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Úvodník
Milí čtenáři,

je tu další rok a s ním – jak jinak – mnoho změn všude kolem 

nás. Věříme, že udržíte svůj směr, při kterém si vás dovolujeme 

povzbuzovat a provázet. Doufejme, že nový hadí rok přinese správnou 

rychlost plynutí a pohybu nás i kolem nás.

Rubriky našeho zpravodaje, který tvoříme spolu s vámi, již znáte, nemu-

sím je jistě představovat.

Dovolím si upozornit na praktické zimní téma: několikery sáně a vyhří-

vané ponožky v „Tipech“. Zimní počasí asi ještě chvilku bude, a pokud ne, 

nalistujte odkazy opět před koncem roku, tedy na začátku zimy. Myslíme 

však už i na teplé počasí a zveřejňujeme odkazy na plavací pomůcky, 

které některé děti upotřebí samozřejmě i v zimě v bazénu.

Do lázní se můžete vypravit kdykoli během roku, ale pokud je plánujete 

na teplejší měsíce, je nyní ten správný čas poohlížet se po lázních (pokud 

již nemáte ty své, kam se rádi vracíte). Informace přinášíme o Hamzově 

léčebně v Luži-Košumberku.

Ještě bych ráda zmínila extra sourozeneckou rubriku, tentokrát je celá 

vytvořena sourozenci Vaňkovými.

Témat je mnoho a jsou zajímavá. Každý si určitě najde inspiraci sám 

pro sebe.

Užijte si čtení!

Dobrý rok přeje

Alice Pexiederová
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Fyzioterapeutické ambulantní dny 
v Rané péc� i EDA 
Milí rodiče!

Ráda bych vám připomněla možnost konzultací pohybového vý-

voje vašich dětí nejen ve vašich rodinách, kam přijíždím s vaším 

poradcem, ale také přímo ve středisku Rané péče EDA v Praze.

Jeden den v měsíci jsem vám k dispozici po domluvě přímo se 

mnou či vaším poradcem. Poskytuji konzultace v oblasti podpory 

motorického vývoje, možností a využití rehabilitačních a kompen-

začních pomůcek (kočárky, vozíky, chodítka, židličky), možností 

využití různých typů rehabilitačních technik či stimulací (terapie dle 

V.Vojty, Bobath koncept, masáže, polohování, hipoterapie…) a také 

podpory správného kousání a polykání (bukofaciální stimulace).

Nejedná se o konkurenci vaší dosavadní terapie nebo vaší fy-

zioterapeutky, ale spíše jde o možnost probrání vašich do-

tazů a nejistot, na které nemusí být běžně čas. Společně se 

můžeme také poradit v případě vašich pochybností o tom, 

zda navštívit fyzioterapeutku či rehabilitačního lékaře.

Pokud přijdete, budu moc ráda.

Mgr. Lucie Donátová

poradkyně rané péče, fyzioterapeut – konzultant pohybového vývoje

lucie.donatova@ranapece.eu

tel.: 724 400 826
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Plánujeme ope�t pobyt

Letos opět plánujeme pobyt pro klientské rodiny v hotelu Bára 

na Benecku. Termín je zamluven od 11. 5. do 18. 5. Cena je ještě 

závislá na grantových zdrojích, jejichž výši zatím neznáme. His-

torickou novinkou bude možnost jet s dítětem mladším jednoho roku. 

Jakmile budeme mít k dispozici podrobné informace, obdržíte je od svých 

poradkyň. Už nyní se na vás a společný pobyt na Benecku těšíme!
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Jak se pr�ipravit na vyšetr�ení u oc�ního 
lékar�e s malým díte�tem 
V minulém Zpravodaji jsme informovali o tom, že vydání našich 

nových brožurek týkajících se brýlí, čoček a okluze už je na spad-

nutí. Děkujeme všem rodinám, které se s námi podělily o zkušenosti 

v těchto oblastech , a také těm, které nám umožnily využít návodné 

a ilustrační fotografie svých dětí.

Nyní jsme se rozhodli začít připravovat brožurku čtvrtou , tentokrát 

na téma „Jak se připravit na vyšetření u očního lékaře s malým dítětem“. 

Často není snadné získat termín vyšetření u dobrého očního lékaře, a je 

pak velká škoda, když se vyšetření nezdaří kvalitně provést kvůli nespolu-

práci a odporu dítěte. 

