost 
jako třeba modelína, nůžky a papír nebo pomůcky pro činnost zaměře-
nou na plnění senzorických potřeb − hry s pískem a vodou (hry 
s blátem, moukou a vodou).

Ve školičce spolu cvičíme, učíme se říkanky, čteme knížečky, pozorujeme 
hmyz a drobnou havěť jako šneky a žížaly, berušky a mravence. Na závěr 
programu společně muzicírujeme pomocí základních hudebních nástro-
jů a hlasivek. Jedním z dílčích bodů programu je společná svačina, spon-
zorovaná obchodní sítí Albert.

Školička je otevřená v úterky, čtvrtky a pátky od 9 do 12 hodin na adre-
se: Slovenská 6, Praha 10. Kontakt: 608340482, marta.linka@seznam.cz.

 Marta Linková
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 Centrum detské ergoterapie PLAYSI

V pátek 13. 4. 2018 jsem byla na dni otevřených dveří v Centru dětské 
ergoterapie „PLAYSI“. Centrum je určeno dětským klientům a jejich rodi-
nám, kterým byla lékařem, psychologem nebo jiným odborníkem doporu-
čena ergoterapeutická péče.

Z rozhovoru s ergoterapeutkou paní Mgr. Eliškou Haškovcovou jsem se 
dozvěděla, že centrum bude otevřené každý všední den jako ambulantní 
pracoviště. Hlavní terapeutickou metodou, kterou v centru využívají, je 
Senzorická integrace (SI).
 
Senzorická integrace zahrnuje tyto terapeutické koncepty:
•  Bazální stimulace
•  Bobath koncept
•  PaNat
•  Neurovývojová terapie
•  Orofaciální terapie
•  VTI
•  Kineziotaping

Terapie není hrazena pojišťovnou.

Před zahájením terapie absolvuje každé dítě vstupní hodnocení schopností 
a dovedností. Na základě tohoto hodnocení je sestaven terapeutický plán. Tera-
pie bude probíhat v blocích (cca 10 konzultací = 1 blok), na konci každého bloku 
dojde k posouzení získaných dovedností dítěte a na to se naváže v dalším bloku. 
Terapie bude probíhat jak individuálně, tak ve skupinkách, dle dohody.

V rámci terapie je možné řešit tyto problémy:
•  Hrubou a jemnou motoriku
•  Grafomotoriku
•  Soběstačnost v rámci denních aktivit
•  Školní dovednosti
•  Volnočasové dovednosti

S terapií je možné začít co nejdříve. V ambulantní péči mají na tomto pra-
covišti i dvouměsíční kojence.
Objednat se můžete e-mailem nebo telefonicky.
Kontakt: http://playsi.cz/
U Okrouhlíku 3305/9, Praha 5, 150 00

 Lucie Gregorová, poradkyně rané péče a konzultantka pohybového vývoje
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 Kafe na drevo

V pražských Hostavicích  najdete již téměř rok otevřenou kavárnu Kafe 

na dřevo, kterou provozuje nezisková organizace BATERKA kafe, která 

zaměstnává především rodiče dětí s postižením. 

V zámeckém parku uprostřed krásné přírody najdete ojedinělý koncept 

sociálního podnikání. Kavárnu založila Lenka, maminka dnes již třinácti-

leté Elišky s kombinovaným postižením, s kamarádkou Terezou. ,,Všichni 

víme, jak je složité pro maminku s malým dítětem najít zaměstnání, kde 

vám vyjdou časově vstříc. O dítěti s nějakým handicapem, se kterým tře-

ba jezdíte do lázní, ani nemluvě," říká Lenka, která byla 7 let s dcerou kli-

entkou EDY; a Tereza k tomu dodává:,,Já mám naštěstí dceru zdravou, ale 

dlouho jsme se v rodině starali o babičku s Alzheimerem, zabralo nám to 

veškerý volný čas. Takže představu, jak je to náročné, trochu mám."

 

Kavárna vychází vstříc variabilitou směn, rodiče nemusí mít žádné zku-

šenosti z oboru, stačí trocha šikovnosti, nadšení pro práci s lidmi a mít 

hlídacího partnera nebo babičku na odpoledne a víkendy. ,,Nevadí, když 

chcete jen tři  směny do měsíce, hlavně na ně musíte dorazit. Pečují-

cí maminka Bětka je doslova pilířem celé kavárny; z EDY už máme dvě 

skvělé maminky Hanku a Kristýnu a jsme z nich nadšené. Hanka už nám 

několikrát zachránila směnu," pochvaluje si ještě Lenka.

A nemusíte jen pracovat, přijeďte na výlet. V Kafe na dřevo se budete 

cítit skvěle, vaše děti mohou využít dvě hřiště nebo běhat v parku a vy 

si v klidu vychutnáte svůj šálek kávy, lahodný zákusek, domácí limonádu 

nebo pivo.

Více na: www.kafenadrevo.cz nebo na FB @kafenadrevo

 tým Kafe na dřevo
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 Muj zivot s Warburg micro 
syndromem

Rozhodli jsme se s manželkou vytvořit video, které by bylo určeno přímo 
pro rodiče dětí, kteří mají dítě s postižením. Chtěli jsme prostřednictvím 
našeho syna Jakuba sdělit světu, že i život s takto těžce postiženým dí-
tětem může být skvělý a plný zážitků. Že i Kuba prožívá každý den úplně 
stejně jako my a že jenom prostřednictvím rodičů se mu všechno může 
splnit. Chtěli bychom dodat elán všem rodičům, kteří to často nemusí 
mít lehké. Život nikoho z nás totiž není černobílý.

Video si můžete pustit z YouTube https://youtu.be/754vk8OpRDA

Jelikož je Kubův syndrom velmi vzácný, bylo video připraveno v anglic-
kém znění. Obsahuje ale titulky v češtině, které si přímo na YouTube 
můžete pustit v okně videa vpravo dole. Doufáme, že se vám video bude 
líbit.

 Róbert Sisák
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 Rozhovor tentokrát 
s Jarmilou Neumannovou 

Jarmilo, jsi naší nejnovější kolegyní, pracující pro EDU v administrativ-
ním zázemí. Prosím, popiš nám, jaké jsou tady Tvé úkoly:  
Jako nezisková organizace nemáme žádného zřizovatele či podporovatele, 
který by nám uhradil celé náklady. Musíme tedy aktivně hledat prostředky 
u nadací, fondů, firem, obcí a krajů. Jsem součástí administrativního týmu 
EDA, mým základním úkolem je vyhledávat a připravovat žádosti o finanč-
ní podporu. Fundraisingem pro neziskové organizace, zejména v oblasti 
sociální a zdravotní, se zabývám dlouhodobě – mám zkušenosti s jeho 
budováním, s jeho různými metodami. Mám dobrý přehled v oblasti dárců 
v ČR a v neziskovém sektoru obecně. A jsem ráda, že mohu svými zkuše-
nostmi podpořit EDU i jeho ranou péči. 
 
