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Úvodník

Letošní rok v EDOVI začal opět rychlým tempem. Finišovali jsme s úpravami 

zatím poslední aplikace EDA PLAY ELIS, aby mohla koncem ledna spatřit 

světlo světa a dostat se ke svým uživatelům přes Appstore. 

O aplikaci i jejím křtu si více přečtěte v rubrice Informace a později (na jaře) 

i v našem časopise (K)Oukej, který bude zaměřen na zrakové vnímání.  Zde 

bych se ráda podělila o radost, že je dílo hotovo a slouží dětem, rodičům 

a pedagogům. Není nad to vidět, že naše námaha měla smysl, hra dobře 

funguje a baví. Celý tým, který se vývojem aplikace zabývá, je pěkně sehraný. 

Už víme, co od sebe navzájem můžeme čekat, a užíváme si při tvorbě také 

legraci. Vždyť najít pračku, která bude „správně“ znít, nebo namalovat jasně 

a srozumitelně špinavé brýle, k tomu je třeba pečlivost i humor. Aplikace je 

inspirovaná Eliškou a tím, co ji baví a čím žije. Tentokrát jsme si dovolili do 

hry přidat i různé vtípky a obohatit repertoár sociálních vazeb hlavní postavy 

– objeví se tam děda i kamarád David. Aplikace je zas trochu jiná než ty před-

chozí, ale pěkně zapadá do celé rodiny EDA PLAY. Však sami uvidíte, až si ji 

s dětmi zahrajete. Má širokou škálu uplatnění a využití, a to nejenom pro 

děti s centrálním postižením zraku (CVI), kterým je v první řadě určena.

Na pobytu s rodinami určitě zas hry inspirované aplikací budou tvořit část 

programu během týdne v Lučkovicích. Máte se tedy již na co těšit.

Čím ještě žijeme, to najdete nejen v rubrice Informace, ale i aktuálně na na-

šem webu i facebooku či v mailových schránkách od svých poradkyň. 

 

V další části Zpravodaje nabízíme několik tipů z rodin. Za zmínku stojí skvělá 

polohovací pomůcka vytvořená podle vzoru originální Squiggles Baby. Až ji 

uvidíte, asi budete žasnout a také s obdivem přemýšlet o tom, co vlastně jde 

všechno doma vyrobit.

Pěkné inspirativní čtení a vydařený rok 2017 přeje

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče a redaktorka
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Pokrtili jsme novou aplikaci 
EDA PLAY ELIS

Křest a představení nové aplikace EDA PLAY ELiS se uskutečnily 
27. ledna 2017 v prostorách organizace EDA. Rodina aplikací 

se rozrostla o dalšího člena, na křest přišly nejen klientské rodiny, ale také 
pedagogičtí a sociální pracovníci ve velkém počtu. 

Křest začal v půl čtvrté odpoledne; nejdříve jsme uvítali hosty, kromě rodičů 
a speciálních pedagogů také „sudičky“ naší hry – odborné garantky aplikace: 
Markétu Skalickou, Alici Pexiederovou a Lucii Magerovou. Další kmotrou 
byla Lenka Bártová, fundraiserka EDA PLAY a maminka Elišky, podle které 
byla hra pro iPady EDA PLAY ELIS vytvořena. Za vývojáře nechyběla Ivana 
Bajgarová ze studia Sugar and Ketchup. 
 
Na úvod jsme připomněli historii rodiny aplikací EDA PLAY. První aplikace 
EDA PLAY pro trénink zraku a jemné motoriky vznikla již v roce 2013 
a navrhli jsme ji tak, aby vyhovovala dětem se zrakovým a kombinovaným 
postižením. Předchozí zkušenosti jsme uplatnili i u nových aplikací EDA 
PLAY PAULI a TOBY, které jsme pokřtili v dubnu 2016. Úkoly a cvičení jsou 
pro děti maximálně jednoduché a přitom motivační, aby rozvíjely jejich 
schopnosti a zároveň jim přinášely radost z toho, co už dovedou. 
 
Ve spolupráci s našimi odbornicemi na stimulaci zraku a na hru vznikla nyní 
další aplikace EDA PLAY ELIS pro děti s centrálním postižením zraku 
a kombinovaným postižením. Je inspirována konkrétními potřebami holčič-
ky Elišky Bártové. 
 
Aplikace by nemohla vzniknout bez našich dárců. Projekt byl realizován pro-
střednictvím Nadace Leontinka a Čtení pomáhá. Na EDA PLAY ELIS přispěla 
také firma Dow. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po úvodním slovu jsme si pustili trailer k EDA PLAY ELIS. Kdo nemohl na 
našem setkání být, může si ho pustit nyní: https://www.youtube.com/
watch?v=W5CmfCudZHI. 
 
Poté jsme rovnou přistoupili ke slavnostní chvilce; naše sudičky pokřtily 
dětským šampaňským novou aplikaci. U křtu byla také dcera Lenky Bárto-
vé, Eliška. Nechyběl ani pes Sam, asistenční pes Elišky, který také v aplikaci 
vystupuje. 
 
Aplikaci pak představily vývojářka Ivanka Bajgarová a Lenka Bártová, mamin-
ka Elišky. Hra byla připravena na míru dětem s centrálním postižením zraku 
a dalšími vážnými zrakovými vadami. Díky jednoduchosti zpracování úkolů ji 
mohou ovládat i děti s postižením motoriky. 
 
