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Když jsme s  kolegyněmi z  redakční 

rady připravovaly téma a  podklady pro 

podzimní číslo časopisu (K)Oukej zamě-

řené na téma důležité osoby pro rodinu, 

podpora z okolí atd., ve stejné chvíli jsme 

si s kolegyní Janou Vachulovou vzpomně-

ly na Lenku. Každá z nás z trochu jiného 

důvodu, nejspíš proto, že jsme ji každá 

poznala v jiné životní etapě. Ačkoli jsme 

obě dvě působily jako poradkyně rané pé-

če v její rodině, známe ji každá jinak, a do-

konce jsme za ní jezdily každá jinam. 

Při našem dnešním povídání bych 

chtěla její příběh poodkrýt čtenářům. 

Jak ji znám, je totiž člověkem, které-

ho jen tak něco nerozhází, a  i když se 

kolem ní všechno mele, boří, neztrácí 

humor, zatne zuby a při tom všem ještě 

stíhá pomáhat a rozdávat naději s dob-

rou náladou okolo sebe. Je pro mnoho 

lidí ze svého okolí, toho současného 

i minulého (ke stěhovací části se ještě 

dostaneme), velmi inspirujícím člově-

kem, a  proto by myslím bylo vhodné 

se podělit o to, kde bere energii a co je 

jejím zdrojem.

Poznali jsme se v srpnu roku 2011 při 
první společné konzultaci v Kadani, 
máme tedy šestileté výročí od naše-
ho seznámení. U vás doma jsi čekala 
ty se Štěpánkem, který byl v  té do-
bě dvouletý a kvůli kterému ses na 
ranou péči obrátila. Kromě Štěpíka 
byli doma také oba starší sourozen-
ci, Terezka a Kubík. Vzpomínáš si na 

Na následujících řádcích bych chtěla  představit Lenku Vaňkovou. Lenka je mamin-
kou dnes již osmiletého Štěpána s kombinovaným postižením, třináctiletého Jakuba 
a čtrnáctileté Terezky a je velmi inspirativní ženou. Je stále plná energie, otevřená  
novým nápadům a myslí na lidi okolo sebe. Lenka dokázala a stále dokáže být zdro-
jem, důležitou osobou nejen pro své blízké. Ve svém životě si však vyzkoušela i dru-
hou roli, tedy situace, kdy sama pomoc svých blízkých potřebovala.
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Skoro vše, co s  dítětem v  průběhu 

dne děláme, je nějak „speciální“ a  od-

borné. Mnohdy nejsme schopni od 

tohoto úkolu, který jsme si sami uloži-

li, ani na chvilku odstoupit a  prožívat 

běžné rodinné situace běžným způso-

bem. Nemáme čas jako partneři jeden 

na druhého, jako nedůležité odsouváme 

potřeby našich dalších dětí, nedovolíme 

si žádný volný čas sami pro sebe a „jen 

tak“. Pokud naše snaha nese ovoce a dí-

tě se vyvíjí podle optimistického scéná-

ře, jen nás to upevní v přesvědčení, že 

to je díky našemu úsilí. Pokud je vývoj 

naopak pomalejší nebo jen minimální, 

snažíme se svou energii ještě znásobit, 

někdy až groteskním způsobem.

Maminka bystré, zcela neslyšící hol-

čičky, u  které nebylo možné sluch žád-

ným způsobem kompenzovat, dosta-

la na ukázku od poradkyně rané péče 

„týdenní kalendář“, který by holčičce 

usnadnil orientaci v  průběhu denních 

a  týdenních aktivit a činností. Mamin-

ka se při příští konzultaci své poradky-

ni pochlubila, že už kalendář zavedla. 

Nebyly tam ovšem nakresleny činnosti 

zajímavé pro dítě, ale terapie, které ona 

sama s  dcerkou v  průběhu dne měla 

zvládnout, na některý den jich měla ná-

plánovaných až osm! Zčásti nevěřícný 

a zčásti zoufalý pohled poradkyně ma-

minka nechápala.

Popsaný scénář není tak úplně neob-

vyklý a vede k extrémní sociální izolaci 

rodin, které neodkážou odstoupit od té-

matu postižení dítěte a  pro které bývá 

jedinou přijatelnou sociální skupinou 

společnost jiných rodin s dětmi s posti-

žením, pokud možno stejného typu, ja-

ké má to jejich. S rodiči zdravých dětí se 

přestanou stýkat, nemají si s nimi o čem 

povídat, často se bojí srovnání vývoje 

jejich a svého dítěte. Připraví se o pod-

poru příbuzných i o přirozenou pomoc 

kamarádů a známých. 