Jaké jsou Tvé předchozí zkušenosti z práce v sociálních službách?  
Upřímně, dlouhé… začaly v roce 1989, kdy jsem jako absolventka tehdy 
středoškolského studia sociální práce nastoupila na obvodní psychiatrii 
pro Prahu 10 – výborná průprava pro dvacetiletou začínající „sociálku“. 
A za tři měsíce čas oponou trhnul, přišla „revoluce“, dr. Jiřina Šiklová zalo-
žila první VŠ studium sociální práce po padesáti letech – a už to jelo. Po 
absolvování naprosto jedinečného studia jsme se jako první absolventi 
vrhli na zakládání tehdy nových sociálních služeb, budování neziskovek 
v této oblasti; byla to naprosto úžasná doba, na niž budu vždycky vzpo-
mínat. A od té doby jsem toho prošla opravdu hodně – pracovala jsem 
s klienty na krizových centrech, integrovala uprchlíky, pracovala s přeži-

všími šoa. V posledních deseti letech jsem pracovala hodně pro hospice, 
hlavně v oblasti budování propagace a fundraisingu. Už šestým rokem 
také pracuji na hospicové poradenské lince. 
 
Asi se těžko vyhneme otázce, jak sis našla EDU − nebo on Tebe?  
EDA si našel mne – a to jedním lednovým telefonátem mé dávné kolegy-
ně Markéty Skalické, která pro EDU pracuje jako instruktorka stimulace 
zraku. Většinou prostě nejlépe fungují přátelské kontakty. V té době 
jsem hledala menší úvazek pro nějakou milou organizaci – a už to bylo! 
Aktivity EDY jsou mi blízké a vidím v nich velký smysl pro děti a jejich 
rodiny. Jsem zastáncem trendu poskytovat služby v prostředí klientů, 
doma, nikoli v zařízeních. 
 
Věděla jsi před příchodem do EDY něco o rané péči?  
Tak to je další výlet do historie. Na konci 90. let jsem se ocitla na MPSV, 
kde jsme měli možnost měnit zažité systémy a hlavně budovat nový 
systém sociálních služeb – pro mladší čtenáře uvádím,
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že do převratu jsme tu měli jen dvě sociální služby – domovy důchodců 
a pečovatelskou službu. Bylo nutné vytvořit úplně nový zákon o sociálních 
službách a zejména standardy jejich kvality. Na zelené louce. Ale nevymýš-
leli jsme nic sami u stolu, oslovili jsme profesionály, kteří v základních asi 
dvaceti typech služeb pracovali (resp. je budovali od nuly), a vytvořili jsme 
z nich pracovní skupiny. Jednou ze skupin byla i raná péče. Její zakladatele 
znám už z doby studia a její vývoj sleduji (trochu zpovzdálí), stejně jako 
vývoj dalších sociálních služeb. 
 
Je něco, v čem by Ti mohly poradkyně rané péče, případně i klientské 
rodiny, pomoci, abys měla o náplni dne poradkyně rané péče co nejlepší 
představu? 
Určitě bych se ráda účastnila konzultace v rodině, abych se seznámila 
s odbornou podporou v oblasti zrakového vývoje, speciálních pomů-
cek apod. O práci poradkyň mám poměrně jasnou představu vzhledem 
k mému vzdělání (dětská sestra a sociální pracovnice), ale konkrétně 
s prací s dětmi se zrakovým postižením jsem se blíže nesetkala.  
 
Pro mnoho z nás je teď velkým tématem stěhování EDY na Prahu 11
- Chodov. Jak to vnímáš Ty? 
Beru to pragmaticky – EDA se stěhuje do prosluněných prostor se zahra-
dou, kde se dá i dobře zaparkovat. Pro nás i klienty tu bude lepší životní 
prostředí. Samozřejmě mám i vlastní pocity – sídliště nepatří mezi pro-
story, kde bych se dobře orientovala nebo ho vnímala jako město. Prostě 
jsem vyrostla ve staré pražské zástavbě, kde pořád bydlím a mám to tam 
ráda. 
 
Blíží se léto. Jaká je Tvoje představa příjemné dovolené – a splníš si ji letos?  
Těším se, že hodně času strávím na chalupě ve Vysokém Chlumci u Sedlčan. 
Hned do tohoto krásného kraje pozvu i čtenáře – ve vsi je Muzeum vesnic-
kých staveb středního Povltaví, v kraji jsou vodní mlýny, tvrze, hrady 
i zámečky. Letos moc zahraničí neplánuji, ale ráda bych navštívila další mís-
ta, která mám moc ráda – Valašsko a Slovácko. 

Můžeš nám něco prozradit o svých koníčcích? 
Děkuju za tuto otázku – připomíná mi, že moc ráda tančím a poslední 
dobou jsem na to trochu „zapomněla“ – a je nejvyšší čas se vrátit! Čím dál 
více se také věnuji zahradě na chalupě, což mi přináší klid do duše (a úspo-
ru peněz za fitko). 
 
Poradíš nám, kterou knihu a film bychom neměli přehlédnout?   
Jsem takový staromilec a nové trendy moc nesleduji. Hořce mne pobavil 
film o Tondovi Blaníkovi. Když chci spočinout a podívat se na něco milého, 
pustím si třeba nestárnoucí filmy s Audrey Hepburn (Jak ukrást Venuši 
nebo Prázdniny v Římě zaberou vždycky). Z knížek se mi jako první vybaví 
Parfém bláznivého tance od Toma Robbinse (vydalo Argo, 1996) – fasci-
nující tři příběhy prolínající se ve třech časech ukazují neohraničitelnost 
lidské fantazie, nespoutanost lidských snů, pohádku pro dospělé, která 
třeba není jen pohádkou… 
 
A jaké bylo v EDOVI dosud pro Tebe největší překvapení?   
Nevím, jestli to popsat jako překvapení – spíš milé zjištění, že v „nové“ or-
ganizaci najdu spoustu „starých“ známých. Kromě Markéty Skalické jsem 
tu po dvaceti letech potkala Janu Ježkovou, s níž se znám z dob, kdy jsem 
vysílala v nově založeném Radiu 1, a také lidi, kteří znají spoustu mých 
přátel.

 Děkuji za rozhovor.
 Ptala se Jana Vachulová
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 Tablety se systémem Android 
v EDOVI na ukázku

Třebaže je většina EDOVÝCH aplikací pro rozvoj a stimulaci zraku a mo-
toriky určených pro platformu iOS, existuje jedna, která je pro Android 
tablety – a tou je EDA PLAY TOBY. Je díky podpoře Světlušky zdarma ke 
stažení v Obchodě Google Play. Poradkyně rané péče EDA mají nově 
k dispozici pár desetipalcových tabletů se systémem Android značky 
Lenovo. Konkrétně jde o tablet s vestavěným projektorem Lenovo Yoga 
Tablet 3, který obsahuje i stojan.