Aplikace byla vytvořena na základně konkrétních zálib Elišky. Zaujmou ji 
zvláštní zvuky, skřípot dveří, cinkání zvonku, zvuky zvířat nebo činnosti, kte-
ré zná z domova, jako je třeba praní prádla. Čím více se Eliška soustředí na 
hru a své oči zapojuje, tím lépe se může naučit rozumět tomu, na co se dívá.
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Ve hře se Eliška například koupe, dělá si kaši, hledá svého pejska a plní další 
úkoly. Spojovacím prvkem mezi úkoly jsou dveře, které tvoří pojítko celé 
hry. Opakování je u dětí s CVI důležitým motivačním prvkem. 
 
Během své prezentace Lenka Bártová a Ivana Bajgarová představily simulá-
tor zrakových vad.  Přítomným předvedly, jak vidí děti s centrálním zrako-
vým postižením. Děti si mezitím hrály v naší herně s odbornicí na zrakovou 
stimulaci Markétou Skalickou. 
 
Pak naše odborné garantky aplikace Alice a Lucie poradily rodičům a ostat-
ním hostům tipy, jak využít novou aplikaci i v reálném životě. Některé úkoly 
předvedly v praxi, například se pralo prádlo, umixoval se jahodový koktejl, 
rozkrájel se a rozdal dort. Děti i rodiče si pochutnali, tato praktická ukázka se 
všem líbila. 
 
Zbyla i chvilka času na popovídání a hraní nové aplikace.  Křest se povedl, 
máme radost, že se hra EDA PLAY ELIS úspěšně představila a že si s ní děti už 
mohou hrát. 
 
 
Jaké jsou ohlasy na naši novou aplikaci? 
 
„Moc vám děkujeme za novou aplikaci! Pro našeho syna je to jeden z mála 
zdrojů zábavy, kterým rozumí, něco, co může hrát sám, a přiblížit se tak 
ostatním dětem bez hendikepu. Už ji máme doma.“ 
 
„Je úžasná. Hlavne ten ujo s holiacim strojčekom a pečenie. To môj syn 
zbožňuje.“ 
 
 „Děkujeme za pozvání na dnešní křest. Jste úžasní, za MŠ Obrnice i za sebe 
osobně přeji hodně šťastných dětiček, rodičů.... Hodně síly do další práce.“ 
 
 
 Lenka Trubačová, PR asistentka
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 Raná péc�e šitá na míru – kvalitní, 
vc�asná a komplexní
Projekt v rámci programu Nadačního fondu Avast Spolu 

do života

Na konci loňského roku získal EDA od Nadačního fondu Avast v rámci 
jejich nového programu Spolu do života finanční podporu ve výši 
700 000 korun. Díky štědrému grantu můžeme v průběhu roku 2017 
realizovat projekt Raná péče šitá na míru – kvalitní, včasná a komplexní. 
Věříme, že zvolené aktivity nám pomohou skutečně zlepšit kvalitu 
i rozsah služeb, které nabízíme. Co nás tedy letos čeká?

První oblastí, kterou se projekt zabývá, je vzdělávání. Naše poradkyně 
získaly příležitost absolvovat zajímavý kurz zaměřený na komunikaci 
v rámci rodiny, vedoucí pracovníci zase mohou dalším vzděláváním zvýšit 
své kompetence v oblasti řízení organizace. I nadále budeme pokračo-
vat v kazuistických a supervizních setkáních, která slouží jako prevence 
syndromu vyhoření a pomáhají našemu rozrůstajícímu se týmu zvládat 
různé složité situace. V rámci projektu se vydáme na několik domácích 
konferencí a dvě kolegyně pojedou v červenci představit činnost EDY 
(a samozřejmě získat spoustu nových kontaktů a informací z oblasti 
vzdělávání osob se zrakovým postižením) na konferenci ICEVI do belgic-
kých Brugg. Se zážitky z konference se podělí nejen se čtenáři Zpravoda-
je, ale také s kolegy z dalších pracovišť poskytujících ranou péči 
– na podzim nás čeká společné setkání, věnované sdílení zkušeností 
z odborných seminářů, workshopů a konferencí.

Druhou oblastí, které se projekt týká, je financování naší organizace. 
Získali jsme prostředky na plat fundraisera a jeho další vzdělávání. Dou-
fáme, že fungující fundraising v oblasti individuálního a firemního dár-
covství nám umožní dosáhnout větší finanční nezávislosti na nadačních 
penězích a státních dotacích.

Jak asi víte, v minulosti se nám podařilo rozšířit nabídku služeb o psy-
chologickou podporu našich klientských rodin. Díky projektu můžeme 
nadále nabízet provázení v těžkých životních situacích všem klientům, 
kteří o tuto službu projeví zájem. Informace o této službě vám poskytne 
vaše poradkyně.

Posledním tematickým okruhem projektu je osvětová činnost v oblasti 
rané péče. S pomocí osvědčené distribuční firmy předáme informace o 
službě rané péče a oblíbené trhací bločky s obrázky z aplikací EDA PLAY 
lékařům ve většině pediatrických ordinací v České republice. Věříme, že 
opakovaná informační kampaň přispěje k tomu, aby se rodiny o možnos-
tech využívat služby rané péče dozvěděly skutečně včas.

Projekt je realizován v období 1. ledna – 31. prosince 2017 s podporou 
Nadačního fondu Avast.

