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Mílí c�tenár�i,
příspěvky do tohoto podzimního čísla Zpravodaje vznikaly
za velmi různého letního počasí. Provázely nás vydatné deště
i tropická vedra, při nichž bylo v našich suterénních prostorách příjemně – ani chladno ani vedro, což je vlastně trochu
mimořádné…
Tentokrát se můžete těšit na ohlasy našich akcí a podle kalendária naplánovat do svých diářů ty následující.
Mezi tipy na pomůcky naleznete opět různé výborné originální nápady.
V rubrice Z rodin se mimo jiné dočtete o tom, že „trpělivost růže přináší“.
Rubrika pro sourozence je nyní určena starším dětem, určitě si přijdou
na své!

Jako informační zdroj bych ještě ráda připomenula naši facebokovou
stránku, kde mimo velmi aktuálních informací nabízíme (sdílíme) zajímavosti a užitečné informace ze zahraničí, které mají nějakou vazbu
k tématu rodičů a dětí s postižením zraku. Často obsahují přímo nápady
i zkušenosti rodičů. Tyto stánky prokliknete v našich oblíbených stránkách, které „se nám líbí“. Pokud sami svůj facebookový profil nemáte,
nezoufejte, můžete se k nám podívat přes naše běžné webové stránky:
www.ranapece.eu kliknutím na modrou „Fb“ ikonku.
Pěkné babí léto a inspirativní čtení přeje
Alice Pexiederová
poradkyně rané péče a redaktorka Zpravodaje

úvodník
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Jak se zrodil Traktorový piknik
Jmenujeme se Petra a Martin Nešporovi a máme syny Martínka
4,5 a Dominička 1,5 roku. Oba jsou od narození nevidomí.
V době, kdy jsme Martínka připravovali do školky a loučili se
s ranou péčí, jsme chtěli nějak poděkovat rané péči a všem, kteří nám
pomáhali a pomáhají dodnes. Naše poradkyně Jana Vachulová řekla, že
pro ně je největší odměnou šťastný dětský úsměv. A v tu chvíli se zrodil
nápad na „Traktorový piknik“. Naše rodina a přátelé máme bagry, traktory a nákladní auta a Martínek s nimi rád jezdí a pracuje. Tak jsme se
rozhodli dát příležitost i jiným dětem mít podobné zážitky a pocity jako
má Martínek, když se stroj nastartuje a rozjede. Chtěli jsme, aby si děti
stroje prohlédly zrakem, hmatem i sluchem. Bavily se nejen děti, ale
i maminky, tatínkové a babičky. Ke strojům jsme připravili spoustu her
a zábavy, něco dobrého k jídlu a pití. Počasí nám opravdu přálo a účast
byla nad naše očekávání veliká. Chtěli bychom poděkovat sponzorům,
obsluze strojů, těm, kteří se starali o jídlo a pití, a všem návštěvníkům.
Díky těmto všem lidem se akce skutečně vydařila ke spokojenosti všech.

P. S. Také my všichni děkujeme Nešporům – po zkušenostech s organizací
zahradní slavnosti víme, co to obnáší, uspořádat takhle velikou akci –
a u Nešporů vše probíhalo tak hladce, jako kdyby to nic nebylo! A snad
můžeme prozradit, že se možná budeme moci těšit na reprízu – tak kdo
letos nebyl, sledujte průběžně naše kalendárium!
Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Nešporovi

infoservis
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Paní Petře Antošové děkujeme za další krásné fotky, které si můžete prohlédnout na: https://picasaweb.google.com/Amisekk/TraktorovyPiknik

Fotky zde: Robert Vachule

infoservis
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Benecko 2012 – pobytový kurz
pro rodiny
Přestože ještě nejsou prázdniny, balíme. Snažíme se doslova
napěchovat věci, které jsme si připravily, do aut. Ukazuje se,
že nejsou nafukovací, ale podařilo se a my vyrážíme směr Benecko. Náš
pobytový kurz pro rodiny s dětmi začíná…
Znáte to, někdy si prostě nemůžete vzpomínku vybavit, jindy se vám
vybavuje jeden zážitek za druhým. Ten druhý případ se týká (alespoň pokud jde o mne) Benecka 2012, pobytového kurzu pro rodiny. Hlavou se
mi honí pestrá mozaika zážitků. Střípek první: Věřili byste, že k vytvoření
webové stránky stačí papírová čtvrtka? Ano, je to možné, už první večer
nás o tom přesvědčili rodiče, kteří společně se svými ratolestmi představili své rodiny na vlastnoručně vyrobených webových stránkách. Fotky,
kresbičky, vtipné poznámky apod. To vše zaplnilo bílý papír. Tak jsme měli
možnost dozvědět se, co děti a rodiče baví.
Pravidelná dopolední setkání ve skupinkách dětí, rodičů a poradkyň rané
péče, to je další pestrobarevný střípek do mozaiky zážitků. Jak jinak než
formou hry probíhala stimulace a podpora smyslů, motoriky, komunikace atd. Našel se čas na písničku, relaxaci i na společnou přípravu nějaké
dobroty a její následnou konzumaci. Děti vyzkoušely prstové barvy,
modelínu, barvily vodu, relaxovaly. Jen těžko mohu vyjmenovat všechny
aktivity, které v jednotlivých skupinkách probíhaly, a o to ani nejde.
Důležité je, že si je děti, rodiče i poradkyně užívali, a díky tomu vznikla
přátelská atmosféra, která přispěla ke vzájemnému sdílení zkušeností.

Tenhle střípek má barvu večerní oblohy, kdy nad spícími dětmi držely
ochrannou ruku studentky a rodiče mohli přijít na večerní programy,
během kterých bylo možno vyrobit stimulační kyblíček, který jistě
děti využijí ke hře. Kdo měl zájem, mohl si vytvořit a vytvořil náušnice
a korále z fimo hmoty. Tady musím podotknout, že se kreativní výroby
neúčastnily jen maminky, ale krásné přívěsky se zrodily z tvořivých rukou
tatínků. Přednáška, která se týkala první pomoci, byla nejen poučná, ale
i vtipná, takže zaujala všechny věkové kategorie. Teď myslím na sourozence školou povinné, kteří reagovali bezprostředně a se zaujetím, taková
škola hrou v praxi. Kdo měl zájem, vyrazil na bowling, jiní vyzkoušeli
cvičení. Rodiče s dětmi si mohli prohlédnout a zakoupit didaktické
pomůcky. Pamatováno bylo i na sourozence, během dopoledne jim vymýšlely program studentky. A tak podnikli cestu za pokladem, a jelikož
bylo naše útočiště v krásné krkonošské přírodě, došlo i na setkání se
samotným Krakonošem.
Výlet na ekofarmu byl sice fyzicky náročný, ale odměnou nám všem byla
dobrá káva nebo jiný lahodný nápoj či pochutina. Děti si užily projížďku
na koních. Pro některé to nebylo nic nového, pro jiné to byl první pohled
ze hřbetu koně a leckdy ne poslední. V některých se kovbojské sklony neprobudily, zato se v nich ozvalo srdce chovatelů a milovníků zvířat. Ti pak
trávili většinu času ve společnosti oveček a dalšího zvířectva. V době, kdy
píšu tento článek, probíhá olympiáda v Londýně, tu beneckou olympiádu
mají už děti za sebou a zvítězil každý. Nechyběl ani táborák a večer se
sestřihem fotek, milá připomínka toho, co všechno jsme společně prožili.
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Balíme, nic nás přece nezaskočí, máme nacvičeno. Děti s rodiči odjíždějí
do svých domovů. Tak zase za rok. Loučíme se a máváme na rozloučenou.
Kurz se mohl uskutečnit díky finančnímu příspěvku Nadačního fondu
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, dále díky výtěžku Adventního koncertu České televize a finančnímu daru rodiny Slabých. Děkujeme!
Andrea Hrušková, poradkyně rané péče

infoservis
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Odposlechnuto na pobytu
na Benecku
V jídelně
Nicholas: „Mami, jak se vyměňuje nůž?“
„A proč?“
„No, von mi upad na zem, když jsem Samovi zachraňoval brejle
a sluchadla!“

— na WC; Michalka chce čůrat, sedne si na záchod; Davídek ji pozoruje:
„Ale takhle nééé! Takhle se dělá bobek!“
— při rozhovoru mezi dětmi: „A k nám jezdí teta Péče!“
— a opět rozhovor, dvě holčičky: „A budeme kámošky?“
„Tak jo...(po chvíli)... ale my vlastně už jsme!“

V chodbě
„Nicholasi, neseď při obouvání na zemi!“
„A jak to mám asi udělat?“

Od poradkyň
— na bowlingu, poradkyně se netrefila: „No, aspoň jsem nic
nepoškodila...“
— poradkyně přistižena, jak stojí nasoukaná v prolézacím válci:
„Ale my nejsme infantilní, my jsme didaktické!“

V herně
Nevidomý Martínek: „Mami, jak se jmenuje ta holčička?“
„Tak se jí zeptej!“
„Holčičko, jak se jmenuješ?“
Při prohlížení hmatové pohádky – Martínek drží knoflík:
„Martínku, a co tu ještě máme? Máš to taky přišitý na kalhotách,
znáš to, tak co to máš v ruce… je to…“
„Přišívátko!“
Ve skupince sourozenců
— zpáteční cestou, po velkém kňourání při výšlapu nahoru:
„To je nuda, chodit s kopce!“
— po setkání s „opravdovým“ Krakonošem (díky, pane Tomášku!):
„Na chalupě je Krakonoš jen namalovanej, ale tohle byl ON!“

Od rodičů
Na chodbě: „Pojďte si vyfotit výhled z našeho pokoje... tedy, ve vší počestnosti, můžete přijít i s manželkou!“
Při večerní přednášce o první pomoci
Přednášející: „Dobře, a co tedy udělám, když zjistím, že zraněný žije?“
Nicholas: „Začnu jásat!“
Přednášející: „A jak do telefonu popíšeš, kde jsi, co se stalo ?“
Nicholas: „Jsem v hotelu Bára,v Krakonoších...“
Přednášející – k tématu, co je zapadlý kořen jazyka: „Z uzenýho jazyka
krávy se doma najíte celá rodina. A ta kráva na vás zaživa plazí jen špičku!“
zaznamenala Jana Vachulová, poradkyně rané péče
infoservis
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Plavání Praha a Pr�íbram
Rodinné centrum Amálka
Rodinné centrum Amálka nabízí plavání kojenců ve speciálních
vanách (již od tří měsíců), kurzy plavání pro děti od šesti měsíců do šesti
let.
V nabídce rodinného centra Amálka rovněž najdeme cvičení ve vodě
nejen pro nastávající maminky, přednášky a kurzy, pobyty pro rodiny
s dětmi.

Rodinné centrum Amálka sídlí v Příbrami v prostorách polikliniky Ravak
(třetí poliklinika) a také pořádá kurzy plavání v Praze na Vyšehradě, v areálu Jedličkova ústavu.
Pro více informací se podívejte na webové stránky www.amalka.info
Další informace k plavání skupiny dětí s postižením u poradkyně Martiny
Králové – 724 400 825, kde je možné se na kurzy také přihlásit.
Martina Králová, poradkyně rané péče

V týmu zkušených instruktorek rodinného centra Amálka působí také odbornice na rehabilitační a psychomotorický vývoj dětí, se kterou je v případě potřeby možné konzultovat vhodné formy plavání, cvičení apod.
V současné době pořádá rodinné centrum Amálka i kurzy pro děti s postižením, kde je samozřejmostí individuální přístup ke každému klientovi.
Pro klienty rané péče nabízí Rodinné centrum Amálka navíc 50% slevu ze
základního kurzovného. Počet dětí v kurzu je omezen na tři děti tak, aby
mohl být zajištěn individuální přístup ke každému.
(Pozn.: A nezapomeňte, že další významný příspěvek na plavání můžete
jakožto klienti Rané péče EDA získat i z projektu Plaváček hrazeného Nadačním fondem ČRo ze sbírky Světluška – ptejte se svých poradkyň!)

infoservis
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Zahradní slavnost z pohledu
organizátora
Nejsem žádná princezna, nepředstavuji si sama sebe v drahých
šatech s Louis Vuitton kabelkou a diamantovým šperkem, prostě si myslím, že více záleží na obsahu než na obalu. I když to samozřejmě
neznamená, že bych chodila v natáčkách a v zástěře :). A takovou jsem si
přála mít i naši zahradní párty.
Slavnost začala veselým divadlem Lilly, Gogo a EDA. Většina dětí už tyhle
postavičky dobře zná, a tak se jim nebála fandit, když Lilly začala špatně
vidět a potřebovala brýle. Ze zadní řady povzbuzovala také známá herečka
a dabérka Valérie Zawadská.
Než se všichni stačili vyřádit ve skákacím hradu nebo na trampolíně, namalovat si obrázek na výtvarném stanovišti, skočit do balónků v Mama-pointu, zajezdit si v autíčkách nebo vyloudit nějaký zvuk na hudební
nástroj, přijel pan Šušor a svou nevyčerpatelnou energií strhnul většinu
návštěvníků k bubnování. Z místnosti se ozývaly nejen bubny, ale
i všechny zvuky pralesa.

Program uzavřela nádherná taneční dvojice s ukázkou latinsko-amerických tanců, která pak do svého umění zasvětila i ostatní – zájem měli
nejen děti a rodiče, ale také zvukař Ondřej z firmy M-Ocean, která nám
akci ozvučila.
V průběhu celé slavnosti byla možnost si koupit vynikající pralinky, nová
trička Rané péče EDA, ale také lístky do tomboly. Její vyhlášení bylo emocionálně velmi vypjaté a zahradou zněly doslova výbuchy radosti.
A tak to dopadlo tak, jak jsem si představovala. Zábavu totiž nedělají ani
drahé zákusky, ani hodnotné dary, ale skvělí lidé – a těch bylo na slavnosti plno. Za úžasnou atmosféru děkuji všem kolegyním, dobrovolníkům z České spořitelny, spolupracujícím organizacím a v neposlední řadě
i našim klientským rodinám.
Děkuji.
Lenka Bártová, fundraiserka Rané péče EDA

Sílu jsme čerpali z rautového stolu plného občerstvení, který byl dobrovolníky z GE Money bank neustále doplňován.
Pak následovala ukázka práce asistenčních pejsků Pestré společnosti.
Pudlice Beruška podávala telefon, velmi něžně stahovala ponožky a otvírala skříňky. S borderkou Jeffem mohli zájemci vyzkoušet canisterapii.

infoservis
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Projekt: De�tský sve�t pod lupou
Dlouhodobá podpora rozvoje zraku a zrakových funkcí
u předškolních a školních děti s vadami zraku.
Zrak má jedno z hlavních postavení mezi všemi smysly. Díky
zraku můžeme komunikovat, orientovat se v prostředí, rozlišovat tvary,
barvy, velikosti, vzdálenosti, hloubku, směr, pohyb v okolním prostředí.
Zprostředkovává informace detailní i globální. Má rozhodující vliv
na utváření správných představ, rozvoj paměti, pozornosti, myšlení, řeči
i emocí.
Zrakové vjemy mají nepostradatelný význam pro naši každodenní praktickou činnost – hru, učení, práci, zájmovou nebo rekreační činnost.
Poškození či porucha zraku nebo dokonce jeho úplná ztráta omezuje,
deformuje nebo zcela vylučuje tento důležitý zdroj informací.

Co jsou to kompenzační pomůcky?
Kompenzační pomůckou se rozumí nástroj, přístroj nebo zařízení, speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi
a možnostmi použití kompenzovalo nedostatečnost způsobenou těžkým
zrakovým postižením.
Co to ve skutečnosti znamená?
Sklopná dřevěná deska – pro přiblížení obrazového a textového materiálu.
Lupy – řádkové, polokoule, plastové čočky, zvětšení 1,5—5x, s osvětlením
či bez osvětlení.
Speciální hranové filtry do dioptrických brýlí – tzv. Kantenfiltr – firma
Zeiss, Eschenbach či Konvex.
Ani jedna z výše jmenovaných pomůcek není hrazena pojišťovnou a ani
není možné na ni zažádat na příslušném odboru obecního úřadu s rozšířenou působností dle místa bydliště.

V dětském věku zrak prochází bouřlivým vývojem, a je tedy nutné dětem,
hlavně v předškolním věku, nastavit optimální podmínky pro jeho rozvoj.
… právě proto vznikl projekt, ve spolupráci s firmou GLIM Care s.r.o.,
který bude částečně sponzorovat kompenzační pomůcky pro děti ve věkové skupině 4—15 let se závažnou zrakovou vadou. Pokud jim i nejlépe
předepsané brýle na práci do blízka nestačí, pak potřebují speciální optickou pomůcku. Další část projektu je zaměřena na zrakové vady, které jsou
spojeny s extrémní světloplachostí.

Kontaktní osoba projektu:
Mgr. Barbora Zobanová, zrakový terapeut, barbora.zobanova@seznam.cz
Zdravotnické zařízení Praha 5, Barrandov, Krškova 807, IČO 27179001
Číslo účtu 193091606/0300 ČSOB
www.majacekops.cz
infoservis
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Kalendárium
13. 6. (10—17) Zahradní slavnost Na Habrovce s divadlem,
bubnováním, skákacím hradem a pejsky z Pestré společnosti.

Akce absolvované
5. 5. (10—18) Festival IMY v Rock Café – divadla, filmy, workshopy
a prodejní stánky. Občanské sdružení Portus Praha představilo
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 – RP EDA tam měla svůj stánek

24. 6. (13—22) Den Prahy 7 ve Stromovce v okolí Šlechtovy
restaurace s prezentačním stánkem RP EDA

Akce chystané
13. 9. (od 17) Křest kalendáře s fotografiemi významných osobností, který
nafotil p. Šourek pro Ranou péči EDA a Alzheimercentrum v Průhonicích
15. 9. Babí léto v Bohnicích
18. 9. (9.30—12.30) Setkání rodičů a dětí v Trojické

15. 5. (9.30—12.30) Setkání rodičů a dětí

20. 9. (11—18) Veletrh sociálních služeb na Sofijském náměstí v Praze 12

19. 5. (sobota – celý den) Středočeské „setkání s traktory“. Na pikniku se
děti seznámily hmatem, čichem, sluchem, projížďkou s velikými stroji.

Říjen pro neziskovky v Mostě – prezentační výstava na MÚ Most

19.5. (13—18) Charitativní projekt Dáda Days VII., na zámku Stránov
u Mladé Boleslavi – velký zábavný den pořádaný naší klientskou rodinou.
25. 5. (9—18) Raná péče EDA se zúčastnila Bambiriády
spolu s nadací Leontinka v Praze.
26.—27. 5. Mezi ploty – tradiční festival v areálu Bohnické léčebny,
kde jste mohli najít i stánek s workshopem Rané péče EDA
2.—9. 6. Pobytový kurz pro přihlášené rodiny v penzionu Bára na Benecku
v Krkonoších

9. 10. (18—20) Večerní setkání rodičů
18. nebo 19. 10. (15—18) Prezentace v OC Most
13. 11. (9.30—12.30) Setkání rodičů a dětí
4. 12. (9.30—12.30) Setkání rodičů – Mikulášská
Sledujte Aktuality na našich stránkách www.ranapece.eu/praha/aktuality
změny vyhrazeny

kalendárium
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Ve vode� jsem dobr�e naloz�ena
Karolínka má ráda vodu a s tímto kruhem
do ní může být bezpečně ponořena.
Maminka zatím ani neuvažuje o pořízení speciálního
lehátka do vany, protože takto si Kája může při každodenním
koupání ve vaně užít vody měrou vrchovatou.
Pokud byste se chtěli na kruh lépe podívat, na
http://www.swimtrainer.cz/ je kromě základních
informací o výrobku ke shlédnutí i video.
Za nápad na pomůcku děkujeme paní Součkové.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Látkový záve�s
Vědomosti o podpoře rozvoje zrakového vnímání
nejen v raném věku je možno využít v běžném životě.
Víme, že již od narození děti vnímají dobře černo – bílý kontrast, a často také doporučujeme pracovat při stimulaci zraku dětí s takovými podněty. Přidáme- li do složitějšího pozadí ještě červený prvek,
fixujeme nejen černobílý vzor v pozadí, ale poté ještě zaměříme svou
pozornost na výrazný červený prvek. Podporujeme tedy schopnost fixovat konkrétní bod ve složitém pozadí. Sytě červená barva je také pro děti
raného věku velmi zajímavá, děti často nejlépe reagují právě na červenou.
Tyto skutečnosti brali v úvahu již před mnoha lety kolegové z Německa z Würzburgu, když vytvářeli speciální sadu diapozitivů pro
stimulaci zraku (ukázka jednoho diapozitivu: viz obrázek č.1).
A stejný nápad uvedla v život i rodina Novákových, když zakoupili
černobílé závěsy a tyto poté dotvořili barvou na textil, samozřejmě
červenou (viz obrázky č. 2 a 3). Procházka po domě v náručí s miminkem
s okluzorkem na jednom oku je pak hned pro mnohem zajímavější!
Efekt je velmi pěkný a paní Nováková dodává, že když svítí
sluníčko, září červená barva ještě mnohem krásněji.
Děkujeme rodině Novákových za inspiraci.
Martina Herynková, poradkyně rané péče

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Vytvár�ení vztahu (Developing
an Attachment Relationship)
Možná brouzdáte po internetu a hledáte, co by se
vám tak mohlo hodit za informace, jaké zdroje
byste mohli ještě využít… zde přinášíme jeden tip.
Holandská organizace Bartiméus je v naší rané péči skloňovaná již o prvotních počátků rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením. Mimo
poskytování služeb rodinám dětí, dětem, mládeži i dospělým se zrakovým
postižením se zabývá také tvorbou různých materiálů s touto tématikou.
V naší knihovně přibyla 4 nová DVD díky laskavému zprostředkování nákupu z Bartiméa paní Turkovou.
Rádi bychom vám je postupně představili. Téma filmu Developing
an Attachment Relationship není nikterak nové – nabízí esenci
způsobu práce s lidmi s těžkým kombinovaným postižením, který
vychází z programu Mary Lee a Lindy Mac William z Royal National School for the Blind ve Skotsku „Učíme se společně“. Stejnojmennou knihu těchto autorek máme k dispozici v půjčovně Rané
péče EDA. Vydala ji Společnost pro ranou péči v roce 2009.

Díky opakování a následným cíleným krokům je možné vybudovat důvěrný vztah mezi dítětem/klientem a rodičem nebo
poradcem. Systematická práce na tomto vztahu může pomoci
změnit zaměření se na sebe v orientaci na druhého. Při navázání
takového vztahu je možné, aby se rozrostlo iniciativní chování
dítěte a následně i používání komplexnějších komunikačních
schopností a vůbec aby mohlo dojít ke zjemnění komunikace.
Autory jsou: Paula Sterkenburg, Marlou de Jong, Jan IJzerman, organizace
Bartiméus 2010, délka 26min.
Zde je možno shlédnout krátkou ukázku (v nizozemštině):
promofilmpje www.bartimeus.nl/videopagina/gehechtheidsrelatie
Alice Pexiederová
poradkyně rané péče

DVD ukazuje rodičům i poradkyním, jak mohou navázat vztah s dětmi
a klienty s těžkým kombinovaným postižením. Film ilustruje různé fáze
budování vztahu: od zrcadlení – napodobování chování dítěte nebo klienta – ke střídání iniciativ mezi rodičem/poradkyní a dítětem/klientem.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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A pršet ani nemusí
Pod deštníkem je dobře dokonce i za příznivého počasí! Deštník
se sice občas Honzíkovi někam malinko odkutálí, ale zase ne
tak daleko. Navíc jsou na něm zavěšeny Honzíkovy oblíbené
materiály a hračky, takže stojí za to zase deštník nějak dostihnout…
Za veselý a zajímavý nápad, jak zpestřit synovi hraní, děkujeme
paní Kopinické.

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Kaz�dé díte� mu�z�e dobr�e spát
Ráda bych se podělila se všemi, kdo mají doma malého nespavce, o tip na zajímavou knihu. U našeho Janíka (2,5 roku,
oboustranná katarakta, opožděný psychomotorický vývoj)
řešíme již skoro rok převrácený rytmus spaní/bdění. Manželova kolegyně nám doporučila knihu od Anette Kast – Zahn „Každé
dítě může dobře spát“. Byla jsem dost skeptická, protože jakékoliv
všeobecné příručky považuji za obtížně aplikovatelné na naše malé
individuality :) Nicméně knihu jsme s manželem pročetli a zjistili, že
autoři skutečně o spánku malých dětí hodně vědí, respektují jejich
rozdílné potřeby, uvádějí nespočet pestrých kazuistik s konkrétními
řešeními. U všech potíží podrobně vysvětlují jejich pravděpodobné
příčiny, aniž by si rodič připadal jako úplný břídil. Kniha by měla pomoci řešit problémy se spaním od narození do 8 let a obsahuje kapitoly
typu: Naučit se sám usnout, Večerní rituály, Spaní v posteli rodičů,
Dítě se probouzí velmi brzy, Dítě je v noci vzhůru celé hodiny atd.
Zpět k nám – ještě před 2 měsíci Janík chodil spát kolem 3.—4. hodiny ranní, pak buď vstal kolem 7. hodiny mrzutý a šel si zase v 10
lehnout, zase spal pár hodin a vzbudil se a pořád dokola. Případně
od 3. hodiny ranní spal vyčerpán až do 14. hodiny odpolední. Tento
rytmus střídal v několikadenních intervalech asi půl roku. Díky několika zdánlivě drobným a nepodstatným radám z knihy se nám
podařilo (zatím) čas usínání posunout na 24 hodin, Janík pak spí
v kuse 9 hodin do 10 hodin dopoledne, kdy je probuzen. Kolem
14. hodiny jde rád opět spát a po 1,5 hodině je opět probuzen. Postupujeme po krůčkách, ale i za tuto změnu jsme velice rádi.

Knihu nutno brát samozřejmě s rezervou, výhrad mám také
dost :) Autorka, německá psycholožka, si možná trochu moc potrpí na různé tabulky a přehledy, na miminka se mi zdá tvrdá
a leccos vidí „jak Hurvínek válku“. Ale pokud by měla pomoci alespoň jedné rodině ze „spacího zoufalství“, stojí za doporučení.
Veronika Mejzrová

Anette Kast – Zahn, Dr. Hartnut Morgenroth, Každé dítě může dobře spát
Computer Press, a. s., 2011
Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Nevylévací hrníc�ek
Canpol LOVI 360 JUNIOR 250ml s úchyty
Na nácvik pití u větších dětí je to neocenitelné! Dítě musí sát
a polykat, čímž si kontroluje množství vypité tekutiny, a hlavně hrníček
má i ouška! To u jiných výrobků pro děti 6/8 měsíců není. Pro děti se
špatným úchopem, s hypotonií atd. je to výborný vynález. Pozor!
Hrníček teče, zvlášť, když s ním děti mlátí o stůl atp.
Cena hrnečku se pohybuje kolem 200,- Kč. V internetových obchodech
bývá běžně dostupný.
Sylva Blackburn

Tipy na hračky a pomůcky a další užitečné věci
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Rukavice
Milí rodiče,
posílám vám s maminkou tip na jednu hračku.
Jedná se sice o rukavici na mytí auta za pár kaček, ale nás už rozesmívá několik měsíců…
Moje očička baví její výrazná barva, na jedné straně domalovaný usměvavý obličej a na druhé jemné třásničky (jako
vlásky) k pohlazení. Snad i vaše sluníčka potěší.
S pozdravem Kačenka Bendová s maminkou

Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci
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Trpe�livost ru�z�e pr�ináší
Také lepíte okluze a vaše dítko za žádnou cenu nechce mít
zalepené očičko? Pak věřte, že to moc dobře znám a nezbývalo mi, než se vyzbrojit nadmírou trpělivosti a vyrazit
do boje. Lepíme denně jednu až dvě hodiny střídavě obě očička.

Dnes už lepíme bez problémů dvě hodiny denně, můžu
se i vzdálit a náplast je stále tam, kde má být :-D
K. Vostárková

Zpočátku náplast přes očičko Kačence nevadila, možná i jako menší
miminko neměla tolik síly k protestům a sundavání okluze. Zprvu to šlo
docela hladce, jen vyčíhat tu správnou chvilku bdění a naladění ke „cvičení“. Jenže to jsem se radovala předčasně. Přišla nemoc, slzičky, neustálá
rozmrzelost, a z toho jsme měsíc nelepili a z tréninku jsme vypadli.
V kombinaci s osmým měsícem života, kdy si naše Kačenka postavila
hlavu, že něco jako náplast na očičko nepatří, moc jsme s ní nehli... A tak
se pro nás rázem z jedné hodiny cvičení stal vyčerpávající boj. Znovu jsme
začínali na třiceti minutách a přišlo mi to nekonečné. Žádné „Kačenko,
jdeme lepit očičko“, ale „Jdeme bojovat“. Vůbec nechápu, kde se v tak
malém človíčku bralo tolik síly a vytrvalosti k neustálému sundavání
náplasti. Nebyla vteřina, aby po náplasti nesáhla, byla i fáze držení ručiček a na hrací dece vysypaný celý koš hraček. V tu chvíli mi přišlo, že
hraček není stále dost. Jedna hračka se rovnala vteřině pozornosti. Bylo
těžké Kačenku čímkoliv zaujmout, když jsem ji něčím jako náplastí tolik
obtěžovala. Tento pro mě vyčerpávající boj trval zhruba tři týdny, než jsem
nad Kačenkou „zvítězila“ a Kačenka pochopila, že to tak musí být. Pokud
se právě nacházíte v této „bojové“ situaci, chtěla bych vás povzbudit,
že ji opravdu překonáte. Jen opravdu vytrvat, trpělivost růže přináší.

z rodin

22

Nový internetový obchu�dek TULIO –
aneb jak to všechno zac�alo
Začátkem letošních prázdnin jsme otevřeli pro sebe i pro
vás internetový obchůdek s oblečením a doplňky pro
děti s postižením. V nabídce máme bodýčka ve velikostech 110,
116, 122, 128 a 134. Jedná se o body s krátkým i dlouhým rukávem
a tílka. Nabízíme nejen klasická bavlněná, ale i z funkčního materiálu NanoCotton. Kromě bodýček máme i krásné slintáčky ve tvaru
trojcípého šátečku. Jsou trojvrstvé a nepropustné. Do budoucna
bychom chtěli vyvinout i body s otvorem na peg a další nezbytnosti, které jsou v České republice těžko (nebo vůbec) k sehnání.

Své zkušenosti a potřeby bychom chtěli postupně promítnout do nabídky
zboží. Sortiment můžeme rozšiřovat také na základě vašich vlastních nápadů a podnětů.
Přijďte se k nám podívat na http://www.tulio.cz/ a napište nám, co byste
vy pro své dítě potřebovali.
Magdalena Tomášková

A jak jsme k tomu přišli?
To bylo tak...
Na myšlenku vytvořit speciální adaptované oblečení nejen pro dospělé vozíčkáře, ale i pro děti s handicapem v oblasti motoriky, přišla
paní Martina Václavíková, která začala toto oblečení nabízet v rámci
společnosti Adaptia móda s.r.o. V květnu 2012 nám nabídla, abychom
od ní dětský sortiment převzali, a my jsme tuto neobvyklou nabídku
přijali. Přijali jsme ji za svou zejména proto, že sami máme skoro čtyřletého syna s vrozenou vývojovou vadou. Damián, kterého někteří z vás
znáte:-), má kombinované postižení a nejhůř je na tom právě v oblasti
motoriky. Je ležící, sám se zatím ani neotočí – i přesto, že denně cvičíme.
A navíc skoro vůbec nepolyká sliny. Takže body a slintáčky z Adaptie
jsme si od začátku velmi oblíbili. Když jsme pak dostali možnost sortiment odkoupit, věděli jsme, že jsou to velmi kvalitní a užitečné věci.
z rodin
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Obc�anské sdruz�ení Egeria
Milé maminky, babičky a rodiny s handicapovanými dětmi,
dovolte mi, abych vám řekla pár slov o občanském sdružení
Egeria, které pomáhá především rodinám, lidem, talentovaným dětem v našem okolí (Chomutov, Kadaň a okolí), ale nejen jim.
Vřele doporučuji děvčata oslovit, když budete potřebovat jakýmkoli způsobem pomoci.
Slovy občanského sdružení:
EGERIA
„Je nové občanské sdružení, které vzniklo na začátku roku 2009
jako pomocná ruka pro všechny jakýmkoliv způsobem handicapované děti či dospělé, kteří potřebují individuální pomoc.“
Týká se také dětí talentovaných a lidí, kteří potřebují pomoc nejen hmotnou, ale i duševní či informační.
Název „EGERIA“ vznikl na základě staré pověsti regionu Kadaňska a Klášterecka, kdy Egeria byla víla, královna a nymfa, která
bydlela v řece Ohři a pomáhala těm, kteří byli v nouzi.
Po několikaletých zkušenostech z charitativní oblasti nabízí Egeria pomoc, která je zaměřená na individuální úrovni prakticky pro každého,
kdo nemá možnost, sílu či finance zvládnout svůj handicap sám či jen

potřebuje momentální pomoc na podporu například svého talentu
v umělecké či jiné oblasti, nebo jen neví, jak svůj problém řešit.
Každý z vás, který si v našem stánku zakoupí jakékoli jídlo, pití či předmět, podporuje svými finacemi vždy konkrétní projekt či osobu.
Já mohu z vlastní zkušenosti občanské sdružení jen a jen doporučit. Na přelomu roku 2011 jsme se dozvěděli od naší kamarádky
Petry Vorlové o občanském sdružení EGERIA, kde jsme si dohodli
sezení a mohli jsme si o všem popovídat a přijít na možnost, jak by
nám občanské sdružení mohlo pomoci. Já v tu dobu pořizovala tzv.
Vojtův stůl, ale podařilo se mi sehnat sponzory, tak jsem si řekla,
že občanské sdružení využiji později, až budeme potřebovat.
Spolupráce neustále funguje - nejen, že jsem získala nové kamarádky, které vždy moc ráda uvidím, ale též Štěpánek získal takové „andílky strážné“, kteří se snaží nám v naší situaci
jakýmkoli způsobem život zpříjemnit (ať už se jedná do potravinové doplňky, které nám poskytují, či možnost získat hračky
na rozvoj motoriky apod.). Nejedná se jen o finanční pomoc.
Proto všem maminkám z našeho regionu určitě doporučuji, když budou mít jakýkoli problém, nebudou vědět, jak ho řešit, nebo si budou
připadat, že jsou v situaci samy, se na občanské sdružení obrátit, určitě
se najde nějaká cesta nebo i jen nápad, jak vše „ustát“ a vyřešit.

z rodin
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Závěrem chci tedy poděkovat celému „týmu“ EGERIA za jejich znamenitou práci, která se odráží hlavně na našich ratolestech. Děláte
svou práci moc dobře a jste velkou oporou pro rodiny ( v našem
případě rozhodně ANO) – možná si to ani tolik neuvědomujete.
Více o občanském sdružení zde: www.egeriakadan.cz
Lenka a Štěpánek Vaňkovi

členky občanského sdružení Egeria: Štěpánka drží Jana Kalová,
uprostřed Leona Hrnková a poslední je Anrea Trubirohová

z rodin
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Stránka pro sourozence
připravila Martina Králová, poradkyně rané péče

Hledáme zvířátka
Milé děti, ze zoologické zahrady utekla některá zvířata.
V následujících větách jsou ukryta jejich jména. Najdete je?
Pokud ano, nakreslete všechna zvířátka do pravé části stránky.
V Praze bratr ještě nikdy nebyl.
Můj strýc Pavel rybaří každé léto od rána až do večera.
Malá holčička křičela hop i cestou domů.
Letos, loni i předloni se mi na táboře moc líbilo.

Stránka pro sourozence
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Osmisměrka
Slova k vyškrtání:

Vyškrtejte v osmisměrce všechna slova. Zbylá písmena vám
prozradí tajenku. Na konci stránky je malá nápověda.
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BABIČKA, BOTKA, DOLÍČEK, HAMOUN, HRADČANY, KOULE,
KRAJKA, KRUHY, KRAKATIT, NÁZEV, OSIVO, OSOBY, PODKOVA,
POHODA, POKLADY, PŘEDPONA, RAROH, REJDY, SLÁVA, TYČKA

Nápověda:
„Vypadá jak tkanička, chybí jí však botička. Dlouhá je
a růžová, před kosem se schovává. Co je to“?

Stránka pro sourozence
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Prodám cyklovozík Kozlík
Velmi lehký (cca 7kg), polohovatelný, velmi stabilní,
od českého výrobce Benecykl. Starší typ (koupený v létě
2007), jako doplněk buggy kolečko pro použití vozíku jako
kočárku, pláštěnka. Pláště Schwalbe Big Apple, původní Ruby přidáme.
Možnost dokoupení dalšího příslušenství u výrobce, o kompatibilitě
s dalšími prvky, tj. prvky novějších verzí, se nejdříve raději poraďte
s výrobcem. Nosnost 50kg, pro výšku postavy do cca 125cm, podrobné
údaje na www.benecykl.cz/cs/vozik-za-kolo-parametry. Náš vozík
odpovídá verzi Baby Standard, bez in-line kolečka a pouze s jedním
adaptérem ke kolu. Ježděný velmi málo, nejsme založením cyklisti...
Nejlépe osobní předání – Praha a okolí. Cena 11000,-. Nový stojí 25 900,Kontakt: 604 780 125
Eva Makovcová

inzerce
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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

kontakty

29

Zpravodaj Rané péče EDA, o. p. s.
Redakční práce: Alice Pexiederová | korektury: Jana Vachulová
Grafická úprava: Václav Pišoft   

  Studio Pí (www.studiopi.cz)

4 × ročně vydává Raná péče EDA, o. p. s. | Trojická 2, Praha 2, 120 00 | www.ranapece.eu