Pokud váháte s koupí tabletu a zvažujete, že se vám do domácích podmí-
nek hodí spíše tablet se systémem Android, můžete požádat svou porad-
kyni o ukázku možností stimulace zraku pomocí tabletu s Androidem. 
Aplikací pro rozvoj senzomotoriky i pro náročnější zrakovou práci je 
v Androidu mnoho a je možné vyzkoušet je přímo na konzultaci.
Android tablet má své nevýhody a výhody. Nevýhodou je nemožnost 
omezit spuštění či opuštění pracovní aplikace nechtěným dotykem a pak 
omezená možnost pořízení bytelného obalu, který chrání tablet před 
pádem. Z toho důvodu myslím, že je vhodné před pořízením tabletu 
jeho vyzkoušení přímo s dítětem. Můžete společně s poradkyní vypozo-
rovat, zda dítě dokáže pracovat s aplikací bez toho, aby dotykem své ruky 
vyskakovalo z aplikace.

Mezi základní výhodu například patří to, že si velmi jednoduše do table-
tu vložíte z počítače hudbu a videa; pak není potřeba ke sledování videí 
být na internetu. Při koupi tabletu můžete zvolit levnější variantu, která 

pro aplikace může dostačovat.

Tereza Vísnerová, poradkyně rané péče
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 Myší písnicka – sbírejte pískátka! 

Jednou z nejúspěšnějších knížek dlouholetého projektu soutěže hmato-
vých knížek pro nevidomé děti Tactus.cz je „Myší písnička“. Text je dílem 
Josefa Bruknera, hmatové ilustrace ztvárnila Simona Pišlová. Na foto-
grafii vidíte sedm velkých hmatově různých myší a pět malých myšiček. 
Kdybyste si na ně mohli sáhnout, každá myška dokonce zapiští! Podle 
našich zkušeností je takovéto ztvárnění hmatových ilustrací zábavné 
nejen pro nevidomé děti, ale pro malé děti obecně.
  
Knihovna hmatových knížek Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých 
a slabozrakých knížku získala jako soutěžní dílo Tactus.cz již v roce 2013. 
Bohužel „Myší písnička“ v hmatové podobě dosud existuje jen v jediném 
exempláři, což je veliká škoda. V knihovně by rádi vytvořili kopie, k tomu 
jim ale chybí pískátka, která mají myšky v sobě zašitá. Ke koupi je k do-
stání jediný druh pískátek, je však třeba, aby každá myška pištěla jiným 
„hláskem“, tudíž aby pískátka byla různorodá. Cestou k úspěchu je sbírka 
pískátek: pokud byste měli doma gumovou hračku, plyšáka, blahopřání, 
kojeneckou knížku apod., z níž lze mechanické pískátko vypreparovat, 
rádi přijmeme jakýkoliv jednotlivý kousek a knihovně jej předáme.

Fotky jednotlivých stránek velice zdařilé knížky můžete najít na http://
tactus-cz-2013.wz.cz/tactus_cz_2013/ (česká verze) nebo na http://asocia-
cerodicu.rajce.idnes.cz/2013_Typhlo_Tactus_Helsinki/ (anglická verze).
Text si můžete v knížce přečíst v braillu nebo v černotisku nebo poslechnout 
jeho zhudebněnou verzi (složila Ráchel Skleničková) nahranou dětmi: 
http://ulozto.cz/xvjR2xiQ/mysi-pisnicka-nahravka-deti-mp3. 
Uvítáme každé jednotlivé pískátko, které buď předáte své poradkyni 
rané péče  nebo jej zašlete na adresu:
Knihovna hmatových knížek
Vítkova 12, Praha 8, 180 00

Jana Vachulová, Terezie Kochová
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 Zrakove stimulacní knízka z Pepco

Tuhle zrakově stimulační knížku jsem objevila v rodině Stýblových. 
Splňuje všechny požadavky na zrakově stimulační knížky – jednoduché 
obrázky mají zřetelnou konturu, jsou na bílém nebo černém podkladu, 
mají výrazné barvy.

Stýblovi si pořídili leporelo vozidel, ale můžete zvolit i téma zvířata, ovo-
ce a jiné.

Nejlákavější na téhle knížce je, že ji pořídíte v síti obchodu Pepco za 
pouhých 25 Kč! Takže pokud dítě s knížkou ještě neumí dobře zacházet 
a bojíte se ho nechat s drahým leporelem o samotě, tahle knížka je pro 
začátek určitě dobrou volbou.

Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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 Pulcíci handicap – plavání pro 
deti se zrakovým a kombinovaným 
postizením

S dcerou Adélkou chodíme plavat do Pulčíků, plavání pro děti s postiže-
ním, které vede zkušená lektorka paní Jana Nikodýmová. Plaveme s ní 
už deset let a vystřídali jsme během té doby několik pražských bazénů. 
V současné době jsme zakotvili ve Starých Ďáblicích, kde plaveme ve 
čtvrtek odpoledne v Rehaklubu. V neděli odpoledne jezdíme do Kameni-
ce u Prahy, kde je větší bazén při hotelu Valnovka.

Oba bazény mají teplou vodu, cca 30−32 stupňů, což je ideální teplota 
pro naše děti. Jednak zajišťuje tepelný komfort, a hlavně – děti se nedo-
stávají do křeče. Lekce trvají 40 minut a mají podobný průběh jako lekce 
kojeneckého plavání. S každým dítětem je ve vodě rodič, který mu po-
máhá, některé cviky přímo s dítětem provádí. Naštěstí voda nadnáší, dá 
se to zvládnout i s mou velkou dvanáctiletou slečnou. Na začátku hodiny 
je krátká rozcvička na suchu, pak následuje samotná lekce ve vodě. Sku-
pinka je malá, maximálně šest dětí. Je tak možné, aby se lektorka mohla 
věnovat každému plaváčkovi individuálně.

Během hodiny se střídají různé aktivity tak, aby se děti uvolnily, aby 
posilovaly, učí se samostatnosti, ale také trénujeme plavání spolu 
s dítětem. Většina aktivit je formou hry. Moje Adélka je schopna plavat 
samostatně na zádech, někdy i zvládá sama 'čubičku' na bříšku. Adélka 
má kombinované postižení s těžkou mentální retardací a nikdy nebude 
schopna si jít sama zaplavat, ale vím, že když spadne do vody, mám pár 
minut navíc.

Z historických důvodů je většina plaváčků současnými nebo bývalými 
klienty EDY. I my jsme se o plavání dozvěděli před deseti lety od ostat-
ních maminek na pobytu pro klienty rané péče. 
Protože náklady na plavání nejsou malé (právě díky tomu, že je potřeba 
zajistit komornější prostředí a relativně vysokou teplotu vody), snažili 
jsme se najít cestu, jak snížit náklady pro rodiče. Loni si nás pod svá kří-
dla vzal spolek Péče bez překážek, z. s., který jako svépomocnou skupinu 
založilo několik maminek, které se seznámily právě v EDOVI. 

Pro mě je asi hlavní, že Adélka vodu miluje a na plavání se vždy moc těší.
Osobně mi lekce přijdou jako dobrá kombinace rehabilitace, osamostat-
ňování se a sociální interakce.

Kdyby si chtěl někdo s námi plavání vyzkoušet, detaily a kontakt najde 
na stránce www.pece-bez-prekazek.cz/pulcici.

Projekt „Podpora plavání dětí se zrakovým a kombinovaným postižením“ je 
realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluš-
ka. V roce 2018 činí výše nadačního příspěvku 50 000 Kč. Částka bude pou-
žita na úhradu nákladů za pronájem bazénů v Rehaklubu a na Valnovce.