 Jana Ježková, koordinátorka projektu
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 EDA na predstavení Louskác�ek, 
 vánoc�ní sen

Louskáček je výpravným klasickým baletem, který do divadel vždy 
přináší symboliku Vánoc. Patří k nim nejen svou tematikou a obsahem, 
ale i zimní atmosférou. V tomto směru nový Louskáček, vánoční sen 
uváděný v Divadle Hybernia zapůsobil výborně. 
 
Agentura Czech Jazz Art, s. r. o., a baletní škola First International 
Ballet School, které výpravný balet pořádají, podpořily formou vstupe-
nek organizaci EDA. Věnovaly vstupenky EDOVI, aby klientské rodiny 
dostaly dárek a zaměstnanci získali odměnu za svoji obětavou pomoc 
těmto rodinám a jejich dětem. 
 
Premiéra představení se uskutečnila 5. prosince 2016 od 19.30 hodin 
v divadle Hybernia. Reprízy představení proběhly v termínech 
6. a 12. prosince 2016 a dále 10. a 18. ledna 2017. V hlavní roli prince 
Louskáčka se představil Leonardo Velletri, první sólista Baletu Flo-
rencie.  V titulní roli Klárky zatančila Rosa Maria Pace, přední sólistka 
Bohemia Baletu Praha. 
 
Uskutečnit celovečerní dějový balet Louskáček bylo dlouholetým snem 
ředitelky baletní školy First International Ballet School Veroniky Iblo-
vé a produkční Jany Malisové, který se jim podařilo splnit. Na předsta-
vení participovali nejen studenti jejich školy, ale také členové souboru 
baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni, studenti Konzervatoře hl. m. Prahy, 
Baletu Praha Junior a Tanečního centra Praha – konzervatoře.
 

 
 

Představitelé dětských rolí byli skvělí, tančili roztomile a ve sborových 
tancích byli synchronní, a to i ty nejmenší děti (kupříkladu tanec lou-
tek-panenek). Také starší děti působily ve svých rolích přirozeně 
a pohybovaly se po jevišti se samozřejmostí, například vojsko myší 
a vojáků. Krásně a lehce se vznášely po jevišti představitelky sněho-
vých vloček a motýlků. 
 
Louskáček, vánoční sen režiséra Gustava Skály představil klasické pojetí 
tohoto výpravného baletu. Gustav Skála se inspiroval dílem slavného 
romantického spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a Myší král. 
V baletu jsou vylíčeny barvitě události kouzelné štědrovečerní noci, 
kterou putuje Klára se svým ochráncem – princem Louskáčkem – do 
jeho pohádkové říše a zase zpět. Příběh začíná slavením Štědrého veče-
ra, kdy Klárka dostane kouzelný dárek – louskáček na ořechy, který se 
v její fantazii promění v krásného prince a společně putují do pohád-
kové říše k vánočnímu stromu, kde přemohou zlého Myšího krále. 
 
Choreografii baletu vytvořil umělecký šéf baletu J. K. Tyla Jiří Pokorný 
a ředitelka First International Ballet School Veronika Iblová s odvolá-
ním na Maria Petipu. Oba ukázali kromě zdařilé pedagogické práce 
i choreografický cit nejen v znovuoživení Čajkovského baletu, 
ale i v zjednodušené podobě. 
 
Celý balet zakončil potlesk, ale i výskot a další výkřiky naznačily, že se 
balet obecenstvu líbil. Představení baletu Louskáček, vánoční sen se 
i přes složitost nastudování vydařilo. Nadšení dětí, radost a vánoční 
nálada se přenesly z jeviště do celého divadla. Navíc měl Louskáček, 
vánoční sen i přidanou charitativní hodnotu. Jeho prostřednictvím 
mohli zajít na představení rodiče i děti z organizace EDA, kterým přine-
sl úsměv na tváři a odreagoval je  od jejich starostí. Můžeme se těšit na 
další představení příští zimu!

7Zpravodaj EDA cz, z. ú.  24/2017 infoservis



Dojmy rodičů z představení: 
 
 
„Představení se nám moc líbilo, potěšilo duši i oko.“ 
 Alena Hrubá 

 
„Opravdu krásný zážitek, který bych si za normálních okolností mohla jen 
stěží dovolit. Bylo to moc krásné, úžasná výprava i výkony tanečníků, děti 
byly také nadšené.“ 
 Zuzana Šnajdrová 
 
 
 „Na Louskáčka jsme šli poprvé, proto jsme byli velmi zvědaví. Překvapilo 
nás, kolik bylo v hledišti malých (i cca dvouletých) dětí v tuto večerní 
hodinu. Samotné představeni bylo kouzelné. Kostýmy, kulisy i rekvizity  
navozovaly pohádkovou atmosféru, známá Čajkovského hudba skvěle 
podtrhla děj. Samozřejmě nejzajímavější bylo vystoupení baletních umělců 
– fascinoval nás výkon nejmenších baletek, kterým nemohlo byt víc než 
tři nebo čtyři roky a předváděly bravurní vystoupení. Stálo to za to, bylo to 
úžasné a jsme rádi, že jsme mohli představení vidět.“ 
 Monika Narovcová 
 
