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Úvodník

Vážení a milí čtenáři,

zdravíme vás v novém roce 2021 a přejeme vám dostatek sil a energie na 

zvládnutí i roku letošního. Dostáváte první číslo zpravodaje v tomto roce 

a těšíme se, že s námi budete i nadále sdílet své nápady a zkušenosti, 

o které byste se chtěli podělit a které jsou velmi cenné jak pro nás, tak 

i pro ostatní čtenáře. Nabízíme zde prostor i pro zpětnou vazbu týkající 

se naší služby. Ve zpravodaji opět najdete pravidelné rubriky a v nich 

informace o dění v EDOVI, ale i tipy a nápady, které, jak doufáme, vám 

nabídnou dostatek inspirace.

Navazujeme zde opět na téma minulého roku, kterým bylo centrální 

postižení zraku (CVI). Zraková terapeutka Markéta Skalická předkládá 

nápadník s ryze praktickými tipy, jak zvládat s dětmi s touto diagnózou 

běžné denní činnosti.

V loňském roce také uběhlo 30 let od vzniku profesionální rané péče 

v ČR. Toto jubileum jsme bohužel nemohli oslavit tak, jak jsme si přáli 

a plánovali. Dozvíte se tedy alespoň o rozhovoru s Petrou Mžourkovou, 

ředitelkou EDY, na stanici Radiožurnál nebo o podcastu Needo Talks 

s Janou Vachulovou, poradkyní rané péče a nestorkou služby. Kromě 

toho by vám také v těchto dnech měly vaše poradkyně přivážet na kon-

zultace časopis (K)Oukej, který je celý věnovaný historii rané péče. 

Na závěr bych ještě ráda připomněla, že v minulém čísle zpravodaje 

jsme vás informovali o rozšíření cílové skupiny Linky EDA o téma „zdraví 

v ohrožení“, které se pomalu rozbíhá. Zkušení konzultanti nabízejí rozho-

vor po telefonu či chatu i klientům zasaženým obavami z koronaviru 

a dalších nemocí u sebe i blízkých

A přestože byl minulý rok velmi náročný, získali jsme opět nemalé fi-

nanční prostředky jak od firemních dárců, tak od jednotlivců. 

Velmi si toho vážíme a ve zpravodaji jim za ně děkujeme!

Příjemné čtení přeje 

Lucie Gregorová, poradkyně a redaktorka
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 Nenechte si ujít mimorádné císlo 
   casopisu (K)OUKEJ!

Mnoho z našich plánů, jak oslavit třicáté narozeniny rané péče v Česku, 
vzalo s příchodem koronaviru za své. O to větší radost máme z „naroze-
ninového speciálu“ časopisu (K)oukej, který právě vyšel. Nenechte si ujít 
zajímavé rozhovory s kolegyněmi, které stály u samého vzniku služby rané 
péče a doslova ji vypiplaly do dnešní podoby. Seznámíte se nejen s historií 
naší organizace, ale například také s příběhem motolského Centra zrako-
vých vad, s mnoha spolupracovníky, kteří ranou péči pomáhali budovat 
a stále ji podporují, s bývalými klienty – rodiči i dětmi. Toto číslo je mi-
mořádné nejen svým rozsahem, ale i barevným provedením a spoustou 
fotografií.

Ať se vám líbí!
 Jana Ježková,vedoucí služby rané péče
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 EDA + CARL ZEISS = OCI

„Oči jsou jednou z nejdůležitějších částí těla a je důležité pomáhat těm, 
kteří s nimi mají problémy.“
 
Tato památná věta pana Michaela Hubensacka ze společnosti Carl Zeiss 
zazněla na slavnostním předávání daru v roce 2019 na tradičním bene- 
fičním koncertě „S brejlema nebo bez brejlí“ v Jazz Docku, kdy jsme vůbec 
netušili, že nám rok 2020 nadělí celosvětovou pandemii. Proto byla jed-
nou z velkých radostí na konci roku 2020 zpráva, že byl EDA vybrán a bude 
opakovaně podpořen. Další druhou úžasnou zprávou bylo to, že se bude 
jednat o trojnásobnou částku než loni. Krásnější vánoční dárek od společ-
nosti Carl Zeiss jsme si nemohli přát. Tato částka je pro EDU významnou 
pomocí.

Bylo nám líto, že se předávání nemůže uskutečnit na pódiu jako loni. Dar 
nám pan Hubensack nemohl předat v Jazz Docku, ale i tak došlo k velmi 
milému osobnímu setkání. Konalo se v pražské centrále společnosti 
a důkazem je i fotodokumentace z předávání v přátelské atmosféře. Na 
snímcích můžete vidět, jak Petra Mžourková v brýlích a roušce přebírá 
s úsměvem „šek" od usměvavého jednatele Carl Zeiss CZ, SK & PL Michaela 
Hubensacka, taktéž v brýlích a roušce. 

Srdečně děkujeme!
 Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Vánocní dárek (nejen) pro EDU 
 od spolecnosti Collectora 
  Software s. r. o.  

V závěru roku 2020 se nám dostalo nového druhu podpory, kterého si 
nesmírně vážíme.
 
Firma Collectora se rozhodla věnovat svým obchodním partnerům 
a klientům výjimečný vánoční dárek. Všem nabídla dárkový poukaz 
v hodnotě 500 Kč do e-shopu EDA. Navíc za každých dalších 100 Kč, 
utracených držitelem poukazu, nám přispěla poměrnou částkou. Společ-
nost Collectora tímto způsobem oslavila své desáté narozeniny společně 
s našimi třicátými a její klienti a obchodní partneři po mnoha letech 
nedostali pouze lahev vína či sáček kávy, ale mohli si vybrat z bohaté 
nabídky našeho e-shopu. Mnoho z nich nakonec utratilo daleko více 
než jen darovaných 500 Kč. Máme z toho velkou radost a doufáme, že se 
tímto nenásilným způsobem rozšíří řady našich pravidelných a spokoje-
ných e-shopových zákazníků.