 Alena Kruisová, maminka Adélky 
a bývalá klientka EDY
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 Jak jsme postupovali pri výberu 
materské školy

 

Přestože naše dcera oslavila před pár měsíci teprve své druhé naroze-
niny, začali jsme již nyní přemýšlet nad výběrem vhodné školky. První 
a zásadní bylo rozhodování mezi specializovanou školkou pro děti se 
zrakovým postižením (oční školkou) a běžnou mateřskou školou. Dcera 
má vrozenou oboustrannou kataraktu korigovanou dioptrickými brýle-
mi, zatím bez implantace nitroočních čoček. Protože pravidelně několi-
krát týdně provozujeme různé skupinové aktivity v dětských kolektivech 
(plavání, pohybové hry pro batolata, dětské koutky, hřiště, jednou týdně 
soukromá MŠ v místě bydliště), víme, že dcera zvládá bez problémů fun-
govat mezi zdravými dětmi a nemá žádné zvláštní nároky na péči oproti 
svým vrstevníkům, s výjimkou potřeby výměny brýlí při pobytu venku 
a v místnosti. Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli pro zapsání 
dcery do běžné školky v místě bydliště.
Jelikož bydlíme v okrajové části Prahy se sídlištní zástavbou, a tudíž vel-
kou koncentrací dětí, mateřských škol je zde hned několik. Při hledání té 
„pro nás nejlepší“ jsme postupovali tak, že jsme si nejprve prostudovali 
informace uváděné na webových stránkách jednotlivých školek. Vyptali 
jsme se na zkušenosti rodičů z okolí, jejichž děti již některou z mateř-
ských škol navštěvují, vzali do úvahy i vzdálenost jednotlivých školek od 
našeho bydliště a následně si sestavili žebříček školek od nejpreferova-
nější po nejméně chtěnou. Přestože jsme měli mezi mateřinkami svého 
favorita, nechtěli jsme dceru zapsat, aniž bychom předem věděli, jak se 
daná školka staví k přijímání dětí se zdravotním handicapem. V tu chvíli 

vyvstala otázka, jakým způsobem školku oslovit, abychom si toto ověřili. 
Nabízely se možnosti: zajít do školky osobně (což se nám ale zdálo bez 
předchozí domluvy poněkud nešťastné), kontaktovat školku telefonicky 
(i v tomto případě jsme měli pocit, že bychom mohli paní ředitelku či 
jinou kompetentní osobu zastihnout v nevhodnou chvíli, nepřipravenou 
na naše otázky), oslovit školku pomocí e-mailu. Písemná komunikace se 
nám nakonec zdála jako nejvhodnější, a to zejména proto, že dotazované 
školce poskytuje dostatek času na rozmyšlenou.
Vytvořili jsme tedy e-mail, kde jsme na úvod stručně popsali dceřin 
handicap, její možnosti a potřeby. Poté jsme položili otázku, jaké jsou ve 
školce možnosti začlenění dítěte s oční vadou a jak se školka k přijímání 
dětí se zdravotním postižením staví. Projevili jsme zájem o zapsání dcery 
do školky se zdůrazněním toho, že pozitivní přístup školky k začleňování 
handicapovaných dětí je pro nás prvořadý a rozhodující. Projevili jsme 
také přesvědčení, že dcera integraci mezi zdravé děti zdárně zvládne. 
V závěru e-mailu jsme nabídli možnost osobního setkání (nás a dcery) 
s pracovníky mateřské školy, aby si ve školce mohli sami ověřit informa-
ce, které jsme v e-mailu uvedli, a také aby bylo možné doladit případné 
nejasnosti.
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V současné době čekáme na odpověď oslovené školky. Pokud se s touto 
školkou z jakéhokoli důvodu na umístění dcery nedohodneme, budeme 
stejným způsobem pokračovat v oslovování dalších mateřinek z našeho 
seznamu. Chystáme se také navštívit některé mateřské školy v rámci dnů 
otevřených dveří, které se v nejbližší době v několika z nich uskuteční. 
Zde by měla být možnost pohovořit s pedagogickými pracovníky osob-
ně o možnostech, limitech a celkovém přístupu školek k začleňování ne 
zcela zdravých dětí do běžného kolektivu. V případě potřeby bychom 
k dalším jednáním se školkou (předpokládáme až ve chvíli, kdy budeme 
mít jíž s konkrétní školkou přijetí dcery předjednané) přizvali také po-
radkyni rané péče.

Věříme, že tímto předem naplánovaným a promyšleným způsobem 
vybereme pro dceru školku, ve které bude spokojena jak ona, tak i my 
rodiče.

Marta Osersová
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 Zrakove a hmatove zajímavá kniha

Vyrobila jsem pro syna knížku. Jedna strana je zajímavá pro oči a na druhé 
jsou hmatové obrázky (z látky, příze, knoflíků atd). Knížku postupně dokres-
luji a přidávám menší detaily, aby syn správně stimuloval očička.

Vendula Jelínková
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 Duveruj, ale proveruj 
 
 

Jistě znáte situaci, kdy vám pojišťovna schválí drahý kočárek, ale většina 
nezbytného příslušenství už hrazena není a musíte si je opatřit za vlastní 
– nemalé – peníze. Přesně to se stalo rodině pětiletého Ondry, která si před 
zimou chtěla dokoupit fusak/nánožník  ke kočárku Stingray. Originál fusak 
od firmy R82 stojí kolem 10 000 Kč; proto není divu, že Ondrova maminka 
zajásala, když jí jiné maminky v lázních poradily obrátit se na facebookovou 
skupinku „Šijeme pro nemocné drobečky“, kde bylo možné si jej objednat za 
výrazně nižší cenu. Několik maminek už mělo s ušitím vlastní dobrou zkuše-
nost, takže Ondrova maminka s klidem fusak objednala. Předem zaplatila 
a dokonce s paní, která stránku administrovala, několikrát o přesných para-
metrech objednávky komunikovala nejen přes facebook, ale i telefonicky. 
Ještě před dokončením fusaku přišla od švadleny nabídka ušití individuálně 
vybraných potahů na cenově výhodné polohovací klíny a válce. Ty si ma-
minka opět předplatila a těšila se na dodání veškerého zboží.

Místo toho začal kolotoč výmluv, odvolávání se na nemoci v rodině, falešné 
informace o již odeslaných zásilkách.

Po několika měsících se sedm stejně podvedených maminek vzájemně spo-
jilo a podalo na dotyčnou paní trestní oznámení. Kauza se táhne již půl roku, 
Ondrova maminka získala zatím zpět na základě dokladů o platbě alespoň 
nepotažené molitanové klíny a válce.

Přes všechnu pachuť má příběh pro Ondru šťastný konec – našla se velkory-
sá paní z Moravy, která mu zcela zdarma ušila nádherný fusak s odrazovými 
prvky. Navíc slíbila, že až z něj Ondra vyroste, upraví mu jej.

 V rodině Ondry vyslechla Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Vodní dum v Holicích 
 
 

„Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a možná ještě dál, je rybníček 
Brčálník.. a v něm se dějí prapodivné věci...” Tak tohle jsem milovala celé své 
dětství a přemýšlela jsem, kde jen takhle může být? A neskutečné se stalo 
skutkem! Tento víkend jsme si udělali s dětmi výlet a přímo meziplanetár-
ním přesunem jsme se ocitli právě tam... ve Vodním domě!

Vodní dům a jeho moderní architektura s neskutečně poutavou expozicí v 
Holicích u Zruče nad Sázavou je čistou oslavou vody, a to v mnoha směrech. 
Můj nevidomý syn (3 a 1/2 roku) byl ve Vodním domě „jako rybka ve vodě”. 
Mohl si osahat skoro všechny vystavené exponáty – dřevěné a plastové 
modely sladkovodních ryb, mušle i zvířátka, která u řeky bydlí. Prstíkem 
si „procestoval” model všech větších českých řek a vodních nádrží v České 
republice a pomocí kamenné kuličky zjistil, kudy řeka teče a kam se vlévá. 
Bavilo ho to moc, stejně jako spousta dalších zábavných úkolů a her, které si 
vyzkoušel. Za zmínku stojí hmatové akvárium, kam si každý může sáhnout 
a třeba i vylovit drobný kamínek, sladkovodní mušli nebo si opatrně pohla-
dit raka.
  
Další z expozic, tmavá místnost, je ukryta pod „Rákosníčkovým” rybníkem. 
Její strop tvoří přímo jeho hladina, přes kterou do ní prosvítají denní slu-
neční paprsky a já, vidící, jsem mohla pozorovat klidný rybí život, usazena 
do pohodlného polštáře. Z přiložených sluchátek jsme si vychutnávali písně 
tančící Vltavy nebo švitoření bublajícího potůčku a spoustu dalších zvuků, 
charakteristických pro tento neskutečný a podmanivý živel.

Vrátíme se tam, protože ten klid a uvědomění si sebe sama a toho, čeho 
můžeme být vlastně součástí, je opravdovým balzámem a pohlazením pro 

duši. Trochu přibrzdit v našem hektickém a zrychleném světě prostě potře-
bujeme. A hlavně: v letních měsících jsou venku v provozu vodní atrakce, 
a to dětem přeci nemůžeme upřít.
 
Více informací najdete: http://www.vodni-dum.cz/.

 Kateřina Moravcová Opavová, maminka Maxíka Moravce
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 Zajímavé produkty na výstave    
      INSPO 2018 

 
 

Jan Pětioký, Rehabilitační ústav Kladruby: Zajímavé technologie pro nácvik 
chůze osob po poškození mozku a míchy: ICT
Prezentován  odklon od tradiční terapie „zaměřené na patologii“, směrem 
k terapii „zaměřené na funkci“, tj. na praktické potřeby pacienta. Využití 
robotiky a počítačových systémů s biofeedbackem představuje významný 
nástroj v terapii zvýšením intenzity terapie, přesným dávkováním terapie 
a zlepšením motivace pacienta. Terapie je pro klienta pochopitelná, zábavná 
a může se uplatnit i terapeutický gaming, kdy pacient soutěží sám se sebou 
nebo s dalšími pacienty. Některé terapeutické programy se dají použít 
i v domácím prostředí ve formě distanční terapie či telerehabilitace – jako 
prostředek zajištění dostupnosti terapie většímu počtu pacientů.

Jaume Cunill: Tech4Freedom, Španělsko:
V prezentaci bylo mimo jiné ukázáno, jak mohou lidé se zrakovým posti-
žením podle svých potřeb využívat jednu aplikaci k různým účelům. Kro-
mě jiného mohou získat informace o teplotě či vlhkosti vzduchu, popsat 
objekty pomocí NFC štítků či vyznačit nějakou oblast, kupříkladu hřiště.
UFO je malé zařízení propojené s uživatelovým smartphonem. Pomáhá 
najít lidi ve větší skupině, umožní hlídat dítě, aby neuteklo dále, než je 
bezpečná zóna kolem nevidomého rodiče, umožňuje identifikovat před-
měty, snadno se ovládá pomocí tří kliků.

Zařízení je drobná krabička umožňující orientaci v okolním prostoru, 
která se přenáší na uživatelův smartphone. Umožňuje poznávání barev, 
odhad překážek v nejbližším okolí, pomáhá hledat  a poznávat předem 
označené objekty v prostoru, v místnosti, na stole, ve skříni, obsahuje 
kompas pro orientaci v prostoru,  vyhledání zdrojů světla a jejich intenzi-
ty, určení teploty, vlhkosti, okolního osvětlení.
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Omer Elad: OrCam Technologies Ltd., Izrael: OrCam My Eye 
Přednášející představili zajímavou pomůcku pro osoby se zrakovým postiže-
ním: OrCam MyEye je přelomové nositelné zařízení pro počítačové vidění, 
využívající prvky umělé inteligence. V současné době již pomáhá tisícům 
lidí se zrakovým postižením vést nezávislejší život a brzy bude k dispozici 
i v České republice. Orcam MyEye lze použít ke čtení textu či identifikaci 
osob – to vše prostřednictvím přirozených lidských gest. Ukážete na text, 
který přístroj přečte, podíváte se na osobu, se kterou se potkáte – přístroj 
vám prozradí, zda jde o ženu či muže, pokud už jste osobu potkali, tak řekne 
přímo, o koho se jedná. Další funkcí je určení barvy objektu, oblečení.
https://www.orcam.com/en/myeye2/

Filip Maleňák: Aplikace Záchranka – spojení s Horskou službou 
Mobilní aplikace Záchranka slaví dvouleté výročí svého provozu. Na 
základě zkušeností a zpětné vazby od záchranářů a uživatelů přináší další 
novinky, které vám pomohou v případě nouze.
Nově je aplikace oficiálně propojena také s Horskou službou ČR. V přípa-
dě pobytu na horách dochází k současné aktivaci Zdravotnické záchran-
né služby a Horské služby. Jednotky mohou následně efektivně spolu-
pracovat díky znalosti přesného místa a identifikaci události. Záchranka 
nově nabízí také přímou cestu provolání Horské služby, mapu stanic 

Horské služby či desatero pobytu na horách.  Pokud máte staženou apli-
kaci v mobilu, stačí v nouzi pouze zmáčknout tlačítko/ikonu záchranné 
služby. Oni si vás už sami najdou a spojí se s vámi.

Novinky systém přináší také pro neslyšící uživatele. Nově budou pracov-
níci Zdravotnické záchranné služby s neslyšícím volajícím schopni komu-
nikovat prostřednictvím SMS zpráv přímo z aplikace. Neslyšícímu se tak 
dostane důležité zpětné vazby od záchranářů, že pomoc je na cestě.

Včelka – aplikace na iPad i tablet. Individuální trenér čtení 
Včelka je učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele 
a profesionály. Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vy-
tváří aplikace pro každého čtenáře individuální sady cvičení, které se při-
způsobují jeho aktuálním dovednostem.
https://www.vcelka.cz/cs/

Centrum pro dětský sluch: Program Medvěd – znakujte s Tamtamem 
Aplikace pro zábavnou formu  nácviku základních znaků znakového jazyka. 
Děti potkají 3 různá prostředí – kuchyň, doprava, školka. V každém pro-
středí děti nacházejí různé předměty, po jejich nalezení se objeví obrázek 
předmětu a poté video se znakem. K aplikaci patří také loutka medvěda 
s rukávky, kterými dítě prostrčí ruce a může znaky předvádět s medvídko-
vou pomocí. http://www.detskysluch.cz/
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Radka Majerová, Evropské centrum jazykové rehabilitace, představila Vo-
CoN – rehabilitační komunikační software pro nemluvící osoby. 
Jeho textový editor konstantně dvoubarevně odlišuje samohlásky (latinsky 
vocal), které při psaní prezentuje červeně, a souhlásky (latinsky consonant), 
jež prezentuje modře. Od toho pochází zkrácený název softwaru VoCoN.

Vnitřně dvoubarevná stavba slabik v rámci slova vychází z přirozenosti české 
fonologie a je významnou podvědomou graficko-vizuální podporou, vníma-
nou okem (ve vtipu zkratky „vokem“), při výuce psaní nemluvících lidí.

VoCoN má dvě varianty. VoCoN Basic slouží jako textový editor k terapii po-
rozumění řeči u dětí s dysfázií. Malým dětem s dysfázií pomůže porozumění 
mateřskému jazyku až dobře prezentovaná analýza psané řeči.

VoCoN Voice pak slouží dětem i dospělým lidem s vývojovou anartrií, těžkou 
vývojovou dysartrií a orální dyspraxií, a to jako rehabilitační software jejich 
psané řeči a zároveň jako komunikátor s hlasovým výstupem, který kom-
penzuje jejich nedostatečnou mluvenou řeč.

V rámci komunikátoru je nově navrženo skenování slov kurzorem, pohodlné 
ovládání hlasového výstupu, přídatný repráček na krk i více druhů ovládání 
v závislosti na motorických schopnostech uživatele.

Autorem technologie je Ing. Petr Novák, Ph.D. U počátků vývoje VoCoN stál 
Jedličkův ústav a školy (JÚŠ), dále VoCoN rozvíjelo, aktualizace připravuje 
a vlastní Evropské centrum jazykové rehabilitace (ECJR).

 Markéta Skalická, poradkyně rané péče a instruktorka  stimulace zraku

Shrnutí konference INSPO, kterou jsme navštívili v dubnu v Kongreso-
vém centru, můžete sledovat v reportáži Hanky Kosové. Letošní 
18. ročník této akce byl zaměřen zejména na technologie pro osoby se 
zrakovým postižením.
EDA na konferenci vystavoval i přednášel. Reportáž z INSPO si můžete 
prohlédnout na facebooku INSPO: https://www.facebook.com/inspo.cz/ 
(post z 11. dubna), nebo přímo na youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=VArRMwUBYDs&feature=share.

Přidáváme ještě další zajímavosti:
Mezi ně patří například také aplikace Naviterier, navigační aplikace pro 
nevidomé, která popisuje trasu po Praze podobně jako člověk. Více in-
formací najdete na webu: https://www.naviterier.cz/. 
Pro rodiče dětí s PAS a ADHD může být zajímavý online magazín http://
www.atypmagazin.cz/.
Ve videu můžete vidět také stánek Petit, o. s., http://www.petit-os.cz/ 
z Olomouce, firmy, která se věnuje speciálním pomůckám pro ovládání 
počítačů, a další vystavovatele, kteří představovali technologické novin-
ky a vychytávky pro osoby se specifickými potřebami. 
Ve videoreportáži jsou také zmíněny pracovní listy, které jsme připravili 
spolu s našimi poradkyněmi rané péče a odbornicemi na stimulaci zraku. 
Tyto nové pracovní listy jsou dostupné zdarma na www.edaplay.cz/ak-
tivity. Je také zmíněna naše aplikace EDA PLAY TOBY (www.edaplay.cz/
eda-play-toby), která je dostupná zdarma pro iPady i pro Android tablety 
a je od konce loňského roku dostupná v rozšířené verzi. Naposledy jsme 
přidávali úkoly „Dotkni se a zjisti, co se skrývá ve tmě", „Dotkni se a zjis-
ti, co se skrývá v krabici".

 Ivana Bajgarová za tým EDA PLAY
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 Hlasy divoké prírody
 
 

Před třemi měsíci jsem při procházce Prahou narazila na neskutečný 
poklad. Poklad hlavně pro mého zrakově postiženého syna Maxíka. 
Ve výprodeji s poškozenými knihami v Luxoru jsem náhodně objevila 
zvukovou knihu Hlasy divoké přírody – Jak se zvířata dorozumívají od 
cestovatele, spisovatele, fotografa a dobrodruha Jana Pedersena.

Kniha absolutně předčila mé očekávání v synově „sebevzděláváni”! 
Je v ní totiž dokonale popsán hlasový repertoár stovky těch nejzajíma-
vějších volně žijících živočichů na celé naší planetě. Díky světelnému 
displeji s tlačítkovými šipkami snadno s Maxíkem navolíme číslo, pod 
kterým je v knize skrytý hlas nebo zvuk námi vybraného zvířete, a něko-
lik vteřin ho můžeme poslouchat.

Hlasy a zvuky jsou Janem Pedersenem autenticky nahrávané při jeho 
cestách a expedicích, v různých situacích, ve kterých se zvířata nacházejí. 
Díky tomu si i tříletý Maxík dokáže představit, jak se „směje” miminko 
orangutana, jak svým hlasitým řevem dává najevo svou sílu majestátní 
král zvířat, jak moc noblesní je zpěv drobných ptáčků nebo jak „bzučí” 
křídla třpytivého kolibříka. A že je rozdíl mezi varovným a laskavým hla-
sem zvířat – třeba slona nebo tygra.

Pro mě snad nejkrásnějším zvukem je „zpěv” velryb keporkaků.  Dojímá 
mě, že se můj syn díky těmto zvukům a hlasům naučí rozpoznat jednot-
livé druhy zvířat z celé naší nádherné planety, které bych mu nijak jinak 
nedokázala sama, ani díky ZOO, pojmenovat a vyprávět mu o nich. Kniha 
nás provedla všemi světadíly a seznámila nás oba s jejich nejvýraznějšími 
zvířecími obyvateli. 

Knihu jsem našla také v různých dalších internetových knihkupectvích 
od přibližně 600 Kč do 1000 Kč. Ale i za těch 600 Kč bych ji koupila 
ihned.

Kateřina Moravcová Opavová, maminka tříletého Maxíka
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 Boj s jídlem 
 
 

Když byl dceři jeden rok, začaly se u ní více projevovat problémy s jídlem. 

Dcera od narození nebyla žádný jedlík a ani kojení moc nemusela. Váhově 

nikdy nestrádala, ale její jídelníček byl nevyvážený. Mezi prvním a druhým 

rokem jedla pouze mléčné výrobky a teplé příkrmy. Po druhém roce se vše 

zhoršilo a dcera snášela jen pět jídel. Muselo to být vždy jedno konkrétní 

balení, které znala, jinak jídlo nesnědla. Sušenky, piškoty, čokolády, bonbo-

ny, rohlík a jiné potraviny neznala.