 
„Nádherný zážitek, velké díky.“ 
 Michaela Pulpánová 
 
 
„V prosinci jsme od EDY krátce před vánočními svátky obdrželi milé 
překvapení v podobě lístků na balet Louskáček, vánoční sen v pražském 
divadle Hybernia. Do Prahy jsme vyjely z Příbrami s mojí pětiletou dcerou 
Klárkou, která sama navštěvuje hodiny baletu. Moc se těšila a ještě více, 
když zjistila, že hlavní hrdinka příběhu nese její jméno. Pozadí scény bylo 
velmi působivé, jednoduché, založené na světelných efektech bez přemíry 
rekvizit. Samotný balet má spád, přiměřené napětí a jiskru, přináší 

optimismus a pohlazení na duši. Roztomilé byly baletní výkony a tance 
malých holčiček a chlapců. Uvědomila jsem si, kolik emocí a výrazů dokáže 
člověk pohybem vyjádřit beze slov. Je to často o tréninku a naší vnímavosti. 
Náš výlet do Prahy jsme si s dcerou hezky prožily, v duši mi neustále znějí 
tóny ze slavných melodií baletu Louskáček. Moc děkujeme EDOVi za tuto 
možnost.“ 
 Markéta Marková 
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Ohlasy na balet Louskáček, vánoční sen z recenzí: 
 
 
První recenze: „Louskáček pro děti a s dětmi v pražské Hybernii“: „Rodinné 
divadlo kypí životem a pozitivní atmosférou. Nehraje si na něco, čím není 
– a to je velmi důležité. Divadlo bez přetvářky a také divadlo, v němž nikdo 
nepředstírá.“ 
http://operaplus.cz/louskacek-pro-deti-a-s-detmi-v-prazske-hybernii/ 
 
 
Druhá recenze na Louskáčka: „Scénu zaplaví radost, dětem září oči a vy jim 
pak odpustíte i to, že občas některé šibalsky mrkne do hlediště na rodiče či 
známé." 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1977474-recenze-louskacek-
nema-dobre-vanocni-sny-pokud-se-mu-nezda-o-detech 
 
 

 
 
 
Poslední recenze na Louskáčka: „Fabule je jednoduchá, ale o to důležitější 
je efekt výsledné velkolepé podívané, která si za úkol klade upozornit 
– i v povánočním čase – na to nejpodstatnější, totiž mezilidské vztahy.“ 
http://www.nenudtese.cz/2017/01/12/louskacek-v-prazskem-divadle-
hybernia-otevira-dvere-do-vanocniho-sveta-pohadek-malym-i-velkym/ 
 
 
 Lenka Trubačová, PR asistentka
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Zprávy z Linky EDA
 
 
 
 
 
 

Naše Linka prospívá a stále běží, každé pondělí až pátek od 9.00 do 15.00 
jsme připraveni zvednout telefon (tel. číslo 800 40 50 60) či přijmout 
chat třeba i od vás. Rádi bychom vás informovali o drobných změnách, 
které se vás mohou dotknout. 
 
V nedávné době jsme změnili chatovací prostředí za nové. Bohužel ani 
nám se nevyhnuly různé technické potíže spojené s nově naprogramo-
vaným webem. Velmi se omlouváme všem klientům. Občas se na chatu 
objevují chyby v systému, které mohou ztěžovat komunikaci a chatování 
vůbec (nejčastější jsou znásobení odpovědí či jejich neodeslání druhému 
účastníku chatu či jejich neočekávané výpadky). Na nápravě intenzivně 
spolupracujeme s vývojáři. Bohužel se ukazuje, že tyto potíže mohou ně-
jakou dobu přetrvávat, protože oprava jedné chyby může vyvolat chybu 
jinou. Velmi se snažíme situaci uvést co nedříve do normálu. Moc prosí-
me o shovívavost a trpělivost, pokud by se takové obtíže objevily 
i během vašeho chatu. 
 
Pokud se vyskytnou opakující se problémy s chatem, velmi uvítáme, 
pokud nás o tom budete informovat na mailu: linka@eda.cz anebo přímo 
na telefonním čísle: 800 40 50 60. Stejné číslo můžete využít k telefo-
nickému rozhovoru místo chatování, pokud by se výše uvedené potíže 
vyskytly. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 31. prosinci 2016 bylo ukončeno poskytování služby Zdravotnické 
poradenství, kdy jste po předchozím dojednání termínu mohli po te-
lefonu hovořit s lékaři (s odborností: pediatr, dětský neurolog, dětský 
oftalmolog, dětský rehabilitační lékař a další). Skončil projekt Nadace Si-
rius, který tuto služby dotoval. Chci poděkovat všem odborníkům, kteří 
poskytovali klientům poradenství. 
 
Poslední zpráva je na rozdíl od předcházejících jednoznačně pozitivní 
(rozhodně pro mě). Od ledna 2016 si rozšiřuji úvazek pro službu Psy-
chologické poradenství a pomoc (občas jí neformálně říkáme „krizovka“, 
krizová intervence je však jen jednou z forem psychologické podpory 
a pomoci). Budu tedy více k dispozici všem klientům EDY, kterým po-
skytujeme ranou péči a kteří si o povídání se mnou (či s mou kolegyní 
Terezou Vísnerovou) požádají.