Jednou z možností, jak se tomuto zklamání (a často i zbytečnému odda-

lování dalších možností léčby, případně nadbytečné nutnosti použít k vy-

šetření narkózu) vyhnout, je dobrá domácí příprava . Ve vašich rodinách 

například vidíme, jak se svými dětmi hravými způsoby trénujete pozná-

vání tvarů, které se vyskytují v oftalmologických testech. Jinde rodiče své 

dítě učí dívat se otvorem v leporelu, aby mu pak u paní doktorky dívání 

se jedním okem nepřipadalo tak zvláštní a ohrožující. 

Máte na toto téma nějaké osvědčené finty, názory, byli byste ochotni se 

podělit o své zkušenosti a zážitky? Buďte připraveni na to, že vás porad-

kyně v nejbližší době s takovouto otázkou osloví; nebo jim můžete své 

příspěvky k tématu již odteď zasílat mailem. 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaše zkušenosti. 

Jana Vachulová
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Tactus.cz aneb De�tské hmatové 
kníz�ky
Projekt dětských hmatově ilustrovaných knížek funguje již řadu 

let, je znám pod názvem Tactus.cz. Hlavním realizátorem je Aso-

ciace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o. s. U kolébky 

projektu stála Raná péče EDA (pod dřívějším subjektem), která se – spo-

lečně se Sdružením Hapestetika – nadále projektu účastní. 

Veškeré informace se můžete dozvědět na webových stránkách, zde by-

chom vám rádi představili dvě aktuality projektu:

1) Předmětové pohádky

Tato novinka projektu se týká právě nejmladších nevidomých dětí, pro 

něž představuje postupný krok na cestě ke knížkám. Předmětové po-

hádky spočívají v tom, že text je doprovázen předměty, které dítě dostává 

postupně do ruky. Učí se tak chápat, že pohádka může mít nějaký hma-

tový doprovod – v tomto případě, kdy se jedná o skutečné hračky nebo 

jiné předměty, ještě trojrozměrný. Postupně pak lze přejít k zobrazení 

plošnému, dvojrozměrnému, tedy k hmatovým obrázkům.

Předmětové pohádky jsou také velmi významné ve vývoji dítěte: motivují 

k používání hmatu, rozvíjejí abstraktní myšlení, fantazii, hru na „jako“, 

připravují intimní chvilky komunikace rodičů s dětmi, baví všechny děti 

v rodině.

Ukázky mohli shlédnout účastníci pobytu Rané péče EDA v červnu 2012 

v hotelu Bára na Benecku - zvláště skupinka, ve které byly nevidomé děti 

a nevidomí rodiče.

Výše uvedené sdružení se systematicky zabývá podporou tvorby předmě-

tových příběhů i obrázkových knížek a provozuje Knihovnu hmatových 

knížek. Půjčování probíhá poštou, stačí se do sdružení přihlásit. Na zá-

kladě přihlášky (nevyžadující žádná potvrzení) a členského příspěvku 

200 Kč za rodinu na rok si můžete půjčovat libovolné množství pohádek 

po celý rok. 

2) Soutěž a výstava

Nové příběhy přibývají mj. také pořádáním soutěží tvůrců. Dle pravidel 

všechna soutěžní díla skončí právě v Knihovně hmatových knížek. Letos 

na jaře se uskuteční již čtvrtý ročník soutěže Tactus.cz 2013. Již nyní si 

můžete do kalendáře zapsat důležité datum: dne 17. dubna 2013 v pod-

večer jste zváni do Prahy-Karlína na slavnostní vyhlášení soutěže spojené 

s malým benefičním programem, zároveň bude otevřena výstava sou-

těžních děl, která potrvá do soboty 20. dubna 2013. Pozvánku pošleme, 

jakmile bude k dispozici.

Soutěže se můžete účastnit i jako autoři, uzávěrka je 25. března 2013.
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Informace o projektu a soutěži: www.tactus.wz.cz

Knihovna hmatových knížek: www.asociacerodicu.estranky.cz

Garant projektu, přihlášky do soutěže i do Asociace, informace: 

tereziekochova@seznam.cz

Poznámka redakce: 

Informace k účasti v soutěži Tactus.cz najdete zde: 

http://www.tactus.wz.cz/tactus.cz_2013.htm
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Setkání rodic�u� v Ústeckém kraji 
V dubnu letošního roku proběhne setkání rodičů v ústeckém 

kraji. Setkání bude probíhat podobně jako probíhají dopolední 

setkání v Praze. Raná péče EDA by ráda zpřístupnila možnost 

setkávat se i rodinám, které to mají do Prahy opravdu daleko. 

Setkání proběhne v Kadani ve spolupráci s občanským sdružením Limity. 

Na spolupráci se velmi těšíme a na vaši účast také.

Podrobné informace získáte u svých poradkyň, pozvánky rozešleme 

v dostatečném předstihu. 

