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Úvodník

Milí rodiče, přátelé a příznivci,

prázdniny utekly jako voda a abyste si zpestřili nadcházející podzimní dny, 

přicházíme s dalším číslem Zpravodaje. Tentokrát je hlavně plný informací 

o tom, co se v EDOVI událo.

Můžete si přečíst anketu „Proč má smysl podporovat EDU“, ve které se 

o naší organizaci vyjadřují známé osobnosti. Dozvíte se, jak se díky našim 

příznivcům a podporovatelům můžeme vzdělávat a pořizovat nové po-

můcky do naší půjčovny. Zejména posluchači ČRo Radiožurnál jistě zazna-

menali, že o prázdninách proběhla kampaň Jedeme pro Světlušku, která 

zase o něco rozšířila povědomí o lidech se zrakovým postižením 

a přinesla finanční prostředky na vzdělávání nevidomých a slabozrakých.

Světlo světa spatřila též Výroční zpráva EDY za rok 2018, kterou najdete na 

našem webu. Můžete se těšit na novinky v e-shopu, dočtete se, jak jsme si 

užili týdenní kurz pro rodiny v Lučkovicích a co dobrého pro vás uvařil 

Cyril. Nechybí ani další díl Nápadníku (seriál o CVI)  a zážitky z prázdnin 

jedné naší klientské rodiny.

V EDOVI máme také nové kolegyně. A to nejen v administrativním centru, 

ale také v řadách poradkyň. S jednou z nich přinášíme rozhovor.

 

Lucie Gregorová, poradkyně rané péče
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 Po roce opet do Jazz Docku!

Od roku 2015 zveme každý rok na podzim všechny příznivce, podporova-
tele, kamarády a samozřejmě také současné i bývalé klienty EDY do praž-
ského klubu Jazz Dock. V tradici benefičních koncertů S brejlema nebo 
bez brejlí pokračujeme i letos – v úterý 26. listopadu pro EDU zahraje 
naše patronka Juwana Jenkins s kapelou, prostořeká moravská písnič-
kářka Mucha a závěr koncertu bude jako obvykle patřit skupině United 
Heads. Večerem tentokrát návštěvníky provede Anatol Svahilec, mistr 
v oboru slam poetry. Vedle hudby a tance se mohou návštěvníci těšit na 
bohatou tombolu! Finanční prostředky z ní získané použijeme na rozvoj 
rané péče EDA. 

Letošní akce v Jazz Docku ale nemá jen benefiční charakter, jejím pro-
střednictvím bychom rádi připomněli široké veřejnosti, že v příštím roce 
oslavíme 30 let poskytování služby rané péče u nás. 
Lístky na koncert můžete zakoupit v síti smsticket nebo na místě. 
 
S brejlema nebo bez brejlí
26. listopadu 2019 od 19.00
Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2 (náplavka), Praha 5
 

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Výrocní zpráva za rok 2018

Vytvoření Výroční zprávy za rok 2018 bylo „zkouškou ohněm,“ protože 
jsem na jaře nastoupila jako nová PR specialistka a hned v rámci prvního 
úkolu jsem měla shrnout, co se v organizaci stalo za poslední rok. I když 
jsem zatím neměla tušení, co se v EDOVI všechno děje a jak se tu pra-
cuje, díky podpoře a pomoci všech kolegyň jsme to zvládly a na začátku 
července byla nová výroční zpráva připravena k rozeslání. 

Výroční zpráva je shrnutím všech aktivit EDY – jaké akce proběhly, jaké 
publikace byly vydány, jakých konferencí se účastní poradkyně. Zároveň 
v ní jmenujeme všechny partnery, kteří nás podporují, a naše společné 
projekty. Je to tedy i důležitá forma poděkování všem spolupracovníků, 
protože bez jejich účasti by fungování EDY nebylo možné a naši klienti 
– děti a jejich rodiče – by zůstali bez potřebné péče. 
 
EDA je držitelem značky „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace,“ která 
je pro dárce i veřejnost zárukou, že se svěřenými prostředky hospodaří-
me řádně a transparentně. Nedílnou součástí výroční zprávy jsou proto 
i podrobné finanční a ekonomické údaje a následuje výrok auditorky. 
 
Čtenářsky atraktivní je jistě rozhovor s moderátorem Vladimírem Koře-
nem, který se s EDOU seznámil během natáčení pořadu Zázraky přírody. 
Oblíbený moderátor a také starosta Říčan navštívil i sídlo organizace, kde 
se v podmínkách uměle navozené slepoty pokusil jíst špagety, šlehačkový 
dezert a také si vyzkoušel různé pomůcky a hry pro děti se zrakovým 
postižením.

Pro klientské rodiny, které procházejí nelehkým obdobím, může být po-
vzbudivý rozhovor s Terezou Sisákovou, maminkou Kuby (6 let) a dvou 
dalších dětí, která využívala služeb rané péče po dobu pěti let a v rozho-
voru celé období shrnuje a hodnotí. 
 
Celou výroční zprávu si můžete stáhnout a přečíst na našich webových 
stránkách: https://eda.cz/cz/ke-stazeni/vyrocni-zpravy/.

 Martina Nentvichová, PR specialistka
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Díky ceste do EDY získal Nadacní 
fond Ceského rozhlasu 11 500 Kc   
 na vzdelávání nevidomých

V rámci letní kampaně Jedeme pro Světlušku se 19. srpna 2019 přijela 
do EDY podívat čtyřčlenná posádka týmu Radiožurnálu. Za každý ujetý 
kilometr mezi pražským Braníkem a Chodovem získala 500 Kč na vzdělá-
vání nevidomých a slabozrakých. 
 
Ráno se spustil hustý déšť, který ale neodradil nevidomou Evu Odehna-
lovou v doprovodu pilota Martina Brejchy na prvním tandemovém kole 
a moderátory Radiožurnálu Jiřího Chuma a Davida Nyče na kole druhém, 
aby nasedli a přes Modřanskou rokli a Kunratický les vyjeli směr Cho-
dov. Cestou jim dvakrát spadl řetěz a zabloudili, přesto jsme je v poledne 
mohli uvítat domácím koláčem v prostorách EDY. Paní ředitelka Petra 
Mžourková posádku seznámila s fungováním a historií organizace. Zrako-
vá terapeutka Markéta Skalická ukázala pomůcky pro diagnostiku zrako-
vých vad a stimulaci zraku. 
 
„Dozvěděli jsme se, jak se tu pracuje s dětmi, které mají problém se zrakem 
již v brzkém věku,“ řekl po návštěvě Jiří Chum. „Zarazilo mě, jak neuvěřitel-
ně omezující je zraková vada. Když je člověk zdravý, vůbec si neuvědomuje, 
jak je to omezující pro dítě i rodiče,“ dodal moderátor poté, co si vyzkou-
šel různé typy brýlí simulující zraková postižení. „Nikdy jsem si neuměl 
představit, kolik lásky, péče a ochoty je potřeba, abyste uměli pracovat 
s postiženými dětmi a diagnostikovat zrakové vady jiným způsobem než 
lékařsky.“ 
 

Návštěva v EDOVI pomohla Nadačnímu fondu Českého rozhlasu získat 
celkem 11 500 korun a zároveň přispěla k rozšíření povědomí o zrako-
vých vadách a nelehké cestě postižených a všech, kdo o ně pečují. „Ob-
divuju vaši trpělivost, obdivuji trpělivost všech, kdo s vámi pracují, a všem 
vám držím palce!“, vzkázal Jiří Chum rodičům dětí se zrakovým postižením 
po návštěvě v EDOVI.

Martina Nentvichová, PR specialistka
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Anketa: 
  Proc má smysl podporovat EDU

Jana Plodková, herečka, patronka organizace EDA 
EDU podporuji, protože pomáhá rodinám s dětmi s postižením v opravdu těž-
kých chvílích. Poradkyně pomáhají rodičům, jak se naučit pracovat s dítětem, 
půjčují jim hračky a rehabilitační pomůcky, doprovázejí rodiče k doktorům 
a pomáhají jim vyřídit i další potřebné věci. Jsou tak nablízku těm, kteří si 
zrovna nevědí rady ve složité situaci. A za to si EDY moc vážím.

 
 
Manželé Marta Drastíková, baletka, a Radúz Mácha, herec 
Neziskovou organizaci EDA známe již několik let a oceňujeme její služby. 
Pomáhá rodinám podpořit vývoj dítěte v jejich domácím prostředí, což je pro 
dítě důležité.

Je dobré a užitečné, že EDA má také krizovou telefonickou linku, na kterou se 
mohou obrátit členové rodiny o radu, když se dozví závažnou diagnózu dítěte 
nebo se musí vypořádat s následky těžkého úrazu.

Jsme rádi, že jsme měli možnost se poznat s některými pracovníky organizace 
a dozvědět se o jejich práci pro rodiče s dětmi se zrakovým a kombinovaným 
postižením. Jejich práce je záslužná a potřebná, a proto jsme se rozhodli orga-
nizaci podporovat finančně a stát se jejími trvalými dárci. 

 
Filip Sajler, šéfkuchař a moderátor kulinářského pořadu 
Mám rád tento citát od Jana Amose Komenského a sám říkám často: 
„Když můžeš pomoci, tak musíš, a i málo je často víc, než si myslíme. Život činný 
je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho se 
dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej 
s ničím. Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“ 
Vím, že v EDOVI se tímto mottem řídí, a proto jim rád pomáhám.
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Jan Pirk, významný český kardiochirurg 
Děti jsou to nejdůležitější v našem životě. Je to skutečně to jediné, co po nás 
zůstane. Proto bychom je měli správně vychovávat a starat se o ně. Jestliže 
někoho potká ta komplikace, že jeho dítě vyžaduje speciální péči, může to 
znamenat, kromě psychicky náročné situace, i finanční problémy. Proto je u 
rodin s nižšími příjmy každá pomoc vítána. A tak bychom jim my, kteří takové 
problémy nemáme, měli pomoci. 

 
Václav Malý, biskup 
Už před čtyřmi roky jsem bez váhání podpořil neziskovou organizaci EDA, když 
se čtenářům Katolického týdeníku představovala poprvé. Rád tak činím i nyní. 
Zvu všechny ochotné k podpoře, aby měli velkoryse otevřenou dlaň. Přeji 
všem aktivním osobám ve službě rané péče, aby jim jejich konání přinášelo 
radost. Služba maličkým a zranitelným je záležitostí nás všech, ne pouze úřadů 
a státu. 
 
Božena Böhmová, ředitelka Křesťanského gymnázia Hostivař 
I na našem gymnáziu už studovali dva žáci s vážným zrakovým postižením. 
Když vidím, jak náročné je zprostředkovat jim středoškolskou výuku, uvědo-
muji si obrovskou zátěž, jaké byli jejich rodiče vystaveni. Od narození je se-
znamovali s okolním světem převážně prostřednictvím hmatu a sluchu. Raná 
péče EDA v tom rodičům pomáhá a zaslouží si i naši podporu.

Anketa vyšla v Katolickém týdeníku.

Zpravodaj EDA cz, z. ú.  34/2019 infoservis 8



 Rok se Svetluškou
 

Celou řadu aktivit, které EDA nabízí klientům rané péče a které už všich-
ni považujeme za samozřejmé, by nebylo možné realizovat bez spoluprá-
ce s Nadačním fondem Českého rozhlasu. Pojďme si připomenout, jak 
jsme v letošním roce využili prostředky získané ze sbírky Světluška.