Klidné dny za tým Linky EDA přeje 

Andrea Nondková, vedoucí Linky EDA a psychologické pomoci v EDOVi
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Podpora pohybového vývoje detí 
se zrakovým posti�ením
 
 
 
 

 
 

Nadace Komerční banky Jistota umožňuje v rámci programu Srdeční zá-
ležitost aneb Pomůžeme vám pomáhat svým zaměstnancům předkládat 
dobrovolnické projekty a získávat tak finanční prostředky na podporu 
pomáhajících organizací a jejich aktivit. Svůj projekt, zaměřený na zajiš-
tění mezd odborného terapeuta pohybového vývoje pro děti se zrako-
vým postižením, úspěšně předložil i náš klientský tatínek a dobrovolník, 
pan Jiří Stýblo. Díky jeho iniciativě a podpoře Nadace Jistota tak může 
v letošním roce naše konzultantka pro pohybový vývoj Lucie Donátová 
nabídnout své znalosti a zkušenosti většímu počtu klientských rodin než 
v dřívějších letech. 
 
A co taková konzultace pohybového vývoje obnáší? Lucie se věnuje růz-
ným metodám fyzioterapie (Vojtova metoda, Bobath koncept) a rozvoje 
hrubé i jemné motoriky. Poskytne vám ale také řadu praktických infor-
mací, ať už se týkají výživy a krmení dítěte, jeho sebeobsluhy, poloho-
vání a využívání různých pomůcek, vybraných s ohledem na specifické 
potřeby vašeho dítěte. Pokud budete mít zájem využít služeb naší kon-
zultantky pohybového vývoje, obraťte se na svoji poradkyni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Konzultantka pohybového vývoje 
 Lucie Donátová vám ráda poskytne konzultaci 
 v domácím prostředí nebo ambulantně. 
 
 
 

 Za podporu naší činnosti velmi děkujeme panu Stýblovi a Nadaci Jistota. 
 
 

 Jana Ježková, koordinátorka projektu
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Rozhovor s poradkyní Lucií Magerovou 
Ptá se Zuzana Malá, která přeposílá štafetu dále. 

 

 

Když jsem přemýšlela, s kým udělat rozhovor, tak jsi mne okamžitě na-

padla ty. Schválně, jestli víš, proč? 

Už nás moc nezbývá? 

 

Podle mého názoru tady z poradkyň máš nejkrásnější práci. Vybíráš nové 

hračky do EDY. To je přeci super! Jak jsi k tomu přišla? 

Když jsem nastoupila do EDY, tak mi dali vybrat, jestli se chci starat o auto 

nebo o hračky – a hračky mi jsou blíž.  Velmi ráda si hraju. 

 

S čím si ráda hraješ? 

Nejraději spolu s lidmi. 

 

Máš dva velké kluky, kteří už jdou k maturitě. Ještě si hrajete? 

Ano, máme moc rádi deskové hry a život je přeci hra. My žijeme, a proto 

si hrajeme. A jako správná máma puberťáků vidím, že si se mnou hrají 

komunikační hry. Typu „Já za to nemůžu“, „Se to stalo“. A s láskou k her-

ním principům se tyto situace zvládají lépe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdysi jsi mi vyprávěla, že jsi psala klukům dopisy na školu v přírodě 

v šifrách. Poděl se o to s našimi čtenáři. 

To vycházelo z toho, že jsem nevěděla, co jim psát. Ve školce po nás 

chtěli, abychom jim napsali více pohledů najednou, tak jsem si pomohla. 

Šifra sice neumožňovala dlouhý text, ale děti se potěšily i z toho luštění. 

Oba už ve školce četli, tak jsem si to mohla dovolit. Před odjezdem do-

stali šifrovací tabulku a na základě toho si pohledy luštili. Moje máma mi 

pohledy kreslila, ale já nejsem výtvarně zdatná, tak jsem zvolila tuto me-

todu. Od té doby se to stalo tradicí, tak nám pak Ježíšek přinesl šifrovací 

sadu a dárky například k narozeninám si hledali kluci podle šifer. Místo 

dárku dostali do ruky šifru a hledali si dárek v prostoru. Tento rok jsem 

synovi dala dárek do ruky a byl zklamaný, že ho dostal jen tak. Člověk si 

někdy zadělá, když si vytvoří tradici. 
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To máte krásnou tradici. Jsi inspirativní. Nakazila jsi tím okolí? 

Maminky ve školce se dotazovaly, co to klukům chodí a že pohled čtou 

velmi netradičním způsobem, ale v mém blízkém okolí to není výjimkou 

a už nám to přijde v rodině normální. Naše děti milovaly knižní příběhy 

Komisaře Vrťapky, kde se luštilo, tak jsem je tím vlastně jen podpořila 

v jejich zájmu. Například film „Kód Enigma“ jsme zhlédli všichni. 

 

Před Vánoci jsi mi například doporučila skvělé knížky pro děti Odhalení 

zločinu a Cesta Vikingů od Kierana Fanninga. Co je teď na trhu zajímavého 

a doporučila bys to klientům na přečtení? Máš velký přehled. 

Pokud by vaše děti rádi luštily, tak toho Vrťapku. Teď už se moc neorien-

tuji v knížkách pro malé děti, ale třeba se mi vyplatilo si přečíst knížky pro 

děti, např. Harryho Pottera, kde jsme si pak s dětmi povídali, kdo je 

v našem světě mudla a kdo je čaroděj. Spousta věcí ze světa fantazie se dá 

propojit s naším světem a rodič má možnost zhmotnit hrdiny do reálného 

světa. Naše děti chtěly být čarodějové a ne mudlové. A když odpověděli 

„Ono se to tak stalo“, tak jsem na to reagovala, že to je mudlovská odpo-

věď, protože čaroděj má odpovědnost za to, co činí. Umožnovalo nám to 

vyhnout se odpovědím: „Já ve vašem věku…“ Ještě jedna věc byla užitečná: 

tím, že znám filmy a knihy, které naše děti čtou, tak máme témata k poví-

dání. U teenagerů je to čím dál těžší si jen tak sednout a povídat si. 