Spolupráce přinesla radost a spokojenost všem zúčastněným. EDA 
navázal nové partnerství, mnoho lidí se seznámilo s pojmem raná péče 
a navíc jsme získali nemalou finanční částku, která nám pomůže udržet 
kvalitu poskytovaných služeb. Získali jsme také novou cennou zkuše-
nost, že i toto je cesta, jak podpořit dobrou věc.
 
Společnosti Collectora děkujeme a těšíme se, že i v letošním roce se nám 
podaří navázat podobně milou spolupráci s dalšími zájemci. 

 Petra Fibírová, asistentka ředitelky
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 CSOB pojištovna poskytla EDOVI 
štedrý dar 

Rok 2020 byl pro všechny velmi náročným. Firmy musely šetřit a připra-
vovat se na „horší časy”. O to víc si v EDOVI ceníme jakýchkoliv finančních 
darů, kterých se nám dostalo. Nejen od firem, ale i od individuálních dár-
ců. Finanční dar ve výši 100 000 Kč od ČSOB pojišťovny jsme ale opravdu 
nečekali. Navíc štědrý dárce netrval na konkrétním využití a důvěřoval 
nám, že finance využijeme tam, kde je nejvíce potřebujeme. 

Částečně byly z daru uhrazeny provozní i osobní náklady. Finance byly vy-
užity např. na úhradu vzdělávání odborných pracovníků nebo na zakoupe-
ní pomůcek a hraček do speciální půjčovny pro klienty rané péče. A že se 
děti mají na co těšit, o tom se můžete přesvědčit na tomto odkazu, kde na 
vás čeká veselé video: https://www.youtube.com/watch?v=wCmh-A_o_uA 

Děkujeme za důvěru, které se nám prostřednictvím poskytnutého finanční-
ho daru dostalo!

 Petra Mžourková, ředitelka EDA cz, z. ú.
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	 Vonavá	péceĚ 

„Udělejte si čas na to, co dělá vaši duši šťastnou”. 
(autor citátu neznámý)

Na závěr roku se EDA mohl potěšit z milých dárků díky společnosti 
Dermacol. Pečující kosmetika je totiž velmi důležitá pro každého, kdo 
pečuje. A v Dermacolu to vědí a dělají to skvěle už déle než půl století. 

Víte, že jejich první výrobek – krycí make-up – používaly i hvězdy 
v Hollywoodu? 
Tak co si jen tak dopřát pravidelnou péči i o sebe?
 
Každá z nás je hvězda!

Zkus nakouknout třeba sem: https://www.dermacol.cz/darkove-balicky/

 Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Hrajeme si a cvicíme 
   s pomuckami od Dow 
 

 

Společnost Dow podporuje EDU už od roku 2016. Začalo to příspěvkem 
na auto, později firma finančně podpořila vznik aplikace EDA PLAY ELIS 
a update nejstarší aplikace EDA PLAY. Dow nám umožnili vyrobit ang-
lické titulky pro instruktážní videa k našim aplikacím a pomohli na svět 
nejnovější aplikaci EDA PLAY TOM. Koncem loňského roku jsme v rámci 
spolupráce s Dow mohli obohatit naši půjčovnu o celou řadu rehabili-
tačních pomůcek a zajímavých hraček, rozvíjejících pohybové dovednosti 
dětí a jejich jemnou motoriku. 
 
Za podporu děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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EDA na Dyzajn marketu

Víte, co je to Dyzajn market?
 
Největší a nejnavštěvovanější venkovní prodejní akce v Čechách, zamě-
řená na autorskou tvorbu a design. Velmi nás potěšilo, že jsme mohli 
EDOVU pruhovanou kolekci představit právě tady. Navíc součástí vá-
nočního „dyzajnmarketového balíčku pro EDU” nebyla jen příležitost po-
stavit si po dva předvánoční víkendy stánek na pražském Výstavišti. Díky 
hlasování fanoušků na Facebooku vyhrál EDA také soutěž o to, komu 
připadne i další finanční podpora ze strany organizátorek akce. 
A ta rozhodně nebyla malá, EDA dostal pod stromeček od Dyzajn mar-
ketu celých 51 000 Kč. Zajímá vás, jak tuto částku organizátorky získaly? 
Návštěvníci trhu, kteří se rozhodli EDU podpořit i jinak než jen nákupem 
u našeho stánku, si mohli pořídit tajemný balíček „Překvap sám sebe” 
plný originálních výrobků od českých designérů, voňavou svíčku v retro 
hrníčku nazvanou „Hořím pro EDU” nebo „Opuštěný hrneček“. Výtěžek 
z jejich prodeje získal EDA. Kdyby vám bylo líto, že jste se na vánoční 
Dyzajn market nedostali a nic z výše uvedených kousků si nemohli 
koupit, nezoufejte. Krásné charitativní hrnečky s voňavou svíčkou od 
Biorythme jsou stále v nabídce e-shopu Dyzajn marketu. Najdete je pod 
sloganem „Hořím pro EDU”.

Organizátorkám Dyzajn marketu děkujeme za pozvání a finanční podpo-
ru. Ve společnosti výrobců krásných šperků, originálního oblečení 
a dalších módních doplňků, keramiky, knížek a hraček se EDA cítil skvěle!