Projekt Podpora rozvoje zrakových schopností a dovedností dětí 
s těžkými vrozenými vadami zraku a další rozvoj péče o stimulaci zrako-
vých dovedností u dětí s centrálními poruchami zraku v raném věku 
je orientovaný z velké části na práci našich zrakových terapeutek. Umož-
ňuje jim poskytovat konzultace jak na pracovišti ve Filipově ulici, tak 
v případě potřeby dojet za rodinou do místa jejího bydliště. Z prostředků 
grantu jsme mohli obohatit vybavení zrakové ambulance o pět nových 
světelných panelů. Zrakové terapeutky díky Světlušce na jaře vyjely na 
dvě významné konference – na mezinárodní setkání dětských oftalmo-
logů, ortoptistů a zrakových terapeutů v Bratislavě a na konferenci Child 
Vision Research Society v italské Pise. Obou akcí se kolegyně zúčastnily 
aktivně s odborným příspěvkem a o načerpané poznatky se po návratu 
podělily s ostatními poradkyněmi rané péče. Možnost účastnit se mezi-
národních konferencí považujeme za velmi důležitou podmínku zvyšová-
ní odbornosti našich pracovníků.

V rámci projektu dále vzniká Metodika pro diagnostiku zrakových vad 
dětí raného věku a dětí s centrálními vadami zraku, která bude využívána 
při posuzování zrakových funkcí.

V neposlední řadě nám štědrá podpora Nadačního fondu Českého roz-
hlasu umožnila uspořádat další ročník tradičního pobytového kurzu pro 
rodiny v jihočeských Lučkovicích. Letos se pobytu zúčastnilo 19 rodin 
– se zážitky jedné z nich se ostatně můžete seznámit v tomto vydání 
Zpravodaje.

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

Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 DUO pomoc

 

Děkujeme za druhou významnou podporu a dlouhodobou pomoc 
Oční klinice DuoVize – https://www.duovize.cz.
 
Zásluhou této oční kliniky můžeme nejen tisknout osvětové materiály, 
ale celý tým poradkyň EDY se letos v létě mohl zúčastnit kurzu na téma 
Úvod do neurovývojové stimulace. Díky podpoře DuoVize jsme mohli 
také vyslat své zástupce na Konferenci pracovníků v rané péči do Olo-
mouce v září 2019.

A jako bonus můžeme všem EDA rodinám nabídnout slevu 20 % na brý-
le v Dětském očním centru Kukátko, které sídlí na Praze 4 ve stejném 
objektu jako DuoVize a kde naše poradkyně byly v minulosti na stáži.

Lenka Holubcová, fundraiserka
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Ozoboty a iPad slouzí detem 
  v  SPC EDA

Speciálně pedagogické centrum EDA dostalo krásný dar od obecně pro-
spěšné společnosti Život dětem v podobě tří ozobotů a iPadu. 
Ozobot je miniaturní robot, nejmenší svého druhu. Jedná se o interak-
tivní hračku, která rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Zároveň je i skvě-
lou didaktickou pomůckou, kterou jsme se rozhodli používat k rozvoji 
zrakového vnímání a podpoře grafomotoriky. 
 
 
 
 

 
Pro rozvoj zrakového vnímáni je ozobot vhodný proto, že dokáže svítit 
a pohybovat se v různých režimech. Činnost robotka může dítě pasivně 
sledovat, ale i aktivně ovlivňovat, a je tedy využitelný pro různé věkové 
kategorie. 
 
Další oblastí, kde lze ozobot využít, je rozvoj grafomotoriky. Pro děti se 
zrakovým a kombinovaným postižením je malování často velmi obtížná 

aktivita a práce s ozobotem ji může dětem zatraktivnit. Jednou z mož-
ností je vytvořit ozobotovi dráhu pomocí barevných fixů, po které jezdí 
a mění své barevné osvícení podle barev použitých na své dráze. 
 
iPad využíváme k podpoře dětí se zrakovým postižením, zejména pro 
práci s obrázky, pro rozvoj grafomotoriky, orientaci na ploše a podpoře 
komunikace. 
 
Výhodou iPadu je, že obrázky a fotografie mohou být v dobrém rozlišení 
a podsvícené, což našim klientským dětem zajistí lepší komfort ve zrako-
vé práci. 
 
iPad v základním nastavení umožňuje úpravu textu, práci s kontrastem, 
předčítání obsahu obrazovky, použití lupy atd. Všechny vyjmenované 
funkce pomohou dítěti s těžkým zrakovým postižením v práci s textem. 
 
Využíváme především aplikace pro předškolní výchovu, přičemž vyvíjíme 
vlastní aplikace, které více vyhovují dětem se zrakovým a kombinova-
ným postižením.

 Lucie Magerová, poradkyně rané péče
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 Svetlo a radost z TollNetu

Světlo do naší půjčovny darovali naši milí sousedé a zaměstnanci ze 
společnosti TollNet a.s. – http://www.tollnet.cz, kteří se rozhodli pod-
pořit EDU light boxy. 
 

Jedná se o světelné panely s regulací barvy světla, které pro nás na míru 

a na základě doporučení a zadání našich zrakových terapeutek vyrábí pan 

Ing. Pavel Kavka – pavelkavka@seznam.cz. 

 

Součástí světelných panelů jsou prosvětlovací siluety, bludiště, skládačky, 

domino a další prvky, které dítě zrakově zaujmou. Tyto unikátní light boxy 

pomáhají při stimulaci zraku. 

 

Jsme rádi, že máme díky daru k dispozici pět speciálních sad, všechny 

najdete v EDOVĚ půjčovně pomůcek.

 Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Ohlédnutí za Zahradní slavností   
     2019

Ve slunečném počasí a milé atmosféře se ve středu 19. 6. 2019 konala již 
tradiční Zahradní slavnost. Letní setkání se letos konalo v novém zázemí 
EDY se zahradou. Děti a rodiče měli možnost po celou dobu akce užívat 
zábavných stanovišť i příjemné relaxace. 
 
Všichni si mohli vyzkoušet aktivity s vodou, balonky, výtvarný a hudební 
koutek, bubnování, kruhové tance a zhlédnout vystoupení krasojezdky-
ně na jednokolce. Největší atrakcí dne byla pro děti projížďka na poní-
cích po celém areálu. 
 
Moc děkujeme všem dobrovolníkům a maminkám za donesené a vlastno-
ručně upečené dobroty, které pak všichni mohli u stánku s občerstvením 
ochutnávat. 
 
Děkujeme všem za pomoc s organizací. Za technické zajištění, které dlou-
hodobě EDOVI i poskytuje sousedská agentura M-Ocean – https://www.
tvorimeudalosti.cz/. Občerstvení by se neobešlo bez podpory a pomoci 
dobrovolníků Primagas Česká republika – https://www.primagas.cz/, 
České televize, studentek Gymnázia ALTIS – https://altis.cz. Děkujeme 
panu Muchovi ze sousední organizace Hornomlýnská, o.p.s. za spoluor-
ganizování tohoto dne a za melounové osvěžení. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Můžeme potvrdit, že se letošní slavnost opět vydařila, a těšíme se zaseza 
rok!
 Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Novinky v e-shopu

V e-shopu EDY pro vás máme novinku, z které máme velikou radost!
Připravili jsme pro vás černá trička se spirálou pro dospělé a červená 
trička se šnekem pro děti. 
 
Černá trička pro ženy jsou nadčasová a určitě zaujmou. Mají krásně 
střižené rukávky a velmi moderní stahování na boku, které rafinovaně 
zakryje případné nedostatky postavy. Pro muže je černé tričko v klasic-
kém rovném střihu, který nosí pánové tak rádi. Dětské tričko je v barvě 
červené, s naším oblíbeným šnekem. 
 
Další novinkou v našem e-shopu EDY je, že jsme vyslyšeli vaši poptávku 
a doplnili sklad o dámská pruhovaná trička velikosti XS. 

Budeme moc rádi, když náš e-shop navštívíte a nákupem uděláte radost 
sobě i svým blízkým!

 Zuzana Malá, asistentka marketingu
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 Luckovice 2019 aneb Co jsme 
všechno zazili s EDOU

Na sklonku května, kdy zbýval už jen krok k velkým prázdninám, jsme se 
vypravili – tedy část naší rodiny – na pobyt s EDOU. Kromě klientského 
dítka Vojty (rok a půl) jsem si s sebou vzala ještě Vojtovu šestiletou ses-
třičku Aničku, abychom si spolu tak trochu užily dámskou jízdu. Naopak 
tatínka a bráchu Šimona jsme tentokrát nechali doma. 

Jakožto nevidomá maminka jsem měla trochu obavy z pobytu v nezná-
mém prostředí – navíc s vysokou koncentrací dětí; ale prostředí v Lučko-
vicích je velmi vlídné jak po stránce orientační, tak i té lidské. Brzy jsem 
se dobře zorientovala a vlastně ani nebloudila, a když náhodou ano, vždy 
se našel někdo ochotný pomoci.

Program byl vskutku nabitý – dopoledne práce v malých skupinkách 
s klientskými dětmi, zatímco sourozenci si užívali zábavné činnosti v lese 
– např. chytali (plyšové) zajíce, které ovšem neupekli, jak by se někdo 
mohl domnívat, ale naopak o ně řádně pečovali. Odpoledne probíha-
ly velmi inspirativní programy určené pro celé rodiny, při nichž jsme 
si mohli vyzkoušet různé smyslové hry, vytvořit díla téměř umělecká 
z přírodního materiálu („landart“), prohrabat se více či méně příjemnými 
materiály – korkovými špunty počínaje a bublinkovou fólií konče (sen-
zopatická hra). Dokonce jsme si i zatančili kolové tance, a to já obvykle 
netančím a tanec považuji za druh umění, který mě zcela míjí. 
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Příjemné byly také večerní zpívánky, kde jsme si společně zahalekali 
známé lidové písně v doprovodu nejrůznějších chřestidel, bouchadel, 
zvonítek a dalších nástrojů. A nechyběla ani dvě nerozbitná ukulele, 
o která byl mezi dětmi velký zájem a která byla natolik inspirativní, 
že si naše Anička pořídila k svátku své vlastní žluté usměvavé ukulele. 

Večery patřily dospělým. Někdy jsme společně tvořili, jindy zase jen tak 
povídali a sdíleli své radosti i starosti. A průběžně jsme se dozvídali mno-
ho nového a zajímavého. Prohlédli jsme si zdařilé hmatové knihy, zahráli 
si zábavné společenské hry a někdy jen tak seděli a tupli (tak říkáme 
u nás doma stavu, kdy už všechny 3 děti spí, kočky i pes jsou zaopatření 
a my jen tak sedíme a relaxujeme, protože na víc už nezbývá sil). 

V rámci pobytu se uskutečnil velký výlet do Písku do Mraveniště – herny 
s různými zajímavými prvky. Náš Vojta si například velmi užil podlahové 
zrcadlo, po kterém radostně lezl a pozoroval svůj odraz. Andulce se zase 
moc líbil mravenec, na kterém se dalo jezdit.

 

Poslední večer nechyběl ani báječný táborák s opékáním buřtů a zpě-
vem, který se rozléhal okolím dlouho do noci. 

A za týden hurá domů. Uteklo to jako voda, rozhodně jsme se nenudi-
li, odnesli jsme si mnoho inspirace, pěkných zážitků, nové kontakty…. 
Velký dík patří všem organizátorům. Naše Anička už plánuje, že příští rok 
vyrazíme zase. Takže za rok třeba opět na viděnou!
 

 Katka Kavalírová, klientská rodina EDY 
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 Peceme pernícky
 

Na kurzu pro klientské rodiny EDY v Lučkovicích to každý den vonělo jako 
o vánocích. V rámci dopoledního programu „Každodenní život hrou“ jsme 
v herně ve velkém sále měli nejen již hotové těsto na perníčky, 
ale i voňavé ingredience do něj – hřebíček, skořici, vanilku… Kdo chtěl, 
mohl si vyzkoušet i mosazný hmoždíř. Všichni malí kuchaři se oblékli do 
zástěrek, sypali mouku na vál, váleli a vykrajovali, zdobili a pekli. Každý 
s takovou mírou pomoci, jakou potřeboval, ale všichni skutečně pekli 
– v herně byla malá elektrická trouba, do které jsme nazdobené EDY 
s dětmi vkládali na malém pekáčku. Díky tomu jsme pak také společně 
mohli s chňapkami na rukou opatrně zkontrolovat, zda už jsou EDOVÉ 
hezky zlatí, a stupeň upečení vnímat i podle vůně.

Vzhledem k tomu, že nejen dětem, ale i maminkám perníčky chutnaly 
(malý Ríša dokonce při jejich konzumaci zapomněl, že vlastně ze zásady 
nekouše), máme tu pro vás recept, podle kterého jsme těsto připravili. 
A můžete si ho na vánoce vyrobit klidně hned – je to zvláštní, ale syrové 
perníkové těsto z kvalitních surovin opravdu vydrží v mikrotenovém sáčku 
v chladu i několik měsíců (a podle profesionálních perníkářů dokonce 
i let… jen budete potřebovat někoho silného na jeho opětovné zpracování 
až do změkčení).

Recept na perníčky

Suroviny:
1 kg hladké mouky
½ kg cukru krupice + jeden vanilkový
100 g másla (ne jiného tuku!)
4 celá kvalitní vejce
4 velké lžíce medu (nejlépe šlehaného od včelaře, tekutý moc lepí)
1 sáček kypřícího prášku do perníku
1  celá směs Perníkového koření 

(například https://www.kosik.cz/produkt/21807-vitana-pernikove-kore-
ni-23g?gclid=EAIaIQobChMI3PHRj4ey5AIVQbTtCh1UaABfEAQYASABE-
gI24PD_BwE)

Navíc přidejte ještě čerstvě tlučený nebo umletý hřebíček a mletou sko-
řici – množství podle toho, jak výrazně aromatické chcete perníčky mít 
– přehnat to dle mých zkušeností nejde…
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Vše postupně smícháme do hladka - buď vytrvale ručně nebo v silném 
robotu. Kdyby těsto lepilo, klidně přisypte trochu více hladké mouky. Tou 
také pomoučete vál, když budete těsto rozvalovat na plát silný asi 3 mm, 
z kterého pak vykrájíte oblíbené tvary. 
 
Klasické zdobení bílkovou polevou po upečení a vychladnutí perníčků je 
pro děti obtížné a zdlouhavé, proto jsme naše perníkové EDY nazdobili 
zamačkáním lentilek nebo minilentilek ještě v syrovém stavu. Lentilky sice 
při pečení trochu ztratí barvu (hlavně ty modré někdy úplně zbělaly), ale 
v těstě drží, chuť se neztrácí a děti mají radost z rychlého výsledku. Smajlí-
ky jsme dotvořili i pomocí celých hřebíčků. 
 
Oblé tvary vykrajovátek jsou lepší, ostré špičky vykrájených perníčků jsou 
náchylné k připálení. Kdybyste chtěli péci přímo EDÍKY, koukněte se do 
našeho e-shopu, případně se domluvte se svou poradkyní, aby vám vykra-
jovátka dovezla: https://eshop.eda.cz/products/vykrajovatka-na-pernik-
-eda/.

                            Dobrou chuť! Jana Vachulová, poradkyně rané péče

Šimonek pekl ve stylovém oblečku
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 Rozhovor s mladou kolegyní 
  Mgr. Klárou Janeckovou 

Končí léto a kolegyně z rané péče EDA se scházejí po dovolených na našem 
pracovišti na Chodově. Využila jsem toho a vyzpovídala jednu z našich mla-
dých kolegyň.  
 
Kdy ses poprvé dozvěděla o rané péči? Co tě na ní zaujalo?  
Službu rané péče jsem poprvé poznala před mnoha lety díky svému 
sourozenci, za kterým jezdila poradkyně rané péče jiného střediska. Jako 
dítě jsem se vždy těšila na „tetu” z rané péče a hračky, které nám na 
doma půjčí.

Co ovlivnilo tvé rozhodnutí jít pracovat do služeb rané péče? Kudy vedla 
tvá cesta do rané péče?  
Už na základní škole jsem věděla, že bych ráda pracovala s malými dětmi, 
ale zatím jsem neměla jasnou představu. O několik let později jsem se 
rozhodla jít studovat speciální pedagogiku na Univerzitu Karlovu. Hned 
v prvním ročníku mě začala bavit tyflopedie (speciální pedagogika osob se 
zrakovým postižením). Ve druhém ročníku jsem na veletrhu INSPO pozna-
la Ranou péči EDA. Jejich práce mě nadchla, proto jsem se rozhodla pro 
práci dobrovolníka na setkání rodičů a slavnostech. Později jsem byla 
v EDOVI na praxi a lépe poznala rozmanitou práci poradkyně. Během 
vysoké školy jsem se dále věnovala tyflopedii a pracovala ve škole pro žáky 
se zrakovým postižením. 

Na konci studia jsem narazila na inzerát na poradkyni rané péče v EDOVI. 
Ani chvilku jsem neváhala a přihlásila se do konkurzu. Po úspěšném poho-
voru jsem nastoupila do své vysněné práce.

Co ti v tvé práci v poslední době udělalo radost?  
Jsem moc ráda, že do našeho týmu přibyly dvě nové šikovné poradkyně, 
které se mohou věnovat dalším rodinám a nám tím pomohou.

Čemu by ses do budoucna chtěla věnovat, jaké specializaci? 
Více mě zajímá oblast tyflopedie a zrakové terapie, proto bych si v bu-
doucnu ráda udělala kurz zrakového terapeuta, abych mohla u našich 
klientů provádět posouzení zrakových funkcí.
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Čím se dobíjíš ve volném čase, věnuješ se nějakému koníčku? 
Ve volném čase ráda tancuji. Nyní chodím na kruhové a irské tance. Dále 
se ráda setkávám s přáteli, chodím do kina nebo si jdu zaplavat.
Také občas sleduji závody Formule 1 a fandím svému oblíbenému jezdci.

Máš nějaký nesplněný sen?  
Ve svém volnu ráda cestuji. Už jsem si několik svých cestovatelských snů 
splnila, ale ráda bych ještě procestovala Irsko, Itálii a navštívila nějaké 
tropické ostrovy s bílou písečnou pláží a azurovým mořem.

Máš raději léto nebo zimu?  
Určitě mám raději léto. Mám ráda teplo, sluníčko a odpočinek u vody 
nebo na vodě.

Na co se právě teď těšíš nejvíce? 
Nyní se těším na listopadový koncert mé oblíbené hudební skupiny  
 poté na vánoce, které strávím se svými blízkými.

 Děkuji za rozhovor.

 S Klárou Janečkovou si povídala Markéta Skalická
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     Nápady, jak pomoci zvládat 
centrální postizení zraku

3. část seriálu
 
Pokračujeme třetí částí nápadů, jak pomoci dětem zvládat centrální 
postižení zraku. Náš nápadník se inspiruje knížkou „My child has CVI“ 
od holandských autorek Minette Roza, Katinka Bakker, Irmgard Bals, 
vydanou v organizací věnující se dětem se zrakovými vadami Bartiméus. 
Zároveň navazujeme na vydání brožury o centrálních poruchách zraku 
„Dívám se, ale nevidím“, kterou si můžete stáhnout z webové stránky 
www.eda.cz. První dva díly našeho nápadníku najdete ve Zpravodaji 
č. 32 a 33.

Téma: Rozpoznávání obličejů a projevů emocí ve výrazu obličeje 
Děti poznávají rodiče, jiné děti a další osoby pomocí rozlišení jejich obli-
čeje, tvaru těla, postoje, podle oblečení, po hlase a podle vůně.
V mozku je oblast, která je zodpovědná za rozpoznávání obličejů a výra-
zů emocí v obličeji. Ta může být u dětí s CVI postižena. Také mohou mít 
velké problémy rozpoznávat lidi ve svém okolí. Potřebují znát specifické 
rysy jejich obličeje, aby je mohly rozlišit od ostatních. Například: ma-
minka nosí krátké vlasy a má hnědé oči, dědeček je plešatý a nosí brýle. 
V takovém případě je snadné je od sebe odlišit. Ale pokud má sousedka 
také krátké vlasy a hnědé oči, jak můžeme určit, která ze dvou žen je 
maminka?

Vzniká také problém s rozpoznáváním výrazů obličeje a s interpretací 
nonverbálního chování, resp. nonverbální komunikace. Dítě těžko po-
chopí význam výrazu obličeje a může mít i problém se sdílením emocí. 
Nezaregistruje výrazy obličeje a gesta ostatních dětí nabízejících kontakt 
a zvoucích je ke společné hře. Dítě také nezaznamená povzbuzující výraz 
obličeje rodiče, když si je nejisté. Když těmto situacím dítě neporozumí, 
může dojít k nedorozumění s ostatními lidmi v okolí. Má to pak velký 
vliv na sociální interakci s ostatními a na způsob, jak kontakt s okolím 
probíhá.

Děti s výše uvedenými problémy potřebují pro rozpoznání osob více 
času. Potřebují pomoc, aby se cíleně naučily rozumět řeči těla a pro-
jevům emocí druhých lidí. Je třeba naučit je zapojovat další smysly při 
rozpoznávání osob a jejich emocí. Je dobré děti učit věnovat pozornost 
poznávání hlasu osob v jejich okolí, poznávání typického oblečení či cha-
rakteristické barvy oblečení určité osoby ten den. Dítě dále učíme, aby 
si všímalo typických doplňků jako jsou náušnice, náhrdelníky, náramky, 
šátky ve vlasech apod. Učíme je všímat si typických pohybů, chůze 
a významná je i charakteristická vůně jednotlivých osob. Je dobré požá-
dat nejbližší osoby v okolí dítěte (prarodiče, sousedy, chůvu), aby v kon-
taktu s ním promluvili, oslovili je, pozdravili, aby se naučilo rozpoznávat 
jejich hlas. Starší děti, které jsou již samostatné v kontaktu s lidmi, 
můžete vést k tomu, aby samy iniciovaly slovní kontakt s osobami. Stačí, 
aby je pozdravily, zeptaly se, jak se mají apod. Oslovená osoba zpravidla 
nějak odpoví, což dá dítěti informaci, s kým se právě potkal, a může pak 
snadno přímo navázat další kontakt.
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Jak můžeme ještě dítěti pomoci v poznávání osob a jejich emocí? 
Spolu s dítětem můžete vyzkoušet, kterým výrazům obličeje rozumí, 
které rozpoznává a z jaké vzdálenosti. Popište emoce související s výrazy 
obličeje. Popište a ukažte dítěti, co dělají jiné děti a dospělí, když proje-
vují své pocity, jak se projevují v chování. „Tomáš je naštvaný, protože jsi 
mu vzal autíčko. Tomáš zkřížil ruce před tělem a mračil se, což můžeš vidět 
na jeho obočí, které se stáhne dolů“.

Povídejte si o jednoduchých emocích. To můžete zvládnout i s vaším 
batoletem. „Kdy máš strach a co přitom děláš? Co se stane s pusou, očima, 
postojem? Poznáš podle hlasu, že je někdo naštvaný? Jak vypadá člověk, 
který se směje?“ Můžete jednotlivé projevy předvést. Můžete si s dítětem 
vzájemně formou hry předvádět, jak vypadá projev jednotlivých emocí 
ve výrazu obličeje: když je naštvaný, když má radost, když je smutný. 
Můžete k tomu také použít zrcadlo a předvádět projevy emocí v zrcadle 
spolu.

Také můžete dítěti pomoci pochopit vaše vlastní chování, když mu poví-
te, jaké emoce prožíváte: „Podívej se, já se usmívám, protože jsem šťastná 
z toho, co se ti povedlo“.

Pro poznávání obličejů a výrazů emocí v obličejích jsou užitečnými ná-
stroji také fotografie, knížky a aplikace na tabletu. S dítětem prohlížejte 
fotografie známých osob z jeho okolí a upozorňujte na charakteristické 
rysy obličeje konkrétní osoby: brýle, husté obočí, účes, pleš apod. Počí-
tejte s tím, že dítě bude potřebovat delší čas na zapamatování si těchto 
informací.

Dítěti také pomůže, když s ním promluvíte o tom, kdo a co bude na nové 
fotografii: váš popis zachycených osob a objektů pomůže dítěti je ná-
sledně na fotografii snadněji poznávat.

V knihkupectví a v knihovně najdete dětské knihy, které ukazují a popi-
sují různé emoce, obsahují ilustrace a fotografie ve výrazných barvách, 
s jednoduchým, kontrastním pozadím, obsahující méně detailů. Prohlí-
žejte v klidu s dítětem knížku a popisujte, na co se má v knížce podívat, 
co tam má hledat, co má vidět. Veďte dítě k tomu, aby objekty ukazo-
valo prstem, nebo je ukazujte prstem vy sami. Soustředění pozornosti 
dítěte můžete pomoci také zakrytím části obrázku, kde jsou aktuálně 
nepotřebné informace, papírem nebo záložkou;  ukažte prstem, kam má 
dítě zaměřit pozornost. Dítě chvalte za snahu o poznávání osob, nezdar 
nekomentujte, zopakujte popis charakteristických znaků a ukažte je.

 Markéta Skalická, zraková terapeutka
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	 ČSvetelné	bzucáky

V rodině Martínka jsem narazila na světelné bzučáky. Prodávají se 
v balení po čtyřech, každý bzučák má jinou barvu a vydává jiný zvuk (si-
réna, laser, alarm, fanfára). Po stisknutí bzučáky blikají a hrají. Je poměr-
ně snadné bzučák stisknout, proto je vhodný i pro děti s motorickými 
obtížemi.

Pomůcku je možné použít pro stimulaci zraku, sluchu a zlepšení koordi-
nace oko-ruka.

Nově máme tuto pomůcku i v půjčovně rané péče EDA. 

Zde je možné bzučáky zakoupit:
https://www.sensa-shop.cz/svetelne-bzucaky/

Děkujeme za tip na pomůcku mamince Martínka.

Klára Janečková, poradkyně rané péče
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  Samolepky na okluzory 

Možná i vám někdy přebývají samolepky, které lze nalepit pro motivaci 

dítěte na okluzory Pro-ophta. Alespoň v rodině čtyřletého Jiříka tomu 

tak občas je, a tak maminka využila samolepky jiným způsobem. Nápad 

je to jednoduchý a hezký, a tak můžou samolepky posloužit třeba i k pro-

cvičení grafomotoriky.

V Jiříkově pokojíčku jsem našla i další zajímavou a jednoduchou hrač-

ku, barevný ovál s kolíčky: stačí mít karton, pastelky či barvy a k tomu 

prádelní kolíčky příslušných barev. Můžeme tak zjistit, jestli dítě pozná 

barvy, aniž by je muselo hned umět pojmenovat, a ještě si procvičí ob-

ratnost a sílu prstů. 

Za nápady děkuje paní Čapkové

 Martina Herynková, poradkyně rané péče
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 Magnetický  kufrík 
   -  tip na pomucku

Máme pro vás nápad z naší klientské rodiny – kreativní magnetický kufřík 
z kartonu s magnetickými obrázky. Informace najdete na stránkách Fléru 
https://www.fler.cz/zbozi/kreativni-magneticky-kufrik-nejen-na-cestova-
ni-10685938 nebo na fB https://cs-cz.facebook.com/hraveakretivne/.

Magnetky zvířátek si maminka dokoupila jinde. Kufřík lze brát dětem na 
cesty, a upoutávat tak jejich pozornost vhodným způsobem.

Příjemné hraní přeje Lucie Donátová, poradkyně rané péče
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 Vibracní polštárek

Madlenčina maminka mi na konzultaci v rodině ukázala vibrační polštá-

řek, který uvolňuje svalové napětí, stres a ulevuje od bolestí zad a krku. 

Nabízí pět různých masážních módů dle intenzity. 

 

Polštářek se dá použít i pro stimulaci dětí s kombinovaným postižením. 

Je možné ho využít v různých polohách dítěte, na různé části těla pro 

uvědomění si hranic těla i pro stimulaci hmatu. Polštářek může dítěti 

ulevit také v případě, že má potíže s bříškem.

Zde je možné polštářek zakoupit:

https://www.aliexpress.com/item/32952820664.

html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2d934c4dC3a8Ln

Děkujeme za tip mamince Madlenky.

 Klára Janečková, poradkyně rané péče 
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 Cernobílá inspirace

 

Jmenuji se Vašík a mám pro vás několik tipů na hračky. Pro rozvoj mého 
zraku mi teta z EDY, paní Markéta Skalická, doporučila hračky v černo-
bílých barvách. Babička Míla mi ušila pejska a krtečka, kteří jsou kromě 
černobílých barev ještě z různých hmatově zajímavých materiálů. Použila 
bavlnu, flauš a minky. Obě zvířátka vycpala dutým vláknem. Babička také 
zakoupila látku a ušila mi hrací podložku a kostku. Hrací deka je vyztu-
žená Ronofixem, aby lépe držela tvar a abych ji nemohlpři svém pro-
zkoumávání zmuchlat, a na zadní část použila babička obyčejnou bavlnu. 
Kostka má molitanovou výplň, která se stejně jako Ronofix dá zakoupit 
společně s panely na webu https://www.syslito.cz. Abych měl ještě více 
podnětů, maminka mi pořídila dvě velká černobílá leporela v knihkupec-
tví Dobrovský.

Anna Králová, poradkyně rané péče rodiny Vašíka Maříka

A další nápady a inspiraci vám mohou nabídnout hračky, které ušila ba-
bička pro vnučku Aničku.

 Anna Králová, poradkyně rané péče rodiny Aničky Čepelákové
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 Jak jsme trávili prázdniny
 

Jsme tři, bydlíme ve Středočeském kraji a letní prázdniny trávíme většinou 

někde mimo domov. Já mám nejraději Šumavu na kole, sedmiletý zdravý 

Jiřík Třeboňsko na kole a pod hladinou rybníka a tříletému nechodícímu, 

leč pojízdnému Ríšovi je to jedno, hlavně že to drncá. Náš největší hen-

dikep je to, že Ríša se musí buď vézt nebo nosit, takže bez určitých kom-

promisů to samozřejmě nejde. I za těchto okolností se nám ale – myslím 

a doufám – daří trávit prázdniny k všeobecné spokojenosti.