 

No, je vidět že jsi člověk na správném místě. Přeci jenom ale do EDY vybí-

ráš stále nové a nové hračky. Kde bereš inspiraci, co nového pořídit do naší 

„hračkárny“? 

Sklad hraček má určité sekce, do kterých je nutné doplňovat hračky, které 

chybí. Někdy to bývá inspirace od rodin, že třeba v lázních nebo na rehabi-

litaci narazili na určitou pomůcku. Potom od kamarádů, kteří pracují 

v příbuzných oborech a mají zkušenost s nějakou pomůckou. Sleduji vele-

trhy hraček; nechat si ty věci ukázat a přidat tomu špetku fantazie 

a tvořivosti, to může být užitečné. 

 

Zaujala tě v poslední době nějaká hračka víc než ostatní? 

Od firmy bObles série hraček a pomůcek. Některé z nich máme a některé 

si půjčujeme od mé kamarádky. Například krokodýl nebo donut, které 

mají jednoduché tvary, které mohou být součástí dětské hry. Jednou to 

může být krokodýl, jindy schody. Umožní rodičům vytvořit z pokojíčku tě-

locvičnu. Děti to využijí na stavění bunkrů. Je to taková stavebnice. Jejich 

nevýhodou je vysoká cena. Ráda bych měla více kousků v půjčovně, aby to 

mohly naše rodiny použít. Já mám ráda obecně hračky, které nemají jasné 

určení a které umožňují rozvíjet dětskou fantazii. 

 

Vraťme se ještě k tobě, jak jsi v EDOVI dlouho a jak ses k němu dostala? 

Synovi byly čtyři, takže začínám dvanáctý rok. O rané péči jsem věděla 

a byla jsem v situaci, kdy jsem pracovala o víkendu na různých kurzech. 

Starší syn šel do školy a já musela být o víkendech doma a přizpůsobit pra-

covní režim školnímu. Služba rané péče se mi líbila, člověk pracuje s celou 

rodinou. Kamarádka mě seznámila s nynější kolegyní, a tak jsem v EDOVI. 

 

Už se považuješ za inventář EDY? 

Rozhodně se považuji za poťouchlíka EDY, ale za inventář? To se budu 

muset zamyslet. Mám pocit, že se mám pořád co učit. Nemám všechno 

„zmáklé“. Tato profese asi neumožňuje mít pocit, že všechno znáš a víš. 
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Co tě na tvé práci nejvíc baví? 

To, že můžu pracovat s dospělými i s dětmi. A že je to lidská interakce. 

Kdybych byla ve škole, tak tam jsi ta autorita, která říká, jak by ty věci 

měly být, ale úžasné na této profesi je, že s rodinou hledáš cestu nebo 

směr, kterým by se mohli vydat. Bez jejich spolupráce a jejich invence 

bych je nemohla provázet. Úspěšnost naší práce je, když se podaří s rodi-

nou se dostat na stejnou vlnu. Ať v tom každý najde, co mu je blízké. 

Jestli tu vlnu od oveček nebo od moře… 

 

To jsme ale zase u práce. Mě zajímá ta tvoje hravost. Co tebe baví nejvíc? 

To se dost mění podle ročního období. 

 

Tak teď je zima. 

Dneska se těším na to, že půjdu do Chuchle, ale ne na koníky, ale na běž-

ky. Zimu mám moc ráda, ale takovou tu ladovskou. Když je sníh a mráz, 

když se dá bruslit a lyžovat.  Přála bych si sněžnice, ale několik posledních 

zim mě přimělo si koupit spíš koloběžku. 

 

A co v létě? 

Mám obecně moc ráda sporty v přírodě. Plavu, jezdím na kole. Kolo pova-

žuji za velmi dobrý dopravní prostředek. Za lepšího počasí se snažím jezdit 

do práce na kole. Mám moc ráda výlety za dobrodružstvím, a to na nás 

čeká všude. 

 

Pak máte taky krásnou chalupu. Co tam ráda děláš? 

Naše chalupa se především nachází v krásném prostředí Českomoravské 

vrchoviny. To nabízí právě pobyty u rybníka a jízdy na kole. Kolem chalu-

py je také velký pozemek, který vyžaduje údržbu. Roste nám tam spousta 

ovoce. Mám ráda si ráno vzít misku a projít se zahradou. Něco si sním 

hned (napasu se) a zbytek si vezmu na houpačku. 

 

To zní idylicky… 

Chalupa je pro nás druhým domovem a místem setkání naší rodiny 

a kamarádů, takže to tam mám moc ráda. Chalupa mi umožňuje si užít jiné 

prostředí než ve velkoměstě. 

 

Začal nový rok, na co se těšíš? 

Na jarní prázdniny 

 

Kam jedete? 

Jedeme do Krkonoš na lyže. 

 

Běžkovat nebo sjezdovat? 

Já běžkovat, děti asi kombinaci. Ale hlavně se tam potkám se spoustou 

kamarádů. Večer budeme hrát deskové hry, povídat si. Je to výrazné dobití 

baterií. Pracovně se těším na to, že světlo světa uvidí naše nová aplikace 

ELIS. Jsem zvědavá na reakce dětí. Ta aplikace je postavená tak, že děti 

otevírají dveře a za každými dveřmi je nějaké překvapení. Tak jsem zvěda-

vá, jestli je to bude bavit. Další moje velké těšení je, že pokud nám vyjde 

projekt, pojedeme na pobyt s rodinami. Ten mám moc ráda. 