Zuzana Malá, asistentka marketingu
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	 ĚReditelka	EDY	Petra	Mzourková 
  v poradu Host Radiozurnálu

Už víc než 30 let pomáhají poradkyně rané péče v Česku rodinám, 
ve kterých vyrůstají děti se zrakovým nebo kombinovaným postižením. 

Moderátor Radiožurnálu Petr Král se tak v rozhovoru například do-
zvěděl, co všechno se za tři dekády v této oblasti změnilo: K dispozici 
máme služební vozy a mobilní telefony, poradkyně se tedy nemusí na 
návštěvách domlouvat prostřednictvím korespondenčních lístků a jezdit 
na dlouhé vzdálenosti hromadnou dopravou. Velkou pomocí je také 
internet, díky kterému se rodiny snadněji mohou o službách rané péče 
dozvědět a přihlásit se o ni. I přesto se ale o této možnosti neví dost. 
A tak se řadě dětí dostane odborné pomoci mnohem později, než by 
potřebovaly. Právní status služby se navíc ustálil až s příchodem zákona 
o sociálních službách, který vešel v platnost v lednu 2007. S tím úzce 
souvisí financování služby, které ani po letech není ze strany státu spo-
lehlivé a stabilní. „Jsem tedy neustále tak trochu krizovým manažerem 
a s kolegyní fundraiserkou přemýšlíme, jak sehnat další peníze na chod 
naší organizace,” směje se Petra Mžourková během rozhovoru.

Jak ale zároveň upozornila, i přes tyto překážky službu rané péče za dobu 
její existence využily už tisíce rodin v Česku. Řada bývalých klientů EDY 
jsou už dospělí a úspěšní lidé. Ve vysílání padla například konkrétně 
zmínka o nevidomé hudebnici, velmi talentované a úspěšné umělkyni 
Ráchel Skleničkové, která také se svými rodiči jako dítě zažila služby po-
radkyň rané péče – a to i těch, které dosud působí v EDOVI.

Evelýna Kulíšková, PR specialista
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 Pomuzete	nám 
   informovat své okolí? 

 

Tušíte, jak velké procento naší populace ví, co je to raná péče? 
 
a) 99%
b) 59%
c) 29%

Díky odborným průzkumům společnosti Ipsos (výzkumná agentura 
v ČR) v EDOVI víme, že význam a pojem RANÁ PÉČE není veřejnosti 
znám ani po 30 letech působení v České republice; a tato situace je pro 
nás signálem, že je potřeba více spolupracovat s médii.
 
Jsme vděční, že nás Ipsos dlouhodobě podporuje nejen darem v podobě 
průzkumů, ale i tím, že nám pomáhá při organizaci edukačních akcí pro 
širokou i odbornou veřejnost. Také nesmíme zapomenout poděkovat i za 
dlouhodobou finanční podporu společnosti i jejích zaměstnanců.

Správná odpověď:
c ) 29% osob ve věku 18 - 65 let, žijících na našem území, to ví.
Bohužel 71% dotazovaných vůbec neví, co si má pod tímto odborným 
název sociální služby představit.

Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Strom pro lepší zivot  
 

Každý rok se objev v adventním čase na několika místech České republi-
ky vánoční stromy s přáníčky. V loňském roce jich bylo celkem 17. Jsou 
symbolem a připomínkou vzájemné pomoci.

Díky této akci „Strom pro lepší život“ obdržel EDA finanční pomoc 
ve výši 5 650 Kč, spolu s krásnými a milými vzkazy zaměstnanců pojiš-
ťovny Kooperativa, společnosti Global Assistance a Global Expert.

Jsme rádi a děkujeme Nadaci pojišťovny Kooperativa, že pomáhá touto 
formou neziskovým organizacím už od roku 2010.

Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Nové hracky od Leontinky  
 

Krátce před vánočními svátky dostaly klientské děti z EDY dárek od 
dlouhodobého podporovatele organizace, Nadace Leontinka. Vlastně 
těch dárků byla plná krabice: několik lego stavebnic, dřevěné ovoce 
a nářadí, zvukové vkládačky se zvířátky i dopravními prostředky, mašinky 
a hudební nástroje, které svítí a vydávají různé zvuky – přesně takové 
hračky, které děti se zrakovou vadou zaujmou a motivují ke hře, k pohy-
bu a komunikaci s dalšími členy rodiny, navíc velmi nenásilně 
u dětí podporují rozvoj jemné motoriky.

Děti i poradkyně rané péče mají z hraček velkou radost.
Děkujeme, Leontinko!

Jana Ježková, vedoucí služby
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 EDA v Ó dvojce  
 

V letošním roce se mnoho akcí z epidemiologických důvodů rušilo. 
Díky Nadaci O2 jsme však mohli jako každý rok prezentovat služby naší 
organizace i v adventním čase. Organizace vánočních trhů se neobešla 
bez bezpečnostních opatření – dostatečných rozestupů a roušek; za-
městnanci O2 mohli EDU i další neziskové organizace podpořit tak, jako 
každý rok – nákupem dárkových předmětů, šperků, dekorací, keramiky 
nebo občerstvení.

Jsme potěšeni, že kromě prodeje našich předmětů jinde než na https://
eshop.eda.cz/ můžeme každoročně potkat osobně i zástupce ostatních 
neziskových organizací. Při neformálním setkání na prodejních trzích tak 
máme jedinečnou příležitost ke sdílení informací i vzájemné podpoře, 
která se projevuje především nákupem krásných dárečků od ostatních 
organizací pro radost naši i našich blízkých.

Těšíme se opět brzy na viděnou.

Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Poradkyne	rané	péce	EDA 
  Jana Vachulová v podcastu 
   NEEDo TALKs  
 

Jak vysvětlit nevidomému dítěti, jak vypadá kůň? Vemte ho do stáje 
a nechte ho na zvíře si sáhnout! Alespoň tak by to udělala poradkyně 
rané péče Jana Vachulová, která stála u samých počátků služby v Česku 
před 30 lety.  

O svých profesních začátcích, zkušenostech i o tom, jak nejraději relaxu-
je, mluvila v podcastu NEEDo TALKs. V zhruba hodinovém rozhovoru 
s moderátorkou Lenkou Bártovou se dozvíte například to, co Janu in-
spirovalo studovat speciální pedagogiku místo vysněné němčiny, jak se 
dostala jako vedoucí na tábor pro nevidomé a zejména to, proč ji tak fas-
cinuje seznamovat nevidomé děti s realitou světa, do kterého se narodily 
bez jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.  

Přemýšleli jste například o tom, že lidem od narození nevidomým jen 
stěží vysvětlíte, co je perspektiva nebo žlutá barva? Ale zato velmi dobře 
pochopí, že když jim někdo dá reálnou možnost, klidně budou jezdit na 
vodu a dokonce i surfovat.

 

Řeč byla také o hmatových knihách a jejich významu pro rozvoj dětí 
s postižením zraku nebo o významu speciálních pomůcek. 

Za největší cíl dalších let služby pak Jana Vachulová považuje, aby raná 
péče nezapomínala na realitu, na odvahu vést děti a rodiče „do hloubky”. 
Nebýt jen „hodné paní”, ale mít konkrétní nápady, reálné informace 
a rady, které rodiny nejvíce ocení.

Evelýna Kulíšková, PR specialista
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 Výzva	Poslanecké	snemovne	CR	 
 

Zařaďte pětku!  

Chceme individualizovaný, pátý stupeň příspěvku na péči pro lidi 
s postižením

Všichni lidé s postižením by měli mít možnost využívat podporu druhých 
osob v takovém rozsahu, aby mohli svobodně žít. Aktuální novela zákona 
o sociálních službách neobsahuje návrhy, které by k tomuto stavu ved-
ly, konkrétně nemění systém příspěvku na péči. Tato sociální dávka má 
sloužit k tomu, aby si za ni lidé s postižením zakoupili potřebnou podpo-
ru. Nejvyšší příspěvek na péči v současnosti postačuje maximálně na 
6 hodin osobní asistence denně. Řada lidí s postižením ji však potřebuje 
ve větším rozsahu. Stávající systém těmto lidem nabízí jediné řešení, 
a tím je odchod do velkokapacitních zařízení ústavního typu.

Proto vyzýváme Poslaneckou sněmovnu ČR, aby doplnila škálu příspěv-
ku na péči o pátý, individualizovaný stupeň. Příspěvek v pátém stupni 
by pokrýval potřebu podpory lidem, kterým stávající výše příspěvku na 
péči nestačí.

viz: https://patystupen.cz/

Kampaň pořádá Asistence o.p.s. ve spolupráci s Děti úplňku
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 Zajímavosti z e-shopu  
 

Rok 2020 jsme zakončili na e-shopu velkým množstvím objednávek, 
za což jsme velice vděční a velmi nám to pomohlo zvládnout minulý 
rok, který se i pro nás nesl v duchu ztrát.
 
Rádi bychom se s vámi podělili o několik zajímavostí, které nám minulý 
rok přinesl.

Absolutním šampionem v prodeji se na e-shopu EDA staly ponožky 
s kačenkou velikosti 43 - 45, druhé nejprodávanější bylo pruhované pán-
ské tričko XXL se šnekem a třetí bylo dětské tričko vel. 122 s motivem 
pejska.

Za celý rok u nás nakoupilo 346 zákazníků a 31 z nich dokonce opakovaně. 

Snažíme se o naše zákazníky pečovat a dělat jim radost. K objednávce 
posíláme dárkové kartičky, kam mohou naši zákaznicí napsat věnování, 
tričkem nebo ponožkami udělat radost někomu dalšímu a věnovat jim je 
jako dárek.

Novinkou minulého roku bylo navázání spolupráce se Zásilkovnou. 
Věříme, že to naši zákazníci přivítali, protože od toho okamžiku bylo 80% 
objednávek zasíláno právě tímto způsobem. Je to levnější způsob doru-
čení a snad i pohodlnější na vyzvednutí.

Budeme rádi, pokud navštívíte náš e-shop EDA a uděláte radost sobě 
nebo svým blízkým nákupem našich charitativních předmětů.

Zuzana Malá, asistentka marketingu
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 Rozhovor 
	 s	Mgr.	Helenou	Janoušovou 

Kdy ses poprvé dostala do rané péče a kudy vedla tvá cesta až do EDY? 
Prý jsi i jeden čas vedla pražské středisko?  
Vlastně to trochu souvisí s třetí otázkou – na mou lásku k cizím jazy-
kům – bavily mě totiž jazyky a řeč a zároveň práce s dětmi, tak jsem se 
rozhodla pro studium logopedie. Abych trochu před zahájením studia 
nahlédla do světa speciální pedagogiky, začala jsem chodit jako dobro-
volník do turistického kroužku při škole pro nevidomé děti – a naprosto 
mě to nadchlo. Přes kroužek jsem se seznámila se zakladatelkou a teh-
dejší ředitelkou rané péče Terezií Hradilkovou, která mě nejprve pozvala 
jako pomocnou sílu na pobyt pro rodiny, pak jako „slečnu na hlídání“ 
k jedné nevidomé holčičce, a nakonec mi nabídla místo poradkyně rané 
péče, což jsem nadšeně přijala a už od čtvrtého ročníku jsem na částeč-
ný úvazek začala pracovat. V letech 1998 - 2005 jsem pražské Středisko 
rané péče vedla (pozn.: tehdy patřilo pražské středisko pod Společnost 
pro ranou péči). Po dvanácti letech práce jsem si dala menší mateřskou 
dovolenou (14 let...) a teď jsem se vrátila „zpátky“ – píšu v uvozovkách, 
protože se mezitím změnila organizační struktura, takže se vlastně vra-
cím jinam, než odkud jsem odešla, ale v EDOVI se cítím „mezi svými“.

Co tě na tvé práci nejvíc baví?  
Mě moc baví cestování a poznávání jiných kultur – a tohle je vlastně 
v menším totéž. Ráda poznávám jiné rodiny, jejich děti, jejich specifický 
způsob, jak zvládají těžkou situaci. Líbí se mi to partnerství a spolupráce 
s rodiči, společné hledání cest, „jak na to“. Ta výzva, vymyslet, jak dosáh-
nout něčeho, co třeba nejdřív vypadá, že „to nejde“.

Vím o tobě, že umíš několik jazyků a hodně jsi cestovala. Byla jsi na ně-
kolika stážích v zahraničí a rok v Irsku. Jaké to bylo a co ti to dalo? 
Byla jsem na stážích nebo studijních a pracovních pobytech dva měsíce ve 
Francii, čtvrt roku v Mali (subsaharská Afrika), půl roku v USA, rok v Irsku; 
a na několika nepracovních cestách jinde. Dalo mi to jednak ty jazyky 
– v praxi se učí nejsnáze; ale hlavně určitý odstup, nadhled a pokoru 
k odlišnostem. Mnohokrát jsem si ověřila, že se dá žít a dělat mnoho věcí 
úplně jinak, než jsem zvyklá, a také to funguje.
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Co tě v poslední době potěšilo a na co se teď nejvíc těšíš? 
Potěšilo mě, že nasněžilo a zamrzlo, takže můžeme po škole a po práci 
místo plácání se v blátě vyrazit s dětmi na kopec a užívat si zimních rado-
vánek. Těším se, že jestli sníh neroztaje, vyrazíme o víkendu do lesa za 
domem na běžky.

Co ráda děláš ve svém volném čase? 
Jsem vášnivá čtenářka, ale to si musím trochu zakazovat, protože když se 
začtu, zapomínám na vše ostatní a rodina snídá, obědvá i večeří lupínky 
s mlékem… Taky se ráda dívám na nové obzory, ať už k nim dorazím pěšky, 
na kole, vlakem či jakkoli jinak… A z Irska jsem si přivezla lásku k irským 
setovým tancům.

Máš nějaký nesplněný sen, který by sis chtěla splnit? 
Ani nevím. Možná podniknout nějakou větší cestu s karavanem. A naučit 
se hrát na piáno, ale to asi není vzhledem k věku a míře nadání zrovna 
realistické přání.

 Děkuji za rozhovor.

 S Helenou Janoušovou si povídala Klára Zelenková
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 Nápady, jak pomoci zvládat 
centrální postizení zraku

Pokračujeme 6. částí nápadů, jak pomoci dětem zvládat centrální posti-
žení zraku. Náš nápadník se inspiruje knížkou „My child has CVI“ od ho-
landských autorek Minette Roza, Katinka Bakker, Irmgard Bals, vydanou 
v Bartiméus, organizaci věnující se dětem se zrakovými vadami. Zároveň 
navazuje na vydání brožury o centrálních poruchách zraku „Dívám se, 
ale nevidím“, kterou si můžete stáhnout z webové stránky www.eda.cz. 
Prvních 6 dílů našeho nápadníku najdete ve Zpravodaji č. 32, 33, 34, 35, 
37 a 39.

Téma:  Podpora samostatnosti 
Kapitola C:

Nácvik použití toalety
Obecně se děti učí chodit na záchod mezi druhým a třetím rokem věku. 
Do té doby nedokáží ovládat svaly pro kontrolu vyprazdňování. Děti mají 
obvykle své individuální tempo, jak se učí používat záchod. Když dítě se 
záchodem seznámíte co nejdříve a chválíte je za úspěšné vykonání potře-
by, pomůžete mu v nácviku. Je vhodnější učit dítě rovnou na záchod

než nejprve na nočník. Využijte dětského prkénka a stoličky pod nohy. 
Tak se nebude muset dítě učit dovednost 2x (nejprve na nočník, potom 
na záchod).

Pro dítě může být náročné pochopit všechny okolnosti kolem použití 
záchodu. Proto je třeba je seznámit se vším pomocí malých postupných 
kroků. Je dobré oddělit nácvik použití záchodu od nácviku svlékání 
a oblékání kalhot. Zpočátku dítěti výrazně pomáhejte svlékat a oblékat 
kalhoty a soustřeďte pozornost na to, aby se dítě do záchodu vyčůralo či 
vykakalo. Až to bezpečně zvládne, může následovat nácvik samostatnosti 
ve svlékání a oblékání.

Zapojte dítě i do situace, kdy vy sami jdete na záchod. Nechte dítě pro-
hlédnout záchod, dotknout se ho; popište podrobně, co se na záchodě 
dělá. Nechte mu dost času i na prohlédnutí a prozkoumání celé místnos-
ti se záchodem. Je dobré barevně označit tlačítko na splachování, držák 
na toaletní papír a vypínač světla, dítě se pak bude na záchodě lépe 
orientovat. Lze také koupit osvětlení přímo do záchodové mísy.
Společně zkuste splachování. Zvuk splachování umožní dítěti spojit 
záchod s výkonem potřeby. Nezapomeňte také na dobré osvětlení a dle 
možností na zajištění klidu bez rušivých vjemů, aby se dítě mohlo sou-
středit na potřebu.

Pro dítě, které se špatně orientuje v domě či bytě, je dobré pověsit něja-
ký předmět vedle dveří či na dveře. Dítě pak záchod snadno najde. Může 
to být například dostatečně kontrastní obrázek WC v úrovni očí dítěte. 
Myslete na to, že vaše dítě se může naučit chodit na záchod doma, ale 
mimo domov může mít stále ještě problém. Důvodem může být odlišné 
prostředí, ale může být i rušeno různými zrakovými i sluchovými podněty.  

 Markéta Skalická, zraková terapeutka
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	 ĚHoupacka	-	hacka

Děkujeme mamince Kristýnky za pěkný tip na dostupné houpačky 
– hračky s možností výroby na míru v Tiki – Mechulka.

Houpačka je vhodná ke stimulaci rovnováhy, je vhodným prostředím pro 
relaxační polohu dítěte. Mimo to je možné na dřevěnou tyč nad hou-
pačkou zavěšovat zrakově stimulační hračky, a trénovat tak nejen přenos 
pozornosti mezi nimi, ale i další dovednosti dítěte dle jeho schopností 
a kreativity rodičů.

http://www.tiki-mechulka.cz/

Kristýnka v houpačce ožila a je v ní spokojená! 

Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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 Hracky z rodin

Milí rodiče, 
patřím mezi poradkyně, které po Vánocích vozí do rodin jen pár pomůcek 
a hraček a spíše sbírají tipy od vás. To je pro mne velmi příjemné období, 
a tak se s vámi podělím o některé objevy.

Člověče, nezlob se! Maxi
Skvělá hra, kterou všichni známe. Ale malé figurky jsou pro některé děti 
příliš malé, a proto tato maxi verze je vhodnější. Figurky jsou velké a dře-
věné a hra ještě obsahuje 2 varianty desek. Na jedné se ťape po barvách 
a druhá je běžná, jak ji znáte. Proto v ní najdete také obě kostky.
V rodině jsem si ji s Tomem zahrála a jemu se figurky velmi dobře držely.
 
https://www.alza.cz/hracky/clovece-nezlob-se-maxi-d2140067.htm

Lampička králík z IKEA
Malé světlo/lampička s obličejem králíka. 
KORNSNÖ – Noční světlo LED, bílá/králík na baterie za 129 Kč

https://www.ikea.com/cz/cs/p/kornsnoe-nocni-svetlo-led-bila-kralik-na-
-baterie-00433720/

Narozeninová zvuková knížka 
Jmenuje se přesně „Krásné narozeniny” a napsala ji Nicola Slater. Dokon-
ce je uvnitř malé překvapení v podobě svítící svíčky.

Můžete se podívat třeba zde: https://www.knizniklub.cz/knihy/444584-
-krasne-narozeniny-hodne-stesti-zdravi-zvukova-knizka.html

Hřejivé a mírně zátěžové papučky Warmees
Voňavé nahřívací papuče a polštářky jsou plněné levandulí a prosem. Fir-
ma je šije v dětské i dospělé variantě. Lze je dohledat i v levnější variantě. 
Dále lze koupit také nahřívací rukavice, šálky a polštářky.

Můžete se podívat sami.
https://www.knizniklub.cz/knihy/444584-krasne-narozeniny-hodne-
-stesti-zdravi-zvukova-knizka.html
e-mail: info@warmees.cz

Lucie Donátová, poradkyně rané péče
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 Kacencin bubínek

Kačenka z Litně dostala k Vánocům krásný hudební nástroj. Je to velký 
bubínek, do kterého se vejde ještě dalších 8 instrumentů (paličky, různá 
chrastítka, tamburínka aj.). Nástroje mají velmi příjemný zvuk a Kačenka 
se těší, že si jednou celá rodina pěkně společně zamuzicíruje.

Nechcete si zahrát i vy?
https://www.zbozi.cz/vyrobek/b-toys-bubinek-parum-pum-pum/  

 Lucie Gregorová, poradkyně rané péče
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 Kájík varí spolu s maminkou 
 ve své stolicce - „ ucící vezi“

Kájík velmi rád asistuje mamince při vaření. Aby na pracovní pult dobře 
viděl a a dosáhl na něj, tatínek mu vyrobil velmi šikovnou stoličku, tzv. 
„učící věž”. Kájík v ní bezpečně stojí, přitom má velmi dobrý přehled 
o maminčině vaření a ochotně ochutnává jablka na štrůdl.
Podobnou stoličku je možno i zakoupit hotovou.

Učící věž Kitchen Helper
https://www.danub.cz/ucici-vz-kitchen-helper

Markéta Skalická, poradkyně rané péče
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 Zábavný trénink dovedností 
   v domácím prostredí 
	 Procvicme	s	detmi	zrakovou		 	 	
   pozornost

Určitě jste se už setkali s našimi aplikacemi a pracovními listy. Tento-
krát se budeme věnovat zejména tématu procvičování zrakové pozor-
nosti.

Kdy se pro zábavný trénink zrakových dovedností
hodí EDA PLAY TOBY a EDA PLAY TOM

Zraková pozornost je jednou ze základních zrakových dovedností. Na 
získané základy může dítě v předškolním věku dále navazovat. Podnět 
musí být vždy natolik atraktivní, aby dítě zaujal. Musí být dostatečně 
velký, kontrastní, eventuálně v pohybu. Když dítě zaujmeme, pak teprve 
můžeme přejít k cílenému prohlížení předmětů či obrázků. Dítě často 
potřebuje mít s předmětem kontakt, držet jej v ruce, manipulovat jím. 
(Prohlížení knížky s možností listovat v ní, ukazovat prstem na oblíbe-
ný obrázek, například na kravičku. K udržení pozornosti u konkrétního 
obrázku pak můžeme popisovat části obrázku: Kde má hlavu, oči, rohy? 
Jak dělá kráva?) Postupně můžeme s dítětem přejít k poznávání dalších 
objektů na ploše či obrázku, vyhledávání ve skupině předmětů, obrázků 
na ploše.

Sleduj, co se děje!
Objeví se jednoduché geometrické tvary, ale i rybka, kočka nebo autíčko.

V aplikaci EDA PLAY TOBY se první část hry odehrává automaticky. 
K tomu, aby se objevil další úkol ve hře, tedy není potřeba se displeje ta-
bletu dotknout. Tato část hry je vhodná ve chvíli, kdy potřebujeme dítě 
zaujmout a chceme, aby svoji pozornost cíleně zaměřilo na předkládaný 
obrázek. Děj je v podstatě něco jako film, který běží na černém pozadí, 
v určité části hry pak na černobílém pozadí. Motivy ve hře jsou nejprve 
jednoduché geometrické tvary, následují ilustrace konkrétní jako třeba 
rybička nebo kočka. Vše se odehrává pomalu, ale zajímavým způsobem 
s atraktivním zvukovým doprovodem. 

Aplikaci používají také zrakové terapeutky ve chvíli, kdy provádějí u dí-
těte funkční vyšetření zraku. Pokud vaše dítě neprojevuje o okolní dění 
zájem a hledáte cesty k tomu, jak ho zaujmout, jako rodič se můžete 
poradit se svojí poradkyní rané péče třeba o tom, v jaké poloze má dítě 
při sledování děje na obrazovce být. 

Odpoutejme pozornost od nasazení okluzoru.
Přitáhněme pozornost k zajímavé animaci.

Pokud začínáte s dítětem okluzní terapii, je možné, že se vám osvědčí 
k zaujetí dítěte jak automaticky odehrávající se děj, tak dotykové úkoly. 
V EDA PLAY TOBY začínají dotykové úkoly s obrázkem trumpetky a ap-
likace EDA PLAY TOM je celá zpracována tak, že reaguje na dotyk dítěte. 
Tedy po dotyku na displej může dítě sledovat, co se děje. Dotykem může 
samo ovlivnit děj ve hře.

26Zpravodaj EDA cz, z. ú. 40/2021 Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci



Kdy rodič využije naprosto jednoduchou hru

“Aplikace EDA PLAY TOBY rozvíjí zejména zrakovou pozornost a základní 
zrakové představy. Jde o to, aby dítě bylo schopno vyhledat objekt na obra-
zovce, fixovat ho a při opakovaném pozorování i rozpoznat. Tomu pomáhá 
i zvuková odezva, která upevňuje schopnost dítěte vybavit si zrakovou 
představu. Objeví se například kráva, která krátce zabučí, po dotyku zabučí 
dlouze. Díky tomu si dítě spojí zrakovou představu se zvukem, který se 
k obrázku váže. Při zrakovém cvičení je stimulována zraková dráha 
a zraková centra mozkové kůry, která jsou odpovědná za rozlišení obrázku 
a jeho rozpoznání. EDA PLAY TOBY děti baví, podporuje jejich soustředění 
na zrakové podněty. Pokud chceme u dítěte procvičovat spojení zrakové 
představy se zvukem, velmi se hodí i hra EDA PLAY TOM, ve které vydávají 
zajímavé zvuky zvířata, ale třeba i traktor,” doplňuje Markéta Skalická.

Jak přeskočit na úkol, který zrovna potřebuji?
Znáte Přehled úkolů?

Pokud si pustíte jakoukoli aplikaci od EDY, v horním levém rohu uvidíte 
šedivé kulaté tlačítko. Toto tlačítko několik vteřin podržte, dostanete se 
do Přehledu úkolů. V něm můžete přeskočit na úkol, který zrovna chcete 
hrát, nebo některé úkoly vypnout. Může se stát, že v EDA PLAY TOBY 
už nebudete potřebovat automaticky se odehrávající děj, pak všechny 
nepotřebné úkoly vypnete křížkem. Nebo se může stát, že chcete jen 
úkoly, ve kterých jsou pouze dva motivy na obrazovce. V EDA PLAY TOM 
si vypnete třeba zajíčka, který skáče přes pařezy, nebo kohoutka, slepič-
ku a kuře a ponecháte jen úkoly, ve kterých je zvíře samostatně nebo 
pouze s jedním dalším obrázkem.
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Věk dětí, obtížnost hry
Hodí se hry i pro vaše děti?

Pokud si stahujete aplikaci EDA PLAY TOM nebo EDA PLAY TOBY do své-
ho iPadu nebo tabletu s platformou Android, můžete si všimnout, že hry 
jsou označeny jako 4+ nebo do 5 let. Toto označení je kategorie obcho-
du, ze kterého si aplikaci stahujete. 
Hry mohou použít rodiče i u batolat, ale obecně se o použití hry roz-
hoduje rodič, pedagog nebo asistent podle psychomotorického vývoje 
dítěte. Věková kategorie tedy není určující. Rozhodující je spíše oblast, 
kterou chce rodič nebo pedagog s dítětem procvičovat (zraková pozor-
nost nebo dotykové úkoly pro nácvik koordinace oko-ruka a další).

Procvičování mimo aplikace
Co je nového v pracovních listech?

Děti, které zvládají složitější úkoly, mohou zapojovat  motoriku i při  
klasických hrách jako je pexeso, přiřazování tvarů nebo hry s kostkami 
stavebnic. Děti rozdělují pozornost na jednotlivé motivy, přenáší pozor-
nost ve skupině tvarů a dokáží vybrat ten správný. Na webu edaplay.cz 
si můžete vybrat pracovní listy, které dětem v procvičování pozornosti 
pomohou.

Kde najdete zajímavé pracovní listy:

Série úkolů s obličeji: https://www.edaplay.cz/obliceje
Zvířátka v lese a na dvorku: https://www.edaplay.cz/les-a-dvorek
Bludiště: https://edaplay.cz/cz/tipy/aktivity#ca673

Kde najdete více informací o aplikacích:

https://www.edaplay.cz/eda-play-toby/
https://www.edaplay.cz/eda-play-tom/

Dotazy a komentáře můžete posílat také na info@edaplay.cz

Markéta Skalická a Ivana Bajgarová z týmu EDA PLAY
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 Sada pro trénink rovnováhy

Pod některými vánočními stromečky se tentokrát objevila velmi užitečná 
pomůcka – sada pro trénink rovnováhy. Jedná se o soupravu čtyř plasto-
vých chodníčků, čtyř spojovacích dílů a šesti motivačních zvířátek. Díly 
lze spojovat na mnoho způsobů, podle toho, v jaké fázi nácviku pohy-
bových dovedností se právě vaše dítě nachází. Hodnotitelé na e-shopu 
se shodují, že dětem aktivity na této pomůcce prospívají, vydrží u nich 
opravdu dlouho a mají z nich radost.

To už vyzkoušeli i někteří klienti EDY – a proto sadu také doporučují:
https://www.decathlon.cz/sada-pro-trenink-rovnovahy-id_8545074.html

Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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	 Hmatový	chodnícekĚ

Maminka Štěpána z Kladna vytvořila podle námětu své ergoterapeutky, 
paní Barbory Hejlíkové z FN Motol, krásný hmatový chodníček. Na pod-
ložky přilepili tavnou pistolí savičky z lahviček, staré dudlíky, kamínky, 
bublinkovou fólii a další zajímavé povrchy – a Štěpánek se může pustit 
do zkoumání. Pravda, zkoumá někdy tak aktivně, že občas musí tatínek 
nastoupit večer s tavnou pistolkou a něco dolepit zpátky na místo, ale 
pomůcka vyšla na pár stokorun a Štěpánkovi opravdu výborně slouží.
 
Pozor – pokud budete chtít k výrobě použít podložky s vyřezanými tvary 
(např. písmenky a podobně), je potřeba tvary nejprve pevně přilepit, aby 
nešly ze čtverců vyndat.

 Helena Janoušová, poradkyně rané péče
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 Suchozipová deska 
   pro stimulaci zraku

Tadeášek se učí koukat po operaci šedého zákalu. Maminka se poroz-
hlédla, co v domácnosti by se hodilo na výrobu vhodných stimulačních 
hraček.

Našla nepoužívanou zimní bundu zářivé barvy a další látky výrazných 
barev. Vytvořila z nich pěkné polštářky o velikosti cca 5 cm, které se pěk-
ně chytají do ruky. Přišila na ně jeden díl suchého zipu. K tomu vyrobila 
tmavou desku a na ni přidělala druhou část suchého zipu.

Tak vznikla velmi pěkná stimulační deska s kontrastními tvary, které je 
možné libovolně umístit na ploše desky. Tvary drží na desce, i když ji vše-
lijak naklopíme, aby se na ně Tadeášek mohl dívat z různých úhlů pohle-
du, dosahovat na ně, utrhnout si je a prozkoumat rukama před očima.

Markéta Skalická, instruktorka stimulace zraku 
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 Cyrilovo varení
 

Brownies

Ingredience:
500 g hořké čokolády
300 ml smetany
100 g másla
kakao

Postup:
Nejprve rozdrtíme všechnu čokoládu. Do kastrůlku nalijeme smetanu 
a dáme máslo. Poté, co máme smetanu s máslem rozpuštěné, nalijeme 
do mísy k rozdrcené čokoládě a mícháme, dokud se čokoláda nerozpustí. 
Vše už pak stačí jenom přelít do nějaké krabičky a nechat v lednici na pár 
hodin ztuhnout. Pak jenom vyndáme z krabičky a podáváme nakrájené 
a posypané kakaem.

Celá naše rodina si moc pochutnala.

           Váš Cyril
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Kalendárium

Vzhledem ke stále nejisté covidové situaci sledujte, prosím, naše 
webové a facebookové stránky, které pravidelně aktualizujeme.

www.eda.cz/cz/pro-rodice/aktuality/ – zde nabízíme i nápady na hry 
a činnost s dětmi.

Další místo, kde najdete tipy na zábavu i učení (pracovní listy EDA PLAY) 
je www.edaplay.cz/aktivity.

Na naše facebookové stránky www.facebook.com/ranapeceeda 
umisťujeme řadu zajímavých příspěvků.
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