Nejvíce jezdíme na kole s vozíčkem, který máme poněkud netradičně při-

pojen na kolo zepředu. Není to nic speciálního, jen už se to nevyrábí. Úpl-

ně stejnou službu (a v odpojené verzi jako „kočárek“ možná i lepší) vám 

ale udělá i standardní vozík za kolo. Za ta léta, co na Šumavu jezdíme, tam 

vybudovali opravdu spoustu cyklotras, díky nimž člověk vůbec nemusí na 

silnici. Třeba ta ze Srní do Prášil je skvělá, okolo Modravy je všude parádní 

hladký povrch, a ani u Železné Rudy nenarazíte na žádné komplikace (tedy 

až na ty kopce). Přibyla i spousta nových atrakcí, řada z nich je přístupná 

i pro nechodící, například vlčí výběh v Srní. Nicméně jsou to hory, takže 

je potřeba počítat s tím, že úplně všude to s vozíčkem nejde. Na Prášilské 

jezero musíte nechodící posledních asi 200 metrů vynést, jsou tam vel-

ké kameny. Na druhou stranu k jezeru Laka dojedete s kolem pomalu až 

k hladině. Všude je spousta informačních center, kde rádi poradí a děti se 

tam i docela zabaví.
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Dalším místem, kam jsme se o prázdninách podívali, byl Moravský kras. 

Čekala jsem, že to už bude trochu náročnější, protože vozíček nebo ko-

čárek si v jeskyni úplně představit nedovedu. Byla jsem ale velmi mile 

překvapena; řada jeskyní je vozíčkářům zpřístupněna, zavedli bezbariérové 

trasy či upravené prohlídky. A když to jinak nejde, nechodícího turistu 

vám ochotně pomohou ze schodů snést průvodci. Takže i na tu lodičku 

v Punkevní jeskyni se dostanete.

Během prázdnin jsme navštívili ještě řadu jiných míst a musím říct, že 

snad všude už se na malé děti a turisty s pohybovým omezením pamatuje. 

Lanovky vyvezou kočárky, v muzeích a hotelech mají výtahy nebo alespoň 

rampy, „stezky v korunách stromů“ jsou bezbariérové až nahoru. A všude, 

skutečně všude jsme potkali ochotný personál nebo jiné návštěvníky, kte-

ří nám pomohli kočárek poponést, když jiná možnost nebyla.

Co říct závěrem? Nebojte se cestovat s dětmi, které mají postižení. Za-

čněte třeba někde, kde to znáte nebo kde se můžete předem informovat, 

ať máte „základnu“, ze které budete vyrážet na výlety. Nemějte nereálná 

očekávání. Na českokrumlovskou věž se s vozíčkem zkrátka nedostanete. 

(Na dětskou(!) oční ambulanci VFN v Praze ostatně také ne.) Ale věřte mi, 

že budete překvapeni, kam všude už to jde a bez komplikací, ať  dáte před-

nost okruhu kolem Lipna i s přívozem ve Frymburku nebo industriálnímu 

Světu techniky v ostravských Dolních Vítkovicích a prohlídce (vyhaslé) 

tavicí pece zblízka. Sportu a novým zážitkům zdar!

 Lenka Mikulcová, Ríša a Jirouš
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 Cyrilovo pecení
 

Červené srdce jsem poprvé udělal mamce k narozeninám. 
Byla fakt nadšená. Myslím, že to byla bomba!

Recept na červené srdce

Suroviny:
3x vejce
1x citrón
1x vanilkový cukr
½ kypřícího prášku do pečiva
1x sklenice cukru krupice
2x sklenice mouky polohrubé
1x sklenice oleje
1x lžička kakaa
červené potravinářské barvivo
šlehačka
maliny
trochu mléka
máslo na vymazání formy

Postup přípravy:
• do mísy dej 1 sklenici cukru a 1 sklenici oleje
• dále dej do mísy pouze žloutky!!! 
•  přistrouhej kůrku z omytého citrónu (aby srdce krásně vonělo) a přidej 

vanilkový cukr
• vše důkladně zamíchej a nech rozehřát troubu na 200 °C
•  do mísy přidej 2 sklenice mouky, 1/2 kypřícího prášku, špetku soli a 

trochu mléka
• opět vše důkladně zamíchej
•  přidej kapky z citrónu a vyšlehej z bílků od vajíček sníh, který poté také 

opatrně!!! vmíchej do těsta
•  červeným barvivem obarvi těsto a dej do vysypané formy ve tvaru srdce
• vlož do rozehřáté trouby a peč v horké troubě na 200 °C jednu hodinu
• poté srdce vyndej z formy, pomaž šlehačkou a navrch dej maliny.

                            Dobrou chuť přeje Cyril
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Kalendárium

Co proběhlo

26. 5. - 1. 6. 2019  Pobytový kurz v Lučkovicích

19. 6. 2019   Zahradní slavnost v areálu Filipovka, 

 10.00 – 16.00 hod

Co se chystá

18. 11. 2019  Kurz Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami 

zrakového vnímání – kurz pro odborníky a specialisty, 

ale i pro zvídavé rodiče, 9.00 – 16.30 hod

26. 11. 2019  Charitativní koncert pro EDU v Jazz Docku – Juwana 

Jenkins, Mucha, United Heads, bohatá tombola, vstupenky 

budou v předprodeji i na místě, od 19.00 hod

4. 12. 2019  Setkání rodičů a dětí s Mikulášem, 13.30 – 15.30 hod

únor – březen 2020  koncert ZUŠ – koncert pro EDU

25. 4. 2020  Den oslav rané péče – 30. výročí založení rané péče 

v Čechách

květen 2020  Pobytový kurz

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