Skutečnosti, že se jako rodiče v prv-

ní fázi zaměřujeme téměř výhradně na 

podporu dítěte a na řešení jeho zdravot-

ních problémů, a že proto zapomínáme 

na podporu sebe jako rodiny, na hledání 

zdrojů pomoci a na budování svého so-

ciálního okruhu, si je velmi dobře vědo-

ma právě raná péče. I proto je cílem všech 

poskytovatelů rané péče, jak se dočteme 

například na stránkách Asociace pracov-

níků v rané péči, z. s., www.aprp.cz, pod-

pora rodiny a podpora vývoje dítěte. 

V následujících dvou bodech se krát-

ce zamyslíme nad tím, jak budovat a udr-

žet svoji rodinnou podpůrnou sociální 

síť. Jakými konkrétními kroky můžeme 

jako rodiče dítěte s handicapem ovlivnit 

postoje našeho okolí, a nepřipravit se tak 

o  mnoho přirozených zdrojů podpory 

pro nás i  pro naše dítě. Ve skutečnos-

ti ale popsaná doporučení v první řadě 

pomohou nám rodičům přijmout dítě 

takové, jaké je. Právě toto přijetí nám 

pak umožní chovat se vůči širšímu okolí 

otevřeně, vstřícně a bez obav z ostraki-

zace a  odmítnutí. Pokud jsme my sami 

s handicapem dítěte v zásadě vyrovnáni, 

nebudeme se bát pohledů okolí, budeme 

na tázavé pohledy umět vstřícně a věcně 

reagovat, aniž bychom si je vykládali ja-

ko útok na nás nebo na dítě. Naše při-

jetí handicapu v dlouhodobé perspektivě 

umožní sebepřijetí  dítěti samému. 

Neskrývejme problém sami před 
sebou ani před svým okolím

Největší (protože nejiracionálnější) 

hrůzu v  lidských bytostech vyvolávají 

neznámé situace a nepojmenovaná ne-

bezpečí. V neznámé situaci se neorien-

tujeme, a nemáme proto nejmenší před-

stavu, co máme dělat, jak reagovat a co 

nás čeká. 

Rodiče často popisují, že pro ně 

období před pojmenováním diagnózy 

jejich dítěte bylo emocionálně nejná-

ročnější. Jakmile byl problém vysloven 

a  pojmenován nahlas, mohli začít hle-

dat informace, doptávat se a zaměřit se 

na pomoc dítěti a podporu jeho vývoje. 

Dokud byla diagnóza nejasná, nemoh-

li dělat nic; to v nich vyvolávalo obrov-

skou úzkost.

Maminka holčičky s  progresivní va-

dou sluchu a  zraku a  možným mentál-

ním postižením říká: „Já se nakonec vy-

rovnám s čímkoli. Natálka je naše a bude 

naše s jakoukoli diagnózou. Ale potřebu-

ju vědět, co nás čeká. Rozumím tomu, 

že se to v  tuto chvíli nedá přesně říct, 

ale mně by stačilo, kdyby mi pan doktor 

Naše dítě není zdravé, má postižení, závažný zdravotní problém nebo se jen z nějakého dů-
vodu nevyvíjí úplně „normálně“. Toto jsou různé formy tolikrát opakované skutečnosti, že je 
„něco jinak“. Přijetí této definitivní skutečnosti bývá jedním z nejtěžších rodičovských úkolů, 
probíhá mnoho let a nikdy není vlastně tak úplně definitivní. Po prvotním šoku a dalších ob-
vyklých fázích (popření, hledání viníka,...) ale začínáme jako rodiče zase fungovat. V prvním 
období se zaměřujeme primárně na získání co největšího množství informací. Hledáme na 
internetu, scházíme se dalšími rodiči, vyptáváme se lékařů a dalších odborníků, stáváme se 
často odborníky na diagnózu svého dítěte. Získané informace napřeme do mnohdy až nad-
lidského úsilí dítěti pomoci, minimalizovat důsledky jeho základní diagnózy a jeho postižení 
co nejlépe kompenzovat. Cvičíme, zkoušíme diety, jezdíme do lázní, chodíme na logopedii, 
trénujeme zrak i sluch, motoriku jemnou, hrubou i orofaciální, používáme znaky a piktogra-
my, kreslíme zážitkové deníčky a vytváříme strukturovaný denní program. 

Nezůstaňme v izolaci
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Myslím, že je to přínosné obou-

stranně, společně stráveným časem se 

přece budují vztahy! Že bude s  babič-

kou a dědou něco jinak? