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Jarní dny s letním poc�asím
jsou charakteristické pro posledních několik týdnů. Pěkné dny 

bychom nám všem přáli i pro nadcházející akce, které pro vás 

připravujeme, jako je Traktorový piknik, Pobytový kurz pro 

rodiny na Benecku, Zahradní slavnost i prezentační akce, kde se 

budeme také účastnit, jako je festival Mezi ploty v Bohnické léčebně.

Počasí však ovlivnit nemůžeme, tak zůstane jen u přání a sledování me-

teorologických předpovědí a eventuálních úprav programů na "mokré 

varianty", na což se připravit můžeme.

Touto dobou se ve středisku scházejí výsledky dotačních řízení z krajů 

a vyrozumění MPSV o nenavýšení rozpočtu pro tento rok. (V minulém 

čísle jsme referovali o prvních výsledcích.) Celkové částky nebyly o nic 

předpověditelnější než počasí. Rozdíl je v tom, že v tomto případě roz-

hodují konkrétní zodpovědní lidé! Situace loňského roku se s drobnými 

obměnami opakuje a peněz chybí opravdu hodně. Konkrétní údaje na-

jdete v článku ředitelky Petry Cihlové. "Mokrá varianta" našeho provozu 

je zatím v hrubých obrysech. Úsporný provoz, který praktikujeme léta, 

už ale přestává být dostatečným opatřením. Současně naše fundraiserka 

pracuje na plné obrátky na zajištění dalších finančních zdrojů a bez vaší 

pomoci se neobejdeme … co však dál … 

Mezi informacemi najdete ohlédnutí za akcemi, které nás podpořily, ať 

už to byl benefiční koncert u bratří Kapucínů nebo dobrovolnická pomoc 

s jarním úklidem od GE Volunteers.

V rubrice Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci rodiče doporučují 

nebo přímo popisují, jak si je vyrobit či obstarat. Těšit se můžete na hma-

tovou desku, kolotoč, plovací límec, zkušenosti s vozíkem za kolo či 

bezbariérovou úpravu balkonu. Instruktorka stimulace zraku Martina He-

rynková recenzuje Sadu pro kognitivní trénink, která obsahuje spoustu 

užitečného materiálu pro procvičování zrakových funkcí.

Jak vidí naši službu devítiletá Terezka si můžete prohlédnout v její kresbě. 

Děkujeme a budeme se těšit na další ilustrátorskou spolupráci s ní!

Nově přinášíme rubriku pro sourozence a uvítáme vaše ohlasy a přání, co 

byste v dalším čísle rádi našli pro sebe i své děti.

Inspirativní čtení přeje

Alice Pexiederová

poradkyně rané péče a redaktorka zpravodaje
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U kapucínu� do kapuce 

Krásný večer 4. 4. jsme prožili v rámci 21. Benefiční akce, 

které se konají vždy první středu v měsíci od 19 hodin 

v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech.

Výtěžek dobrovolného vstupného je vždy věnován jiné instituci dle vý-

běru bratří kapucínů, kteří v předvelikonočním čase vybrali Ranou péči 

EDA. Měli jsme opravdu velkou radost, že byl celý sál zaplněn a pozdní 

návštěvníci obsadili i lavice po stranách hlediště. Přišla nás podpořit 

i naše klientská maminka paní Tomášková s celou rodinou, která nám 

kontakt na bratry kapucíny zprostředkovala – a my jí tímto ještě jednou 

moc děkujeme.

Skvělý hudební zážitek nám všem poskytl účinkující soubor Columba 

Lauretana, zabývající se interpretací barokních písní i drobných rene-

sančních skladeb.

Mezi písněmi jsem měla možnost představit posluchačům Ranou péči 

EDA a seznámit je s prací našich poradkyň. Poté bratr Petr obešel s kapucí 

přítomné a vyzval je ke štědrosti v tomto postním čase. 

Nevím, zda dojala návštěvníky sama hudba, práce Rané péče EDA nebo 

prosba bratří kapucínů, ale štědrost byla veliká. Celkem jsme obdrželi 

9 028,- Kč, což předčilo očekávání naše i bratra Petra. 

Děkujeme nejen bratrům kapucínům, ale i všem, kteří nás přišli podpořit.

Lenka Bártová

Fundraiserka 
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JARMARK pr�ed Ludmilou 

Ve čtvrtek 19. dubna bylo hezké jarní počasí a ná-

městí Míru se zaplnilo stánky, které obklopovaly 

velké pódium. Radnice Prahy 2 zde dala příležitost 

ukázat se všem neziskovkám působícím na jejím území.

My jsme poprvé vytáhli na světlo náš nový, takřka ještě teplý roll-up 

na propagaci nejen Rané péče EDA, ale i našeho projektu DMS. 

Návštěvníci jarmarku se procházeli mezi stánky a sbírali informace. Ně-

které neziskové organizace měly i své veřejné vystoupení. Mne nejvíce 

zaujal nadační fond Veselý senior, jehož energií sršící zpěvačky seniorky 

ovládly na půl hodiny celé náměstí. 

Náš fundraiserský pes Sam lákal k pohlazení a pak už byl jen krůček 

k další konverzaci. Rozdávali jsme letáčky a naše kasička na veřejnou 

sbírku zase o něco přibrala.

Lenka Bártová

Fundraiserka 
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Ope�tovný soube�h rodic�ovského 
pr�íspe�vku a pr�íspe�vku na péc� i? 
6. 4. 2012

Od 1. 1.2012 již v rámci sociální reformy není možné čerpat na dítě 

se zdravotním postižením souběžně rodičovský příspěvek a příspěvek 

na péči. Tato skutečnost bohužel finančně postihla mnoho rodin 

se zdravotně postiženým dítětem.

Zřejmě se však „blýská na lepší časy“, v legislativním procesu je nyní 
novela zákona o státní sociální podpoře, která by měla opět umožnit 

souběh rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči a to následujícím 

způsobem:

Rodičovský příspěvek náleží rodiči pečujícímu o dítě ve věku do 7 let

a. ve výši 7 600 Kč, jde-li o dítě, jemuž náleží příspěvek na péči 
ve stupni I., nebo 

b. ve výši 3 800 Kč, jde-li o dítě, jemuž náleží příspěvek na péči 
ve stupni II.–IV.

V současné chvíli je novela zákona v druhém čtení v poslanecké sně-

movně (musí tedy ještě projít 3. čtením, následně senátem a závěrem ji 

musí podepsat prezident). Nicméně návrh novely vznikl se souhlasem 

ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, je zde tedy velká šance, 

že novela úspěšně projde celým legislativním procesem.

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Dotazy k tomuto článku prosím směřujte přímo na Poradnu pro život 

s postižením.

ze zdroje:

http://vozickar.com/opetovny-soubeh-rodicovskeho-prispevku-a-

prispevku-na-peci/
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Pod kr�ídlem noci 

Poetický název v sobě skrývá tajemnost 
a překvapení neobvyklé restaurace

Před vstupem personál hosty vyzve k odložení osobních věcí 

do speciální přenosné schránky. Návštěvníci odkládají předměty, které 

jsou zdrojem světla, a mohly by tak narušit chod provozu. Jedná se napří-

klad o mobilní telefony, hodinky, fotoaparáty aj.

V „tmavé” části restaurantu Pod křídlem noci pracují totiž nevidomí a sla-

bozrací lidé, kteří byli osloveni prostřednictvím Pobytového rehabilitač-

ního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina (www.dedina.cz). 

Dále zde pracují absolventi Gymnázia a Střední odborné školy pro zrakově 

postižené v Praze-Nových Butovicích. 

Do takových prostor a k takovému zacházení se člověk asi jen těžko 

(možná jen darem) dostane, aniž by vůbec nic o tomto pozoruhodném 

podniku nevěděl. Ano, jedná se o unikátní projekt, můžete si zde vy-

zkoušet, jaké je vůbec nevidět, přemístit se ke stolu a potom i stolovat 

a vychutnávat si vybraný pokrm. Proto jsou velmi důležité i následující 

informace, jak se chovat „ve tmě“. Možná si na nich lehce uvědomíme, 

co je zásadní pro pohyb nevidomých v prostoru. Zde to budeme právě 

my, kdo bude zažívat handicap oproti nevidomým, kteří se zde pohybují 

s naprostou jistotou a sebevědomím.

Návštěvník je před vstupem do „tmy“ informován o čísle stolu a jménu 

číšníka, kterým bude obsluhován. Tyto náležitosti je třeba si pečlivě 

zapamatovat, protože host se následně pohybuje zásadně v doprovodu 

„svého” osobního číšníka, oslovuje ho jménem, plně respektuje jeho 

pokyny a obrací se na něho v případě jakýchkoliv potřeb (objednávka, 

sběr použitého porcelánu, doprovod na toaletu či přání opustit prostor 

z důvodu kouření nebo nevolnosti).

Kabelky či jiná osobní zavazadla je třeba odkládat do prostoru pod seda-

dly, aby obsluha mohla bez potíží poskytnout dokonalý servis.

Při nejasnostech obsluha hostovi vše ochotně vysvětlí. 

Tento zážitek doporučili manželé Turkovi, kteří zde odvážně povečeřeli.

Restaurant Pod křídlem noci, Národní 10 (vchod z Voršilské ul.), 110 00 Praha 1, 

e-mail: pod.kridlem.noci@vysehrad2000.cz, web: www.podkridlemnoci.cz

Rezervace: telefon: +420 224 951 741(příjem rezervací pouze Po–St, 11–16 hod. 

a Čt–Pá, 11–23 hod.). Rezervaci návštěvy tmavé části je nutné učinit 7–14 dnů předem. 

Čtvrtky a pátky si můžete zažít i hudební produkci ve tmě.

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Jak pan ministr Drábek rozde� lil 
330 milionu�
S velkou netrpělivostí jsem očekávala poslední dubnový den 

a zprávu MPSV o zveřejnění výsledku tzv. dofinancování sociál-

ních služeb. I když jsem dopředu neznala kritéria výběru organizací, kterým 

MPSV dopřeje další finanční prostředky na poskytování služby, v koutku 

duše jsem si myslela, že přeci jen ještě nějaké peníze dostaneme. Vždyť 

nám MPSV dalo o téměř 2 miliony méně než potřebujeme.

Jak tvrdý ale byl návrat do reality, to jsem opravdu nečekala, anebo už 

mě nic nemohlo překvapit? Poměrně dlouho jsem se v seznamu snažila 

naši organizaci najít. Nenašla jsem nic. Nastaly pocity zoufalství, smutku, 

zklamání, naštvání...Co se ale dá dělat. Odvolání není možné. Nezbývá 

než jen věřit, že kraje ranou péči podpoří ve vlastním grantovém řízení 

a že nakonec službu budeme poskytovat bez omezení. Největší problémy 

s financemi řešíme ve Středočeském kraji (chybějící částka cca 1 milion) 

a v Hlavním městě Praze (chybějící částka cca 700 tisíc), kde je také nej-

více klientských rodin – 126 z celkového počtu 163 rodin.

Chtěla bych vás, milí rodiče, ujistit, že ani z této zprávy prozatím nepa-

dáme na kolena a pracujeme dál. Jednání s úřady ani fundraisingové a PR 

aktivity neustávají. I přesto, pokud můžete jakkoliv pomoci svou trochou 

do mlýna – dopisem, kontakty, radou či věcným nebo peněžním darem, 

budeme velmi rádi. 

Petra Cihlová, ředitelka Rané péče EDA o.p.s.
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 Raná péc�e ve Str�edoc�eském kraji 
v ohroz�ení
Tento článek píši ve chvíli, kdy jsou média plná zpráv o zatčení 

pana hejtman Ratha. Několik dní po tom, co jsem se dozvěděla, 

že v grantovém řízení Humanitárního fondu bylo rozhodnuto, 

že naše organizace nebyla podpořena. Stejně jako ostatní organizace 

poskytující ranou péči ve Středočeském kraji. Tuto zprávu jsem se ovšem 

nedozvěděla z oficiálního zdroje, ale museli jsme se poměrně dlouhou 

dobu probírat zápisy ze zasedání Rady kraje. Dost divné, říkám si. Přitom 

Středočeský kraj nás v posledních letech podporoval a např. v loňském 

roce nemalou částkou 289 tis.

I přesto, že má Středočeský kraj ve svých strategických dokumentech 

uvedeno, že ranou péči podporuje a bude podporovat dokonce její rozvoj, 

z výsledku grantového řízení toto patrné rozhodně není. Z Humanitár-

ního fondu byly podpořeny především příspěvkové organizace kraje 

– domovy pro seniory, pečovatelské služby apod. Na služby preventivní 

a na ranou péči již Rada kraje nemyslela. I s našimi spolupracujícími orga-

nizacemi, které ranou péči ve Středočeském kraji poskytují, pomáháme 

přibližně 170 rodinám, které vychovávají dítě s nejrůznějším typem po-

stižení. Proč se zástupci kraje rozhodli na tyto své občany nemyslet? Jsem 

zvědavá, zda ze schůzky, kterou se snažíme vyjednat společně s Ranou 

péčí Diakonie ČCE a Ranou péčí Tamtam, s odborem sociálních věcí a paní 

radní pro sociální věci, vzejdou návody nejen pro naši organizaci, jak 

poskytování služby udržet, ale hlavně pro vás, rodiče, jak se máte bez naší 

služby obejít, kdo vám ve vaší nelehké životní situaci pomůže a poskytne 

vám podporu. Současně jsme se obrátili o pomoc na naši profesní orga-

nizaci, Asociaci pracovníků v rané péči. V těchto dnech musím přistoupit 

k vydání opatření, která se vás, klientů ze Středočeského kraje, dotknou 

četností konzultací. Blíže vás budou informovat vaše poradkyně.

Vážení rodiče, i přesto, že se budeme snažit, abychom chybějící finanční 

zdroje získali, nutná opatření byla zrušena a služba mohla být co nejdříve 

opět poskytována bez omezení, chtěla bych vás požádat o spolupráci. 

Dokud se totiž zástupci kraje nedozvědí, že služba je v ohrožení a že pře-

devším občané Středočeského kraje o službu projevují zájem a že je pro 

ně důležitá, nestane se zřejmě vůbec nic. I když si nedělám příliš velké 

naděje, dopis od vás, občanů, by přeci jen mohl pomoci.

Ještě včera jsem začala připravovat žádost na Fond hejtmana Středočes-

kého kraje, z kterého bychom nějaké finance také mohli získat. Má to ale 

ještě cenu? Uvidíme, co nám dny příští přinesou. Říká se, že všechno zlé 

je pro něco dobré... 

Držte nám palce, abychom nakonec získali většinu finančních pro-

středků, a děkujeme za vaši pomoc a podporu!

Petra Cihlová, ředitelka Rané péče EDA o.p.s.

9infoservis



GE Volunteers v Rané péc� i EDA 

V rámci společného projektu Rané péče EDA a GE Money 

Bank proběhl v pátek 13. 4. v sídle organizace jarní úklid. 

Dobrovolníci GE Volunteers přišli s dobrou náladou, ob-

čerstvením i velkým množstvím výtvarných potřeb, které povezeme 

na pobytový kurz pro naše klienty. Všech sedm dobrovolníků se po 

krátké prohlídce prostor vrhlo do práce. Někdo sanoval omítku, jiný 

přidělával poličky, ostatní myli okna. Bylo to naprosto skvělé.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci!
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Chcete nechat vyfotografovat 
své de�ti? 
Fotografky, které mají zkušenost s fotografováním předčasně 

narozených dětí či dětí s postižením, vytvoří krásné fotografie 

dětí, sourozenců i celé rodiny. 

Projekt Dotek světla je zaštítěn občanským sdružením Zrnka a je určen 

rodinám z celé republiky. 

Chcete-li pořídit několik pěkných fotografií, stačí, když si na webu vy-

hledáte fotografku, která je nejblíže oblasti vašeho bydliště, oslovíte ji 

a zašlete krátký příběh svého dítěte. Po společném domluvení času a ter-

mínu se můžete již těšit na focení. Nutné je při schůzce podepsat souhlas 

se zveřejněním vašeho příběhu s pár fotografiemi na stránkách Doteku 

světla. Od fotografky obdržíte zcela zdarma několik vyvolaných fotografií, 

v barevném, černobílém a sépiovém provedení a další fotografie (neu-

pravené) vypálené na CD. Za krátkou dobu bude váš příběh doplňovat 

ostatní na webu. 

Ze zkušenosti z jedné klientské rodiny vím, že vše proběhlo velmi klidně, 

v příjemné atmosféře, přesně tak, jak bylo domluveno, a rodina se nyní 

pyšní krásnými fotografiemi. 

Na webových stránkách www.doteksvetla.blogspot.com se dozvíte 

všechny podstatné informace i kontakty na jednotlivé fotografky. Mů-

žete také nahlédnout do fotogalerie těch, kteří se již projektu zúčastnili.

Martina Králová, Raná péče EDA o. p. s.
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Kalendárium

Akce absolvované 
21. 2. Večerní setkání rodičů s tématem „Sociální reforma a co nás zajímá 

– praktické informace pro rodiče“

20. 3. Dopolední setkání rodičů s vyráběním šperků z FIMO hmoty

4. 4. Benefiční koncert u kapucínů (Loreta) – Columba Lauretana

17. 4. Večerní setkání rodičů s cvičením pro uvolnění, relaxací 

a povídáním

19.4. Jarmark neziskových organizací na náměstí Míru v Praze 2

5. 5. (10–18) Festival IMY v Rock Café - divadla, filmy, workshopy 

a prodejní stánky. Občanské sdružení Portus Praha představí problematiku 

lidí s handicapem široké veřejnosti, (15,30–16) workshop RP EDA

11. 5. (11–19) 13. veletrh neziskových organizací v Národní 

technické knihovně v Praze, kde měla Raná péče EDA svůj stánek 

15. 5. (9,30–12,30) Setkání rodičů a dětí

19. 5. (10–16) Traktorový piknik u Kutné hory – seznámení 

s velkými stroji (bagr, jeřáb, nákladní auto, traktory…) sluchem, 

hmatem, projížďkou, sportovní vyžití pro děti (trampolína, skluzavka, 

odrážedla, velké pískoviště, možnost neformálních rozhovorů…)

19. 5. Dáda Days na zámku Stránov u Mladé Boleslavi. 

Část výtěžku byla věnována RP EDA.

Akce chystané

26.–27. 5. Mezi ploty – tradiční festival v areálu Bohnické 

léčebny, kde najdete i stánek s workshopem Rané péče EDA 

2.–9. 6. Pobytový kurz pro přihlášené rodiny v penzionu Bára 

na Benecku v Krkonoších

13. 6. (10–17) Zahradní slavnost na Habrovce (Praha 4) pro klientské 

rodiny, přátele, příznivce Rané péče EDA. Podrobný bohatý program 

a pozvánky najdete ve svých mailových schránkách a na webu

24. 6. (13–22) Den Prahy 7, Šlechtova restaurace ve Stromovce

Aktuální informace a podrobnosti se dozvíte na www.ranapece.eu/praha/

aktuality cca týden před akcí.
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Sada pro kognitivní trénink

Rádi bychom představili zajímavou pomůcku Sada 
pro kognitivní trénink. V sadě najdeme několik her, 
které pomohou při procvičení zrakových funkcí.

Pomůcka obsahuje sadu jednotlivých karet, kde děti mohou procvičovat 

různé dovednosti a zrakové funkce. Karty jsou z pevného kvalitního kar-

tonu, takže i něco vydrží. 

Tři druhy Domina. Puntíky – dobrý černobílý kontrast, fotografie 

ovoce, barevné plochy (zjišťujeme, zda má dítě v pořádku barvocit).

Pexeso zvířátkové: fotografie nejsou na jednobarevném pozadí, 

nýbrž v přirozeném prostředí zvířat; pokud dítě dobře rozpozná 

fotografii zvířete na jednobarevném pozadí a je pro ně obtížné 

rozpoznat podobnou fotografii na pozadí složitějším, mohlo by 

to ukazovat možné centrální postižení zrakových funkcí.

Různě složitá puzzle; k deseti barevným obrázkům velikosti A4 skládáme 

celky. Můžeme vybrat od nejjednodušší, tj. přiložíme k sobě dvě polo-

viny, až ke složitým tvarům, jak si je představíme u klasických puzzle. 

Dále sada obsahuje asi 70 karet formátu A5 s kresbami s náměty z běž-

ného života, které můžeme využít k poznávání zobrazení, ale i k hrám, 

jako je např. hledání dvojice – k noži hledám vidličku nebo dle úkolu 

hledám mezi více obrázky ten, který maminka nebo kdokoli jiný zadá. 

Při hrách s úkoly ze Sady pro kognitivní trénink procvičujeme kromě zra-

kových funkcí i krátkodobou paměť, počítání, následnost úkonů, logické 

myšlení, jemnou motoriku, koncentraci, prostorové myšlení.

Cena je vzhledem k množství a kvalitě obsahu sady docela příznivá, 

700,- Kč. 

Sadu pro kognitivní trénink vydává společnost Lundbeck Česká 

republika ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností. 

http://postizenedeti.cz/content/sada-pro-kognitivni-trenink

Martina Herynková, poradkyně rané péče, instruktorka stimulace zraku
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Prarodic�e, rodic�e a vnouc�ata

Vittoria Cesari Lusso, nakladatelství Portál 2011

Autorka se zabývá vztahy mezi rodiči a dětmi, ze-

jména jejich změnou při narození dítěte v rodině. 

V takové chvíli dochází k zásadní proměně na obou stranách 

– mezi rodiči a prarodiči i mezi prarodiči a vnoučaty. 

Protože v každém vztahu je důležitá komunikace, zaměřuje se V.C.Lusso 

na prožívání základních emocí – strachu, smutku, hněvu, překvapení, 

radosti a žárlivosti – právě ve vztahu vzájemné komunikace. Zabývá 

se tím, jak se která emoce projevuje v jednání, jaké jsou důsledky 

vzájemných emocí opět v obou rovinách vztahů – rodiče a praro-

diče a prarodiče a vnoučata. Sděluje čtenářům, že emoce nelze dělit 

na dobré a špatné (často jsou za neoblíbené považovány třeba hněv, 

smutek, strach apod.), neboť i ty méně oblíbené jsou potřebné. 

Strach je nutný k ochraně, hněv k možnosti vyjádřit své rozhoř-

čení nad tím, co není v souladu s naším vnímáním situace, atd. 

Role prarodiče není vrozená. Jak se jí ale naučit?

Nora Lambeletová Kraffová založila École des Grands – parents 

Suisse romance = Školu švýcarsko francouzských prarodičů, 

která umožňuje zajímavá setkání neznámých lidí, kteří se oci-

tají ve stejné životní etapě, prožívají podobné emoce apod. 

Z původního cíle – podpořit a rozvíjet kvalitu mezigeneračních 

vztahů možností setkávání a sdílení – vzniklo prostředí, ve kterém 

si lidé v podobné situaci mohou předávat 

své zkušenosti, absolvovat vzdělávací akce, 

reflektovat své nové role prarodiče, učit se 

nové situaci, předcházet tak konfliktům atd. 

V dodatku knihy je podrobně popsáno, jak 

toto sdružení funguje, pro koho a s kým, jaké 

jsou cíle, důvody fungování, projekty apod.

Spisovatelka V.C.Lusso se v knize ne-

vyhýbá ani tématu stárnutí.

K roli prarodičů ve vztahu k dětem i vnoučatům se v kapitole Pohled české 

psycholožky vyjadřuje PhDr. Kateřina Irmanovová. 

Kniha obsahuje několik konkrétních příkladů a dialogů z autorčiny praxe. 

Kniha čtenářům přinese podněty k vytvoření dobrých mezigeneračních 

vztahů. 

Ačkoli kniha je primárně určena prarodičům, své si v ní najdou i jejich 

děti. Pro každého může být kniha inspirací ke zlepšení stávajících 

vzájemných vztahů a k hlubšímu porozumění svým nejbližším. 

Knihu si můžete zapůjčit v naší knihovně.

Martina Králová, Raná péče EDA, o.p.s.
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Šte�pánkova hmatová deska 

Na podnět Rané péče Eda, resp. naší milé poradkyně Mar-

tiny K., která nám přivezla k zapůjčení dvě hmatové desky, 

jsme vyrobili i my Štěpánkovi jeho vlastní hmatovou desku. 

Fantazii se meze v tomto případě nekladly, a tak jsme použili všechno 

to, co Štěpánka vždy zaujalo. Například karabinka s klíči, světýlko 

na kolo, malé DVD – a hlavně nesmí chybět zrcátko (zapuštěné v ko-

berci, aby se nezranil) a oblíbená klika. Jako podklady jsme zvolili různé 

druhy tapet, které mají odlišné povrchy, zbytky látek či „šmirgl“ papír. 

Na toto je dobré zajít do OBI, kde jsou vzorky tapet zdarma. A poté je 

to již jen na fantazii. Zde ukazujeme, jak jsme desku vyzdobili my. 

Lenka Vaňková

Další novinky  a nápady rodiny Vaňkových můžete sledovat také na 

http://stepanvanek.webnode.cz
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Rukávníky na koc� árek 

Před odjezdem do lázní jsem na internetu našla náhodně in-

zerát, kde jedna paní tvoří tzv. rukávníky. Tak mě to zaujalo, že 

jsem ho hned chtěla. V zimě totiž neustále někde zapomínám 

rukavice, což asi spousta maminek zná. Paní Iva Mráčková z Klášterce, 

která je moc milá a jednání s ní je naprosto úžasné, tak na základě foto-

grafie kočárku Kimba Spring, doporučila rukávníky oddělené. Navíc nám 

jako rodině s handicapovaným dítětem udělala cenu. Vřele všem doporu-

čuji, zboží je moc krásné a určitě nebudete litovat. Záleží jen na tom, jaký 

rukávník si navrhnete. Více informací naleznete zde: www.rukavnik.cz

A takto vypadají ty naše, sklízíme velký úspěch, neboť si každý myslí, 

že jsou součástí kočárku.

Lenka Vaňková

Další novinky a nápady rodiny Vaňkových můžete sledovat také na 

http://stepanvanek.webnode.cz
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Domácí mini kolotoc� 

Potřebujeme mini sušák na prádlo, který se dá sehnat v do-

mácích potřebách nebo v některých železářstvích. Stačí na něj 

zavěsit oblíbené hračky vašeho robátka a je vlastně hotovo. 

Nám se osvědčilo pověsit ho ještě na gumu (silnější, seženete v galan-

terii). Kolotoč se houpe a při zatahání skáče nahoru dolů. To se našemu 

Fandovi moc líbí. Výhoda je také v tom, že můžete kolotoč přemísťovat 

podle potřeby, aby nebyl jen na jednom místě. A hlavně hračky se dají 

podle libosti obměňovat, pokud už jsou ohrané nebo ohmatané.

Růžena Poborská

Hmatové pexeso 

Hmatové pexeso jsem vyrobila z víček od přesnídávek. Žádné 

z nich nevyhazuji, protože se nám již mnohokrát osvědčily 

jako báječné hračky a pomůcky. Na obrázku je pexeso s dře-

věným podkladem. Pokud nemáte možnost si toto vyrobit nebo jinak 

obstarat, maminky, nezoufejte! Pexeso si můžete udělat i tak. Návod 

na obě varianty je stejný. Najdete si materiály, které budete chtít na 

pexesu mít. Víčko si obkreslíte a vystřihnete vždy 2x. No a vlepíte 

jeden díl do víčka a druhý do dřevěného podkladu. A nyní, pokud ne-

máte možnost sehnat dřevěný podklad, tak druhý díl vlepíte také do 

víčka. Záleží čistě na vás, kolik párů si vyrobíte. Dvojice stejných víček 

jsem pak dala do umělé dózy s víkem.Tato verze pexesa je vhodná na 

cestování. Dítě se zabaví v autě tím, že bude hledat stejná víčka. 

Růžena Poborská
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Plavací límec do vody
Vloni jsem byla poprvé s dětmi v lázních Teplice a dcera do-

stala vyrážku. Asi po černém límci kolem krku, který jí dávali 

do vody. Nechtěla jsem ani prodlužovat pobyt. Rehabilitační 

sestra v bazénu mi ale ukázala límec, který měla nějaká ma-

minka z Ukrajiny či Ruska. Byl to límec kolem krku a byl ze stejného 

materiálu, jako jsou tady rukávky a kruhy. Maminka si ale nepřála, aby ho 

půjčovaly, což chápu, je náchylný na prasknutí – píchnutí. Rehabilitační 

sestra mi z toho límce opsala internetové stránky – bylo to babyswimmer.

ru. Našla jsem jejich českou verzi www.babyswimmer.cz a napsala na uve-

dený e-mail, ale bohužel ani po půl roce mi nepřišla odpověď. Stránky 

byly asi nefunkční. Protože jsem límec potřebovala pro dcerku, zachvátila 

mě beznaděj a chtěla jsem límec sehnat; zjistila jsem, že jsou ještě značky 

swimava a ten babyswimmer. Po dalším pátrání jsem nakonec přes 

www.ebay.cz (zadáte plavání baby a všechny státy) kou-

pila 2 kusy (po 110 Kč), ale dopátrat se, jak je kou-

pit, bylo pro mě velmi těžké, protože neumím anglicky. 

Nakonec mi přišel balíček z Hongkongu. Ale mám je!

Monika Lanková 
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Bezbariérový vstup na balkon 

Vyměňovali nám okna, a tak mě napadlo vznést požadavek na 

bezbariérovost. Máme venkovní – jako terasové – dveře na 

klíč. Upravili práh v bytě, aby mohli v podlaze co nejníže, na 

balkoně naopak vyvýšili podlahu, a je tedy možno s vozíkem jet ven. Okna 

šla z fondu oprav a my uhradili rozdíl k úpravě – necelé 4 tisíce korun.

Novákovi
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I ve�tší rodina mu� z�e cestovat 
a mít radost z pohybu 
Do naší malé rodinky se nedávno narodila dvojčátka a my jsme 

se nechtěli vzdát všech svých aktivit. Jedna z nich je zimní do-

volená na Šumavě. Letos jsme opět neváhali a vyrazili jsme. V penzionu, 

kam jsme jeli, se půjčují vozíky CROOZER KID FOR 2. Vozík se dá použít 

na způsob kočárku nebo se zapřáhnout a jít na běžky anebo v létě na kolo. 

Vzhledem k tomu, že máme menší auto, tak se nám vyřešil i problém 

s kočárem, který jsme vůbec nemuseli brát. V týdnu (první březnový), 

co jsme na horách pobývali, se nám vyvedlo i počasí, skoro všechny dny 

svítilo sluníčko a teplota přes den byla nad nulou, takže jsme mohli venku 

být, dokud děti nedostaly hlad :o). Mohli jsme jít jak na procházku s ko-

čárem, tak na běžky a Andulku jsme vezli na sáňkách. Vozík se nám moc 

líbil, a tak jsme si ho pořídili i domů. Takže i s větší rodinou se dá cestovat 

a užívat si dovolenou v pohybu :o) Už se moc těšíme v létě na kolo :o).

Šídlovi
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Vozík pro Eli 

Možná dlouhý a nudný, ale velmi poučný článek

Celou dobu, co jsme měli kočárek OTTO BOCK, jsem 

doufala, že vozík potřebovat nikdy nebudeme. Kočárek nám byl 

z větší části uhrazen pojišťovnou, když bylo Elišce 2 a půl roku. 

A tak šel čas, ale Eli bohužel ani v šesti letech chodit nezačala. Samo-

zřejmě mi chvíli trvalo si tento fakt připustit. V rozhodnutí ale hrála také 

velkou roli již značná opotřebovanost kočárku. Sem tam něco upadlo, 

tu se něco roztrhlo. Což je jasné, neboť sedačka byla v provozu 16 hodin 

denně. Zvolila jsem totiž variantu s domácím podvozkem, na který se 

sedačka přendává. Což tedy s odstupem času nemohu doporučit.

Když jsem dozrála, začala jsem zjišťovat, jaký vozík se komu osvědčil. 

Jako favorit mi vyšla firma MEDICCO. Přibližně za 14 dní přijel dea-

ler firmy k nám domů s ukázkou. Elišku přeměřil, vozík zaměřil. 

Za týden přišel rozpis, který jsem odnesla paní neuroložce, aby 

mi vozík rozepsala na poukazy a žádanky. Po 8 týdnech mi bylo 

řečeno, že na to paní doktorka ještě neměla čas, za další 3 týdny 

opět neměla čas. Zjišťovala jsem, zda ji mohu nějak popohnat, 

ale bohužel. Proto jsem opět čekala 5 týdnů. Před vánocemi jsem 

tam šla osobně, poukazy hotovy nebyly. Rozbrečela jsem se vzteky 

a beznadějí. To zabralo na sestřičku a slíbila mi pomoc. Za týden 

jsem si poukazy i žádanky vyzvedla a odnesla na pojišťovnu. 

Za 28 dní přišel z pojišťovny dopis ,,zamítnuto,,. Důvod: dcera 

vozík nepotřebuje. Nemohla jsem tomu vůbec uvěřit. 

Několik týdnů mi trvalo probojovat se k revizní lékařce, se kterou 

jsem si vyměnila mnoho zajímavých názorů. Nakonec připus-

tila, že dcera vozík potřebuje, ale máme si vybrat levnější. 

Znovu jsem tedy pátrala, vybrala si firmu PATRON. Opět schůzka, opět 

zaměřování a opět poukazy k paní neuroložce. Tentokrát jsem do její or-

dinace volala každý druhý den a nenechala se odradit. Urychlila jsem akci 

na pouhé 3 neděle. 

Za 20 dní přišlo kladné schválení od pojišťovny. Hurá. Teď už jen 6 až 8 

neděl výroba vozíku. 

Ještě ho nemáme doma, ale doufám, že je to na dobré cestě. Od rozhod-

nutí vozík získat až ke chvíli, kdy si do něj Eli poprvé sedne, to trvalo 1 rok.

Lenka Bártová, maminka Elišky
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Vec�erní setkání rodic�u�

Ráda bych poděkovala Janě Štvrtňové a Alici Pexie-

derové za dubnové večerní setkání pro rodiče. 

Musím podotknout, že chodím do střediska ráda 

i na dopolední setkání, ale ta večerní jsou klidnější, zaměřená 

víc na relaxaci a odpočinek, mají zkrátka své večerní kouzlo.

Tentokrát jsme po úvodním povídání velmi rády využily nabídky 

paní Štvrtňové k hloubkové relaxaci. Prožily jsme ji pohodlně 

uložené na zemi a zachumlané do dek. Neusnul při ní nikdo, ale 

zívaly jsme pak až do konce:-) To však nevadilo, protože – jak 

jsme se dozvěděly – i to je velmi účinný způsob uvolnění.

Následovalo mobilizační cvičení pod vedením paní Pexiederové. 

To jsem si já osobně velmi užívala, protože v běžném každodenním 

cvrkotu si jen výjimečně najdu čas na protažení zad, krční páteře 

a svalů, které denně namáhám při péči o našeho ležícího syna.

Po zbytek času jsme se pak věnovaly skládání papírových tu-

lipánů. Ani tvoření nepatří k mým všednodenním činnos-

tem, takže jsem i tuto nabídku přijala s povděkem. Jaké to je, 

si dokáže představit každý, kdo např. při dopoledním setkání 

rodičů jen tak seděl u stolu a vybarvoval mandaly...

Takže příště si zkuste zařídit hlídání a přijít také – odpočatou a usmě-

vavou maminku (nebo tatínka) ocení jistě nejen vaše děti:-).

Magdalena Tomášková

24z rodin



„Na obrázku je poradkyně Martina, 

která přivezla pomůcku pro dítě, 

které má špatné oči. S tou pomůckou 

budou procvičovat oči, aby vidělo lépe 

a až na duhu, která je moc vysoko 

a na kterou nevidí.”

Terezka Vaňková, 9 let
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Stránka pro sourozence

připravuje Martina Králová, poradkyně rané péče
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Hádanky

Na červeném klobouku bílé zdobení,

nedávej ji do guláše, měl bys bříška bolení.

Moje bílé květy na hladině vládnou,

že je někdo otrhá, nemám starost žádnou.

Tahle dlouhá paní růžové šaty nosí,

i když ukrývá se v zemi, často svačinou je kosí.

A tady si můžeš namalovat správné odpovědi:
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Kontakty Raná péc�e EDA, o. p. s.

Trojická 2/387, 128 00 Praha 2

Tel./fax: 224 826 860

Mobil: +420 724 400 820

E-mail: praha@ranapece.eu

www.ranapece.eu/praha 

Facebook: Raná péče EDA, o. p. s.

https://www.facebook.com/pages/Ran%C3%A1-p%C3%A9%C4%8De-EDA-ops/167047889984570

Bankovní spojení : 241046261/0300, účet je vedený u ČSOB 

Veřejná sbírka : 2500141992/2010, účet je vedený u FIO banky
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