Ze strany okolí na mne vznikal neskutečně velký nátlak, abych ji nechala 

vyhladovět. Potom přicházela další doporučení – abych ji nutila k jídlu, pak 

zase abych ji nenutila, stále jí jídlo nabízela a jiné. Byla i další varianta léčby, 

a to hospitalizace na oddělení poruch příjmu potravy. Navštívili jsme další 

odborníky: psychology, foniatry, logopedky… vše bez výsledku.

 

Jen jeden s psychologů mi doporučil zkusit doplněk stravy eye q. Manželova 

reakce na informaci o sirupu byla velice negativní – pracuje jako magistr 

v lékárně a na takové věci moc nevěří. Přesto jsem chtěla sirup zkusit. Z celé 

situace jsem se cítila hodně vyčerpaná a byla jsem ochotná zkusit „cokoli”. 

Dceři jsem na začátku října nasadila sirup dle návodu; v lednu uplynuly tři 

měsíce, co jej bere. Z pěti daných jídel, která nesměla mít jiný obal, mi dcera 

sní jakýkoliv jahodový jogurt, jakoukoliv přesnídávku. Snaží se jíst klasická 

jídla, nakrájená na malé kousky, vezme si už i piškot. 

Pro rodiče, kteří mají dítko jedlíka a nebo dítko, které jí, jak se v daném věku 

jíst má, to nebude představovat nic závratného. Ale pro mě je to vítězství. 

Vím, že cesta je ještě dlouhá, že se budeme muset naučit ještě hodně věcí. 

Ale na eye q nedám dopustit, moc mi pomohl.

Pokud někdo bojuje s problémem u jídla tak jako my, doporučuji ze své 

vlastní zkušenosti tento přípravek vyzkoušet. Nevyhraje jen dítko, ale i vy 

jako rodiče.

 Marcela Vítková
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 NEEDO.cz

  nový e-shop se stylovým 
  rešením pro postizené 
  dospívající deti a dospelé 

 
 
Maminka postihnutej slečny Paulínky (19 rokov) dlho nosila myšlienku 
spustenia eshopu so štýlovým riešením hľavne textilu pre postihnuté do-
spievajúce deti, lebo sama mala problém zohnať napríklad pekný a funkčný 
podbradník, nohavice s vyšším sedom, zimnú bundu alebo špeciálne plavky.
„Rodičia postihnutých detí to majú extrémne náročné nielen v situáciach 
spojených priamo so starostlivosťou ich dieťaťa, ale vkladajú nemalú časť 
svojej energie a času do hľadania možností, ako si život “zjednodušiť“. 
Neexistuje žiaden portál ani obchod so špeciálnymi potrebami, textilom, 
obuvou, pomôckami na jednom mieste. Sama som 18 rokov pravidelne 
hľadala na internete podbradníky a iné špeciálne potreby pre moju dospie-
vajúcu slečnu. Výber jednoducho neexistuje, beriete čokoľvek, ak to vôbec 
nájdete. A tak som si povedala, že tento špeciálny obchod založím sama!“

NEEDO.cz spustil predaj len nedávno a každý týždeň pribúda sortiment 
jako:
•  Podbradníky (bryndáky) v rôznych tvaroch a strihoch, tak, aby čo najme-

nej pripomínali klasické froté podbradníky a boli zároveň funkčné, tj. 
vodeodolné. K niektorým typom máme dokonca i čapice. 

•  Podkladové kolečka pre PEG pacientov
•  Návleky na zadné kolesá invalidného vozíku, ktoré je nutné priniesť do 

stacionára rovnako ako nosia malé deti papučky do školky
•  Inkontinenčné, neoprénové plavky pre detí a dospelých s plienkami

„Každú zimu riešime problém so zimnou bundou. Paulínka je spastická, je 
problém jej akúkoľvek zimnú bundu obliecť a často ju pri obliekaní natrh-

neme. Existuje pritom jednoduché riešenie, a to vo forme našitých zipsov 
pozdľž rukávov, prípadne na zadnej časti bundy tak, že vytvorí dve od seba 
oddelené časti; oblieka sa tak pravá a ľavá časť samostatne a zapne sa na 
chrbáte zipsom.“
Bundy a ďalší textil pribudne do Needo ponuky čoskoro.
Textilom Needo len začína, ponuku obohatíme o potreby na stravovanie ako 
taniere s náhrevom, aby jedlo udržali čo najdlhšie teplé, hrnčeky a fľašky 
rôznych tvarov, ktoré by nepôsobili detsky (nemali obrázky medvedíkov, 
princezien).

Vízia NEEDO je byť jedným miestom, kde bude dostupná kompletná ponu-
ka špeciálnych pomôcok pre hendikepovaných dospievajúcich a dospelých 
a ich opatrovateľov.

Viac o NEEDO nájdete:
www.needo.cz
https://www.facebook.com/needo.cz/
https://www.instagram.com/needo.cz/

 Eva Nemčková
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 Kankovské sedlo 
 
 

Náš spolek Kaňkovské sedlo vznikl 16. 10. 2014 zápisem do spolkového rejs-
tříku u Městského soudu v Praze. Jeho základním principem  se postupně 
stala možnost volby při trávení volného času, navázání vzájemných smys-
luplných vztahů a jejich rozvoj, učení se nápodobou a  získávání  vlastních  
kompetencí  dětí s handicapem, jejich rodičů a příbuzných.
Posláním spolku, jak je uvedeno ve stanovách,  je zlepšování kvality života 
osob s handicapem či jiným znevýhodněním a pořádání sportovních, kul-
turních a vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost.

Jsme organizace, která se nachází na Kaňku, nedaleko Kutné Hory a Kolína. 
Aktivní členové naší organizace a dobrovolníci  se zájmové činnosti věnují ve 
svém volném čase a rádi.

Pronajímáme si dlouhodobě volnočasové  centrum Mozaika, bývalou zá-
kladní školu na Kaňku, kde je k dispozici jídelna, herna a tělocvična. Tam je 
naše zázemí a tam se odehrává většina našich aktivit. 

Našemu spolku se  také podařilo v rámci projektu Lepší místo obnovit 
v okolí Kutné Hory třešňové  sady, které jsme zpřístupnili veřejnosti. V nich 
jsme pořádali první ročník Líbání v třešňových sadech, Třešňobraní a Žižko-
braní.

Spolek vlastní koně Fina, českého teplokrevníka. Ten je vlastně hlavní figu-
rou v našem konání. Na Finovi se vozí děti; je to vysloužilý jezdecký kůň, vel-
mi trpělivý. Jízdu na něm děti milují. Náš pracovník spolu s dětmi Fina čistí 
a sedlá. Děti si mohou vyzkoušet sedlání koně, čistění kopyt, krmení.

Od září k nám docházejí děti do kroužku „jezdectví“ s názvem S dětmi na 
koni a  vše o koni. Fin se účastní také různých doprovodných akcí jako je 
například Svatá Barborka, Třešňobraní, Kuličkiáda, povídání o Janu Žižkovi, 
bitva na Sioně, pověst o svatém Martinovi. Akcí se účastní děti z místní ma-
teřské školky, z nedalekých vesnic v okolí, přátelé a známí.
 