Martina Králová, poradkyně rané péče
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Rozhovor s fyzioterapeutkou 
Radmilou Zlesákovou z Hamzovy 
léc�ebny v Luz�i-Košumberku

V Hamzově odborné léčebně pracuje Radmila Zlesáková jako 

vedoucí úseku rehabilitace na oddělení dětské rehabilitace – systém 

rooming-in. Hlavní náplní práce na tomto oddělení je rehabilitace 

dětí s kombinovanými vadami, s apalickým syndromem a s vrozenými 

vývojovými vadami. Rehabilitační program se snaží přizpůsobit potřebám 

dítěte i matky, respektuje denní režim dítěte. 

Začněme nejdříve vaším představením. Jak dlouho v Hamzově léčebně 

pracujete a co vás přivedlo k práci fyzioterapeutky?

V léčebně pracuji již přes třicet let a po celou dobu se věnuji terapii dětí 

s kombinovanými vadami. Nečekejte, že řeknu, že tato práce byla mým 

snem – prostě po několika letech jsem zjistila, že je to práce těžká, ale 

krásná, a tak jsem se jí začala plně věnovat – absolvovala jsem speciální 

kurzy a odborné stáže.

Proč je vlastně dobré jezdit s dítětem do léčebny, vždyť rodiče 

mohou cvičit doma? 

Hlavní prioritou je komplexní péče – jedná se o individuálně sestavený 

program, který se připraví při příjmu dítěte a během pobytu se mění 

podle reakce dítěte na terapii. Přitom nejdůležitější je každodenní 

kontakt terapeuta s dítětem a jeho matkou (otcem, babičkou), který 

umožní důkladně poznat, jak dítě na terapii reaguje, jakou snese zátěž, 

aniž by došlo k jeho přetížení, a určit, jaké terapeutické postupy jsou pro 

dítě optimální. 

Naše klientské rodiny se často ptají, od jakého věku dítěte začít jezdit?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá – samozřejmě co nejdříve. Ale 

dítě musí být stabilizované a schopné rehabilitace. Na našem oddělení 

začínáme s lůžkovou rehabilitací od 6 týdnů věku dítěte dle zdravotního 

stavu.
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Má cenu jet na méně než 4 týdny?

U prvních pobytů je optimální doba 4 až 6 týdnů (lépe těch 6 týdnů) 

– musíme předpokládat počáteční adaptaci dítěte na prostředí, poté 

sestavení rehabilitačního programu. Na našem oddělení rooming-in je 

důležité a nutné naučit i matku celodenní péči o dítě. Samozřejmě při 

delších pobytech jsou výsledky terapie znatelnější. 

Jaký druh cvičení u vás v léčebně preferujete a proč?

Základními pilíři terapie je Vojtova reflexní lokomoce a cvičení dle 

Bobath konceptu. Terapeuty máme vyškolené i v metodě dle Brunkowa, 

Freemanna, Kabata, v józe, bazální stimulaci i různých dalších 

manuálních technikách.

Nedílnou součástí komplexní rehabilitace je protetická péče. Pokud má 

pacient indikovanou protetickou pomůcku, odchází z naší léčebny plně 

vybaven a zaškolen v užívání těchto pomůcek.

Je cvičení to hlavní? Vím, že u vás máte také hipoterapii a další procedury. 

Cvičení je skutečně to hlavní, ale u některých právě cvičení doplněné 

hipoterapií (je to též individuální terapie) přináší velmi dobré 

výsledky. Nerada bych však opomenula ještě ergoterapii, logopedickou 

a psychologickou péči. 

Tohle je taková nepříjemná otázka, ale i ta patří k životu. Je strop, nějaké 

příliš těžké postižení, kdy už nemá cenu jezdit?

Jednoznačná odpověď: Ne. 

Ale většinou vidíte moc hezké věci, některé dětí vám začínají doslova chodit 

pod rukama. Ještě se někdy stává, že jste dojatá a máte slzy v očích?

Víte, já jsem velký životní optimista a každé pohybové zlepšení u dítěte 

ve mě vyvolá velkou radost z toho, že “se to povedlo” – a v ten moment 

mám pocit vítězství nad přírodou – ve skutečnosti ale ona pořád vítězí 

nad námi.

A na závěr bych se za všechny rodiče, kteří s dětmi s postižením vyzkoušeli 

různé šarlatánské metody, chtěla zeptat – za tu dlouhou dobu, co s dětmi 

pracujete, viděla jste někdy nějaký zázrak, nebo je to vždy věc tvrdé práce?

Za každým úspěchem stojí obrovská dřina a trpělivost. Zázrak je právě ta 

dřina, je tedy nutné spoléhat na sebe, ne na zázraky.

rozhovor čtenářům zprostředkovala Lenka Bártová
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Kalendárium

Akce absolvované 
29. 11. Den otevřených dveří v Rané péči EDA v Trojické

29. 11. Křest našeho kalendáře spojený s charitativní akcí 

,,Děti dětem" v galerii Artfoto ve Skořepce, Praha 1

4. 12. (9.30–12.00) Setkání rodičů – Mikulášská ve spolupráci 

s firemními dobrovolníky České spořitelny za podpory centra Yoga&Art 

na Břevnově na Praze 6, kde se setkání konalo 

18. 12. ( 9.30–12.30) Vánoční besídka v Trojické za asistence firemních 

dobrovolníků GE Money Bank, pod patronací ředitelky Rané péče EDA 

Petry Cihlové a fundraiserky Lenky Bártové

Říjen pro neziskovky v Mostě – prezentační výstava na Mú Most

17. 1. 2013 (18–20) Večerní setkání rodičů s muzikoterapeutkou 

Veronikou Vendlovou

Akce chystané

úNOR 27. 2. ( 9.30–12.30) Setkání rodičů a dětí s možností 

individuálních konzultací s muzikoterapeutkou Veronikou Vendlovou

BŘEZEN 20. 3. Setkání rodičů a dětí s velikonoční tématikou v DDM 

na Praze 4 spolu s dobrovolníky GE Money Bank

DUBEN 24.  4.  Setkání rodičů a dětí se slavnostním otevřením 

upravené herny

KVěTEN 11.–18. 5. Pobytový kurz pro klientské rodiny v penzionu 

Bára na Benecku

KVěTEN 23. 5. Večerní setkání rodičů

ČERVEN Zahradní slavnost

Sledujte Aktuality na našich stránkách www.ranapece.eu/praha/aktuality, 

pozvánky na setkání rozesíláme asi 14 dní před akcí. Pokud pozvánky 

na setkání mailem nedostáváte a máte o ně zájem, napište na 

setkani@ranapece.eu.

Plánované uzávěrky dalších čísel zpravodaje v roce 2013:

Potěší nás, když budete své příspěvky směřovat k termínům uzávěrek: 

19. 4., 23. 8., 6. 11. Posílat je můžete přes své poradkyně nebo na adresu 

alice.pexiederova@ranapece.eu, do předmětu: článek/foto do zpravodaje: 

Těšíme se na ně!
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KHW SnowComfort – velmi vhodný 
model saní pr�edevším pro méne� 
pohyblivé de�ti s doprovodem! 

Sáňky dostala Eliška od Ježíška již v roce 2011, takže je už máme 

pořádně vyzkoušené. Mají nosnost až 100 kg, takže jsem několikrát 

sáňkovala najednou i s dvěma dětmi, které seděly za sebou. Eliška 

je pevně připevněna na několika místech, já mám vzadu položené 

pojízdné stupátko a jezdíme společně, což je mnohem větší zábava 

než dceru jenom tahat na kopec a pak pouštět dolů. Jedinou 

nevýhodu vidím v neskladnosti, jinak jsme ze sání nadšené. 

Momentálně je seženete v různých obchodech s dětským 

i zimním vybavením. Zde je odkaz na jeden z nich: 

http://www.hastrmanek.cz/detail/khw-snow-comfort-sanky-pro-

telesne-postizene-a-mene-pohyblive-doprovod-skladem!-1/

Lenka Bártová

Redakční poznámka:

Další inspirací pro zimní 

radovánky mohou být i saně 

Piccolino, určené menším dětem 

od 6 měsíců. Saně mají opěrku 

zad a bytelné madlo pro rodiče. 

Jejich popis najdete např. na 

http://www.detskyraj.cz/ostatni/

piccolino-sane-s-fusakem
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I rodic�e by me�li de�lat chyby

Kniha „I rodiče by měli dělat chyby“ některé z vás po-

těší, jiné uklidní. Pokud si kladete otázku, zda se v knize 

opravdu píše o rodičovských chybách, věřte, že ano.

Autorkou knihy je psycholožka a velmi známá rodinná terapeutka 

Jiřina Prekopová. V pěti kapitolách se dělí o své poznatky a praxi, při-

kládá doporučení, podněty k zamyšlení a vše doplňuje skutečnými 

příběhy ze své praxe. Některé z vás může ke čtení motivovat už název 

první kapitoly – Chybovat se musí aneb o smyslu chyb. Autorka se 

zde zabývá otázkou strachu z chyb, poznáním chyb, existencí více 

druhů chyb apod. Vychází z pradávné historie, kde se zabývá otázkou, 

zda a proč chybovala Eva a zda jsou chyby naprogramované apod.

Víte např.,kdo je „zpustlý blahobytem“? Odpověď na tuto otázku a mnohé 

další se dozvíte také z první kapitoly. Rodiče jsou vzorem – téma, kte-

rému je věnována celá druhá kapitola a s nímž souvisí i další témata 

– disciplína a potřeba rozeznat chyby v systému rodiny včas -, která jsou 

rozebírána ve třetí a čtvrté části knihy. V poslední kapitole se můžete 

zamyslet nad příběhem chlapce, který se těšil, že ho navštíví Mikuláš.

Možná se některým příběhům z knihy pousmějete, nad ji-

nými popřemýšlíte nebo se v nich dokonce poznáte. 

V každém případě vám přeji příjemné počtení. 

Martina Králová, poradkyně rané péče
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Inspirace ze zvír�ecí r�íše

Plstěná zvířátka na závěs, hrazdičku, prostě můžete je zavěsit, 

kam vás napadne. Vyrobila zručná maminka. Jsou příjemná 

do ruky. Za inspiraci děkujeme paní Roučkové.

Pomu�cky na plavání

Zde nabízíme odkazy na různé zajímavé pomůcky na pla-

vání. Dají se z Velké Británie objednat online českou de-

betní kartou, poštovné cca 9,- GBP, doručení do týdne. 

UVA filtr +50

http://www.sportsdirect.com/speedo-sea-squad-float-suit-childrens-880050 

s odepínatelnými kalhotkami

http://www.sportsdirect.com/slazenger-swim-vest-887026

http://www.sportsdirect.com/Swimming/speedo-sea-squad-swim-vest-

-887012?colcode=88701222

s pásem vzadu spojené posuvnou přezkou 15–30 kg.

http://www.sportsdirect.com/sevylor-puddle-

-jumper-childrens-887013 rukávky

Sylva Blackburn
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V kostce

K Vánocům dostali kluci hru V Kostce – hra obsahuje spoustu 

kartiček s roztomilými obrázky zvířátek, věcí, činností... Samo-

zřejmě chtěl Tadeáš hrát taky, pár kartiček se dalo dobře použít 

i pro něj, ale během jedné hry nám došly a druhý den už je 

znal nazpaměť. Proto jsem mu musela udělat nové, jednodušší 

obrázky (stačí nůžky, katalog s hračkami, karton a izolepa – jako ochrana 

před slintáním). Tadeášovi tato hra pomáhá při rozvoji zrakového vní-

mání, při rozvoji řeči – musí popsat, co na obrázku vidí, a poté, co si pama-

tuje (trochu jsme mu zjednodušili pravidla) – a pak také tvoří otázky, co 

jsem na obrázku měla já, táta nebo brácha. Hra ho velice baví a napomáhá 

mu při trénování koncentrace a komunikace.

Kateřina Tobišková
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Komunikátory 

Již dlouhou dobu Šnapkovi promýšlejí, jak Toníkovi po-

moci v komunikaci. Vyzkoušeli různé spínače s hračkami 

a komunikátory s hlasovým výstupem, kam mu maminka 

i bráška nahrávali písničky a různé vzkazy, které si Toník rád pouštěl. 

V současnosti chce být Toník akčnější a více ovlivňovat dění kolem 

sebe. Proto se rozhodli, že do komunikátorů budou nahrávat zprávy, 

které souvisejí s konkrétními situacemi, které by si Toník vybral nebo 

nevybral, aby porozuměl, že krabičkou (komunikátorem) může ovlivnit 

situaci, která nastane. Vybrat takové je velmi obtížné, protože Toník 

má rád téměř všechno mimo nutného cvičení, které si ale vybírat 

nemůže. Proto budou bezprostředně po zmáčknutí vzkazu provádět 

zmíněnou akci a spínače spojovat s obrázky nebo předměty, pokud 

se bude například jednat o výběr jídla nebo konkrétní hračky. Např.: 

“dám si piškot“, „chci si hrát s volantem“, pojď se mnou blbnout!“

Tuto komunikační hru bere Toník jakou velkou zábavu, a to 

je skvělé. Určitě bude potřebovat dost času, než pro něj spo-

jení komunikátoru a děje bude samozřejmostí.