 

Jaká je tvoje funkce na pobytu? 

Já doufám, že funkce Kašpárka. Pobyt mám na starosti. Koordinuji jeho 

přípravu. To, na co se moc těším, je, že si užiju spolupráci svých kolegyň, 

protože v běžném pracovním procesu jsme každá sama a pobyt je pro nás 

příležitostí spolupracovat a být spolu. 
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Další dimenze. Těším se na rodiny, protože tam je to dost podobné jako 

s kolegyněmi. Máš možnost být celý týden s rodinami v denním kontaktu, 

a to je luxus. 

 

Ptát se na novoroční přání snad ještě není pozdě… 

Napadlo mě, že můj pan učitel lyžování jednou pronesl „Život je boj o rov-

nováhu“. Je pravda, že v tu chvíli jsem byla zabořená hlavou v závěji. Všem 

přeji, aby se jim v tomto roce podařilo udržet balanc! 

 

 

 Děkuji za rozhovor, Lucko! 
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Šimonova pomucka

 
 

Přes víkend jsme si vypůjčili z rané péče EDA pomůcku Squiggles Baby 
od firmy Otto Bock (http://www.ottobock.cz/mobility-solutions/24hodi-
nova-pece-o-deti/pomucky-dle-dennich-aktivit/terapie-a-vertikalizace/
squiggles-baby/), kterou jsme předtím spolu s fyzioterapeutkou a porad-
kyní vyzkoušeli a zjistili jsme, co je s ní všechno možné, k čemu ji může-
me využívat právě pro Šimonka. A také, jak na ni Šimonek dobře reaguje 
a co mu umožňuje, jako například hrát si samostatně na boku. 
 
Podle vypůjčené pomůcky jsem se pustila do výběru a nákupu materiálu 
a do šití. 
 
Výplň je u všeho zatím molitan (http://molitan-matrace.cz/248-molita-
nove-valce), vnější materiál byl softshell (http://www.dumlatek.cz/717-
-softshell). 
 
Téměř všechny potahy jsou na zip, takže se dají lehce sundat a vyprat. 
Jako podklad jsem použila měkčí druh zátěžového koberce. Doporučuji 
nejlépe kupovat se suchým zipem v kapse. 
Odhadovaná cena je okolo 3.000,- Kč.
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Třeba vás fotky a doporučení materiálu také motivuje k vlastní výrobě. 
 
Kdybyste chtěli šití konzultovat, neváhejte mi napsat:
estermar@seznam.cz 
 
 
 Martina Táborská
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Štastný Jinn

Během letošních Vánoc naše děti u známých objevili novou 
hračku. Hned mě napadlo, že by se mohla hodit některým 

dětem z našich klientských rodin. I když je pravda, že nachytat Šťastného 
Jinna bylo lákavé i pro některé z dospělých. 
 
Hru „Myslím si zvíře, hádej, jaké?" jste možná se svými dětmi hráli. 
Stejnou hru můžete hrát se svými dětmi s právě touto hračkou. Vy si 
myslíte zvíře, Šťastný Jinn hádá. A děti velmi ochotně odpovídají a dost 
je to baví. 
 
Hračka je určená dětem od 4 let. Patří do řady chytrých hraček, které 
s vámi velmi jednoduše komunikují. Šťastný Jinn rozumí jednoduchým 
odpovědím (ano, ne, možná, může, hra), sám se vás ptá a vy mu odpo-
vídáte jednou z těchto možností. Naším cílem hry bylo často vymyslet 
zvíře, které Jinn nezná. A opravdu je to celkem fuška. Většinu zvířat Jinn 
uhádl. 
 
Ovládání je velmi jednoduché, stačí zmáčknout tlačítko umístněné 
v čumáku. Na vlastní kůži jsme vyzkoušeli, že Jinn vyžaduje ticho (sníma-
če zvuku jsou zřejmě citlivé, takže např. v autě, kde hučí motor, v míst-
nosti, kde je zapnutá televize či hovoří zároveň další osoby, vám hračka 
nebude rozumět). Další podmínkou je, aby slova, kterými odpovídáte, 
byla srozumitelná. Důležitá je dobrá výslovnost, takže když moje dcera 
chtěla zahájit hru slovem „hla", hračka jí nerozuměla a ozvalo se „eee-
ee, nerozuměl jsem ti, můžeš to zopakovat?". Nebyl problém za ni slovo 
„hra“ na začátku říci a další odpovědi už zvládala sama. Hračku jsme 
měli půjčenou jen krátce, ale hodně děti bavila. Tipuju si, že by ji mohly 
využít i starší děti, může sloužit i jako motivace či pomůcka v hodinách 

přírodovědy, protože je dobré o zvířatech, která si myslíte, vědět alespoň 
základní informace. Mohla by tedy motivovat děti k učení a k poznávání 
zvířat, pokud to potřebují. 
 
Cena se pohybuje od 500,- do 700,- Kč. Více informací můžete získat na 
http://www.magicjinn.cz/. 
 
Co myslíte, zná Šťastný Jinn lochneskou příšeru? 
 
 
 Andrea Nondková 
 
 
 
 foto Dana Kolářová
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Cvic�ení pro konvergentní souhyb 
S cvičením očí nám pomáhá Kašpárek.

Dlouho jsme se s Daníkem trápili nácvikem konvergentního souhybu 
očí. Pokud ho jeden den nějaký drobný předmět zaujal, druhý den ho 
s nezájmem odstrčil. Sestřičce z oční kliniky v Horních Počernicích 
vděčíme za nápad, který jsme si trochu přizpůsobili, a už několik týdnů 
se nám trénink hezky daří. Na Daníka čeká každé ráno a večer „Kašpárek 
s překvapením". Na figurku Kašpárka nalepím pokaždé novou maličkou 
samolepku, Daník je zvědavý, co to tentokrát bude, povídáme si o detai-
lech obrázku, a přitom zvládneme několik přiblížení. Po cvičení se Daník 
těší, až si samolepku nalepí na sušičku. 
 
Už se mu podařilo nastřádat početnou sbírku, nemyslíte? 
 
 
 Hanka Pokorná, maminka Daníka 
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Motomed

Pro syna jsem měla půjčený motomed od firmy MOTOmed 
(www.motomed.cz). Je to úžasná věc na posílení horních i dolních 
končetin. Motomed  funguje na bázi rotopedu, je doplněn motorem, 
a tím pomáhá dětem při šlapání. Lze na jedno nastavení kombinovat
jak motor, tak samostatnou činnost. 
Zapůjčení bylo zdarma i přes vánoční svátky. 
 
 
 Romana Zadrobílková s Tomášem
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Bambule pro Jeníka

Paní Jelínková se pro svého syna, který potřeboval zrakovou stimulaci 
hned od narození, inspirovala Montessori principy a poznatky o zrako-
vém vnímání dětí od narození. Vycházela z toho, že novorozenci sledují 
předmět vzdálený od sebe asi 18–25 cm a mají rádi kulaté tvary, které 
připomínají obličej. 
 
„Výroba je opravdu jednoduchá, stačí barevný papír a vlna. Nám výborně 
fungují.“ 
 
 
 V. Jelínková
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Co na svetelný panel?

Přinášíme pěkný nápad paní Marcely Vítkové na výrobu pomůcek na 
světelný panel. 
 
Pomůcky jsou vyrobeny z obyčejné barevné izolepy na balení balíku 
(jedna role barevné izolepy vyjde na cca 14,- Kč). Izolepa je nalepená na 
papírovém rámečku a v něm jsou vložené např.: barevná rýže, gumičky, 
knoflík atd. 
 
Paní Vítková použila izolepu, protože je více průsvitnější a levnější než 
samolepící průsvitná folie. 
 
Pokud se také pustíte do vyrábění podobných her, popusťte uzdu fanta-
zii a vymyslete si vlastní hry, které s nimi můžete hrát. 
 
 
 Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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Ledová lampic�ka

Ledová lampička nám přinese radost hned třikrát. Poprvé, když 
půjdeme na procházku nebo aspoň na zahradu a budeme hledat 

poklady, které necháme v lampičce zamrznout. Podruhé, když budeme sle-
dovat, jak nám lampička zamrzá. A konečně potřetí, když ji rozsvítíme. 
 
Na výrobu ledové lampičky budeme potřebovat pouze jakoukoli sklenici 
(například od kompotu nebo přesnídávky), poklady z lesa nebo zahrady, 
vodu z kohoutku a jednu čajovou svíčku. 
 
Poklady se rozumí třeba: větvičky a bobule tisu, malá šiška, lístky ces-
míny, šípky…, ale i jehličky z vysloužilého vánočního stromečku nebo 
kousky pomerančové kůry. 
 
Sklenici naplníme asi do tří čtvrtin vodou a vše hezké, co jsme nasbírali 
nebo našli doma, do vody postupně potopíme. Tak, aby to hezky vypa-
dalo, aby se nám to líbilo. Když se dostatečně pokocháme, odneseme 
sklenici zmrznout na balkón, na zahradu nebo ji prostě šoupneme na noc 
do mrazáku. Ráno zamrzlou sklenici vyndáme a při snídani si k chlebu 
s máslem dopřejeme ledovou lampičku – čajovou svíčku položíme na led 
ve sklenici a zapálíme. A vydechneme aaach!  Do oběda se led v lampičce 
rozpustí, a až se tak stane, svíčka zůstane plavat na hladině a my vydech-
neme aaach! podruhé. 
 
 
 Anna Kubeschová, poradkyně rané péče
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Kalendárium

Co proběhlo

24. 1. 2017  Setkání rodičů – „Nebojte se požádat“ s lektorkou Lenkou 

Bártovou

27. 1. 2017  Křest aplikace EDA PLAY ELIS

14. 2. 2017  Setkání rodičů – práce s energií s lektorkou Irenou Swiecicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se chystá

Každý měsíc setkání rodičů a dětí

15. 3. 2017  Setkání rodičů – Komunikační dovednosti nebo Rozhodování 

s lektorkou Irenou Swiecicki (téma bude upřesněno v pozvánce)

11. 4. 2017 velikonoční setkání rodičů

28. 5. – 3. 6. 2017 Pobytový kurz v Lučkovicích

14. 6. 2017 předběžně, Zahradní setkání rodin Na Habrovce

Další setkání rodičů máme naplánovaná na: 

19. 9., 17. 10., 14. 11. a 5. 12. 2017

Změny vyhrazeny, sledujte aktuální informace na našem webu 
a facebooku.
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