Aktuálně je hlavní naší činností pořádání ozdravných akcí. O jarních  prázd-
ninách vyrážíme na hory. Již druhým rokem vypravujeme autobus z Kutné 
Hory a vyrážíme na lyže do Prkenného Dolu, k Žacléři. Nálada je vždy výbor-
ná, rodiče i děti jsou za týden jedna parta. Tento rok jsme s sebou měli 
i několik dětí bez rodičů. Rodiče mohou být na svoje děti hrdí, zvládly pobyt 
bez  ztráty květinky.
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Hrajeme si stále a rádi. Nejčastěji v době příměstských táborů, což je vlastně 
naší další aktuální náplní.

Pátým rokem pořádáme příměstské tábory, s podporou Města Kutná Hora. 
Tábory se nám daří realizovat v týmu báječných instruktorů. I proto si dovo-
líme na náš tábor pozvat děti s jinými potřebami než běžnými – např. děti 
s alergií na lepek, děti s poruchou autistického spektra, s dysfáziemi, s men-
tálním postižením, se zrakovou vadou, s psychickými obtížemi, z bilingvních 
rodin. Téma našeho tábora na tyto prázdniny je Pravěk na Kaňku. Pokud se 
chcete dozvědět více, sledujte www.kankovskesedlo.cz. Předchozím námě-
tem byli Kaňkovští havíři.

Naší další aktivitou, která by se měla realizovat od září 2019, jsou taneč-
ní pro děti s handicapem od 15 let. Název celé akce je Jedinečné taneční. 
Opět se bude konat v naší bývalé škole pod vedením prestižních tanečních 
mistrů. Osobně se na taneční velice těším. Měli bychom s naučit  waltz, 
polku, tango, blues, valčík. Nebude chybět ani „věneček“ – zakončení našich 
tanečních lekcí.

Možná byste měli přijmout i pozvání na akci Jarní putování s Jakubem 
19. 5. 2018, která je pro příznivce kulturních a historických zajímavostí 
a na které se spolupodílíme s naším sesterským spolkem HUS Hlízov.

 Za Kaňkovské sedlo Petra Vášová
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 Nevhodná velikost GoToSeat 
vyrešena velmi kreativne 

 
 

Léto za rohem mne donutilo být kreativní.

Pro své skoro dvouapůlleté dítko s DMO máme zdravotní kočárek Stingray, 

ale protože vydrží chvíli sedět, pořídili jsme i větší sportovní „normální" 

kočárek Britax B-Motion Plus (hlavně pro jeho jednoduchou a rychlou 

skladnost např. na kratší cesty autem). Hodně cestujeme po rehabilitačních 

pobytech a naše auto začíná být na veškeré zdravotní pomůcky malé. Navíc 

nás v létě čeká cesta letadlem a čtrnáct dní u moře. Představa, že pojedeme 

s naší zdravotní židlí a kočárem, mě dost děsila. Proto jsem pořídila GoTo-

Seat přenosné sedátko upevnitelné na židli. Radovala jsem se jenom chvíli; 

nebyla jsem totiž spokojená s tím, že dítko nelze jenom narychlo usadit, ale 

vždy je nutné mu dávat celý „krunýř" kolem těla. Zároveň mi nevyhovovalo, 

že mezi nohama není nic než poutací pás. Pokud dítko začne poskakovat, 

povykovat a sklouzne dolů, pás se mu mezi nohy zařízne. Problém jsem vy-

řešila tak, že jsem na sedátko GoToSeat ušila kyčelní pás na stejném principu 

jako na našem zdravotním kočárku. Takto vylepšené GoTo Seat jsem dala do 

Britax kočárku a pomocí kočárkových pásů připnula.

Díky tomu můžu dítko posadit na GoToSeat, připevnit páskem kolem kyčlí 

a nebude sjíždět dolů. Samozřejmě jakmile sed nebude dostatečně kvalitní, 

připnu celý pás okolo hrudníku. Zároveň mám vyřešený problém se „zdra-

votním" cestováním letadlem – Britax kočár je lehce skladný, a lze ho tedy 

bez problémů a dalšího zařizování vzít do letadla, GoToSeat mohu připnout 

na sedačku v letadle a na dovolené jezdit s Britaxem a GoToSeat v jednom.

 Hana Knappová, maminka Terezky Knappové
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 Okluzory - nabídka 
 
 

Právě jsme s dcerou ukončily období zakrývání oka a zbylo nám velké balení 

okluzorů Ortopad Elite pro holky.

Za šestileté období jsme vyzkoušely několik typů, ale buď lepily málo nebo 

moc. Jedině tyto okluzory dceři sedly (nesundávala je v průběhu cvičení, ale 

zároveň netrpěla při odlepování), a navíc si podle nálady vybírala obrázky 

(balení obsahuje 5 druhů obrázků s malými třpytkami).

Jde o velikost R, tedy pro děti od 4 do 7 let.

Původní cena byla cca 700 Kč, prodám je za 400 Kč. 

Přeji všem hodně štěstí a pevné vůle.

 Helena Bláhová 

helenasefrnova@seznam.cz
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 Zahradní bublifuk
 

Pokud máte rádi bubliny (a ty má snad rád každý!) a nespokojíte se s oby-
čejným bublifukem z drogérie, vytvořte si doma kyblík vlastního. Bubliny 
z něj jsou větší a duhovější, než jaké jste kdy viděli. 

Kromě níže zmíněných ingrediencí, které všechny najdete doma v kuchy-
ni, budete potřebovat už jen slunný jarní nebo letní den a jednu středně 
velkou travnatou zahradu.

Připravíme si:  
kyblík, lavor nebo hluboký plech na pečení, 1 hrnek vody, 2/3 hrnku 
Jaru, 1/3 hrnku moučkového cukru, 2 lžíce oleje.

Na vytváření bublin použijeme buď bublifukovou tyčku z koupeného 
bublifuku nebo cokoli ve tvaru oka s držátkem na konci. Já jsem použila 
starou badmintonovou pálku bez výpletu, ale určitě by šlo něco podobné-
ho vyrobit i z drátku s bužírkou. Vyzkoušejte!

Všechny ingredience smícháme v lavůrku a dobře promísíme. Lavůrek po-
stavíme doprostřed zahrady a necháme děti, ať bublají, cákají, máchají si 
nohavice v Jaru… prostě jim důvěřujeme a necháme je chvíli v klidu. Ony 
si totiž poradí. A když jim dáte starou pálku nebo něco s opravdu velkým 
okem, za chvilku budou po zahradě létat bubliny větší, než jsou děti samy.

Nám se to povedlo!

 Anna Kubeschová, poradkyně rané péče 
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Kalendárium

Co proběhlo

20. 2. 2018 Setkání rodičů v Trojické

21. 4. 2018  Stěhování EDY 

nová adresa: 

Filipova 2013/1 

148 00, Praha 4 - Chodov

Co se chystá

27. 5. - 2. 6. 2018  Pobytový kurz Lučkovice

podzim Zahradní setkání ve Filipově ul.

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