Odkaz na tyto konkrétní komunikátory najdete:

http://www.petit-os.cz/komunikatory.php#jednovzkazove

je to 13. komunikátor odshora – Big Point – (cena 450kč)

Pro další děti mohou být z motorického nebo jiného hlediska 

vhodné jiné komunikátory. Poradkyně rané péče vám určitě 

ochotně poradí a některé druhy komunikátorů můžete s po-

radkyní vyzkoušet během konzultace a zapůjčit si je, abyste 

je mohli pořádně otestovat v doma v různých situacích.

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče, a Jana Šnapková
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Vyhr�ívané ponoz�ky

Vynález snů najdete například zde:

http://elektrocoleti.cz/vyhrivane-veci/300-vyhrivane-ponozky-dk-s.html

Rodina Šnapkova je s nimi velmi spokojená, protože Toník již nemá stu-

dené nohy ani při hipoterapii v chladných dnech. I když nosí nejmenší 

možnou velikost, ponožky jsou stále velké a přečnívající část se založí 

pod chodidlo. Přesto v botě nijak nevadí. S velikostí ponožek je třeba 

počítat při pořizování bot. Nákup nabíjecích baterií k těmto vyhřívaným 

ponožkám je nezbytná nutnost. Běžné baterie vydrží cca jedno použití.

Dle ohlasu rodiny sepsala Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

„ Busy bags“
Možná jste se s tímto termínem na internetu již někdy setkali. Jsou 

to hračky, které si rodiče vyrábějí sami a často i současně pro nějakou 

svou skupinku kamarádů a pak se jimi vzájemně zásobují. Jejich vý-

hodou je to, že se dají sbalit „do pytlíčku“ a „dětem nabídnou zábavu 

a zaměstnání“ – odtud i jejich název. Sbalíte si je do tašky na cestu 

a při čekání u lékaře můžete zkusit nabídnout svému dítěti něco 

nového a překvapivého nebo se vracet k oblíbeným evergreenům. Obsahem 

pytlíčku mohoubýt velmi jednoduché věci, které máte doma a jen je umně 

poskládáte dohromady. Jindy to mohou být složitější šité či jinak vyráběné hry.

Některé vaše či naše nápady ze Zpravodajů nebo časopisů Raná péče by 

klidně mohly mít i toto označení.

V tomto případě spíše „Busy box“. Tyto parádní korále jsou nakrájené 

z ruličky, která zbyde např. po spotřebování igelitových sáčků u zeleniny 

v supermarketu. Lze je obarvit nebo polepit barevnou samolepící tape-

tou. Sloužit mohou jako jedno z prvních navlékání na tyčku, vařečku, 

bužírku nebo provázek. Korále vznikly v minulosti na setkání rodičů.

Nápady i debatu na „Busy bags“ najdete například zde, jsou tříděny podle 

věku dětí, kterým jsou určeny:

http://busybags.blogspot.cz/http://www.baby-cafe.cz/modules.php?name=-

Forums&file=viewforum&f=164

Za odkaz děkujeme paní Vendule Buškové.

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Homeopatická ordinace a poradenství 
i pro rodiny de�tí s postiz�ením 
Zajímavým tipem pro rodiče dětí s oslabenou imunitou, děti 
s postižením nebo konkrétně s autismem může být homeo-

patická poradna Modrý had v Praze. Homeopatka Jana Balušíková sídlí 
ve své ordinaci kousíček pod Vyšehradem (nedaleko Rané péče EDA) 
a má otevřeno pro opravdu široké spektrum klientů. Pro přiblížení této 
problematiky nabízíme rozhovor se samotnou Janou Balušíkovou:

Kdo jsi, jak ses dostala k homeopatii a jak dlouho se touto problematikou 

zabýváš?

Jsem máma dvou dětí, narozená v Kozorohu. Žiji se svojí rodi-

nou v Praze a patří k nám ještě černý kocour a rezavý pejsek 

rasy neznámé, který se mnou často tráví i chvíle v poradně. 

K homeopatii jsem se poprvé dostala asi před 12 lety, když byl můj syn 

poměrně často nemocný a léčený antibioticky. Jednalo se o opakované 

infekty hrdla a záněty středouší. Tenkrát jsem si na doporučení kama-

rádky našla pediatričku, která měla kromě své ordinace také homeopa-

tickou praxi. Synův zdravotní stav se výrazně zlepšil a já jsem se začala 

o homeopatii více zajímat. Později jsem ji vystudovala v Brně na Homeo-

patické fakultě a musím říct, že mě tato metoda zcela uchvátila. Stále 

je pro mě fascinující, jakých výsledků je pomocí ní možno dosáhnout. 

V současné době se věnuji i přednáškové činnosti, jednak 

v rodinných a mateřských centrech v Praze, dále zde pak po-

řádám jednou ročně Kurz homeopatie (nejen) pro rodiče, 

jehož náplní je akutní homeopatická léčba. V Brně ve vzdělá-

vacím centru Uroboros přednáším klasickou homeopatii.

Vím o tobě, že se věnuješ i klientům s postižením či se speci-

fickými problémy v chování (agresivita, stavy úzkosti, stereo-

typní chování apod.) Proč se zaměřuješ i na tuto skupinu?

K homeopatovi většinou přijdou lidé buď z přesvědčení, že se nechtějí 

léčit chemicky, nebo v případě, že jim už nic jiného nezbývá, když jim 

západní medicína nemá co nabídnout. Homeopatie je celostní metoda, 

neřeší pouze důsledky, ale hledá i jejich příčinu a tu se snaží odstranit. 

A pokud se podaří tuto prvotní příčinu pořešit, tak se člověk začíná 

uzdravovat. Chodí ke mně široké spektrum klientů, takže nemohu 

říct, že bych se specializovala na nějakou skupinu. Přesto ale největší 

zastoupení mám u nastávajících a kojících maminek a malých dětí. 

Pokud má klient nějaké zdravotní či jiné postižení, ani homeopatie 

nedokáže zázrak, je ovšem schopná výrazně zvýšit osobní komfort 

klienta. V tomto ohledu mám zkušenost např. s některými klienty 

z příbramské Alky, centra a stacionáře pro handicapované. 

Co se týká problémů v chování, tam si troufnu říct, že vý-

sledky jsou velmi povzbuzující. Stejně tak jako řešení nejrůz-

nějších úzkostných stavu a obsesí či depresivních stavů. 
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Jak (zjednodušeně) probíhá vlastní léčba?

Na začátku je vždy rozhovor s klientem, který trvá hodinu, hodinu a půl. 

Povídám si s ním nejen o jeho zdravotních problémech, ale také o tom, 

co ho trápí, co řeší, v čem mu není dobře. Často je to vůbec poprvé, kdy 

někoho jeho problémy zajímají. Na základě tohoto rozhovoru pak vyberu 

homeopatický lék, který svým symptomatickým obrazem nejvíce odpo-

vídá klientovi. Domluvíme se na dávkování léku a na kontrole, kterou 

dělám po 2–3 měsících v závislosti na typu potíží, kde společně vyhodno-

cujeme, co se změnilo, a domlouváme se na dalším postupu. U běžných 

potíží, ať už se týkají fyzického těla nebo psychiky, mnohdy stačí dvě, tři 

návštěvy. U složitějších případů je vhodnější kontinuální dlouhodobá 

péče s tím, že se s klientem vidím např. 3×, 4× ročně. Během léčby jsem 

samozřejmě klientům k dispozici jak na telefonu, tak na e-mailu, pokud 

mají nějaké dotazy nebo potřebují probrat to, co se jim právě děje. 

Jestliže ke mně přijde klient, který je v péči specializovaného medicín-

ského zařízení a bere nějaké klasické léky, homeopatická léčba probíhá 

souběžně s léčbou konvenční. Předepsané léky v žádném případě ne-

vysazuji. Klient sám si po nějaké době domlouvá změnu medikace se 

svým ošetřujícím lékařem, v závislosti na tom, jak se jeho stav zlepšuje. 

Jaké máš zkušenosti s dětmi s autismem? Zabírá na ně léčba?

Zkušenosti s autistickými dětmi mám a musím říct, že velmi 

dobré. Dochází u nich k celkovému zlepšení, jsou komunikativ-

nější, začínají se více zajímat o okolí, jsou méně agresivní, daří se 

nám postupně odbourávat strachy a „zpřítomňovat“ je. Za klí-

čovou ovšem považuji práci rodičů s takovýmto dítětem. Já jim 

vlastně tu jejich cestičku pomocí homeopatik jen umetám. 

Jak je možné, že homeopatika fungují i na úpravu problémového chování? 

Jak už jsem zmínila, homeopatie je celostní léčebná metoda. Bere člověka 

jako celek a k celku patří i chování. Každý homeopatický lék má svůj 

symptomatický obraz, zahrnuje jak mentální, tak emoční i fyzickou 

rovinu člověka. 

Používáš k léčbě homeopatiky i léčbu pomocí bylinek, esencí – a jaké nejčas-

těji používáš?

Bylinky používám podpůrně k celkové léčbě nebo u akutních stavů, 

nejčastěji ve formě tinktur, většinou se jedná gemoterapeutika (výtažky 

z pupenů). Jsou silnější než např. nálev nebo odvar z dané rostliny. 

Stejně tak využívám Bachovy květové esence. Jsou to přípravky z planě 

rostoucích rostlin a stromů a dokáží harmonizovat negativní emoce, jako 

jsou strachy, netrpělivost, žárlivost, vztek... Mají velmi jemné působení 

a jsou vhodné jak pro těhotné a kojící ženy, tak pro úplné novorozence. 

Dále ve své praxi pracuji s tkáňovými solemi. Jsou to látky, které 

se v těle účastní biochemických reakcí a jejich deficit se proje-

vuje určitým typem potíží. Je to jednoduchý a přehledný systém, 

ve kterém si i laik zcela bezpečně vybere vhodný přípravek. 

Může za tebou přijít i rodina s dítětem s těžkým kombinovaným postižením 

(například s mentálním, tělesným a zrakovým postižením či jinými)?

Ano, může ke mně přijít rodina s dítětem, které má těžké kombino-

vané postižení. Než se ale na konzultaci domluvíme, tak vždy rodičům 

vysvětlím, co jim mohu nabídnout, aby nečekali nepřiměřený zázrak. 

Tyto děti, stejně jako i ostatní, mají určité mantinely, ve kterých je 
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možné je zlepšit, čímž se zvýší i kvalita jejich života. Vzpomínám si 

např. na jednu dospělou klientku s DMO, kterou ke mně přivezla 

její maminka kvůli agresivitě vůči rodičům. Během homeopatické 

léčby nejen že se nám podařilo odstranit agresivní projevy, ale sou-

časně se výrazně zlepšila její sebeobsluha. Např. v období menstru-

ace pak zvládala hygienu již zcela sama, bez pomoci maminky. 

Může se stát tvými klienty i více členů jedné rodiny ( maminka a dítě, 

oba sourozenci apod.?)

Samozřejmě, že může, a většinou to tak i dopadá. Nejdřív přijde maminka 

s jedním dítětem, pak s druhým, nakonec se objedná sama, za něja-

kou dobu dorazí babička... Tatínkové jsou u mě většinou zdrženlivější. 

Možná ale je to tím, že se snáze budou svěřovat homeopatovi – muži. 

Jaká je na tebe adresa a jak tě mohou klienti kontaktovat?

Homeopatická poradna Modrý had se nachází v Praze, v tiché uličce 

pod Vyšehradem, v Hostivítově 5. Veškeré informace klienti naleznou 

na webové stránce www.modryhad.cz nebo na FB stránce 

http://www.facebook.com/homeopatie 

Kontaktovat mě klienti mohou telefonicky nebo e-mailem 

(poradna@modryhad.cz) či prostřednictvím zprávy na Facebooku. 

Děkujeme za rozhovor.

Zaznamenala  Martina Vaňkátová, instruktorka stimulace zraku
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Vybarvi růžově vlastní jména osob

R O M A N K L A U D

I E Z E B R A E W A

Vybarvi modře názvy měst ČR

P R A H A K O S T K A D A Ň A Ň O

S T R A V A O L O M O U C P L Z E Ň

Vybarvi zeleně názvy řek

V L T A V A L E N K A L O K

O H Ř E S V R A T K A P E S

Vybarvi žlutě názvy států

Č E S K O O K O Ň E M E C K

O P O L S K O P R A H A A Š

Vybarvi oranžově názvy věcí

O K O S T Ů L Ž I D L E

P R A V Í T K O A U T O
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Bazének se speciálními fazolemi

Nabízím bazének o rozměrech 110 cm × 70 cm naplněný 

speciálními fazolemi.

Pokud by měl někdo o tuto stimulační pomůcku zájem,  

může mi napsat na e-mail: vazlerova@key.cz nebo mi zavolat na telefon: 

603411071

Cena: 1400,- Kč

Vázlerová

Redakční doplnění :

Více bazénků s rehabilitačními fazolemi najdete např. na  

http://www.cvicebni-pomucky.cz/posilovaci-pomucky/735-thera-beans-

fazole-therabeans.html

Stolek s prosvícenou deskou
Klientská rodina Rané péče EDA věnuje zdarma stoleček s prosvíce-

nou deskou. Hra na stolku umožňuje zvýraznit dítěti hračky a sta-

vebnice podsvícením, případně na podsvícené ploše malovat apod. 

Stolek je bílý, je vysoký 60 cm, horní deska měří 90 × 45 cm.  Upro-

střed desky je mléčně bílá plexisklová plocha se žárovkou vespod;  

tato světelná část měří 30 × 40 cm. 

Další informace a převoz stolečku zajistí Jana Vachulová, poradkyně 

Rané péče EDA, tel. 724 400 817. 
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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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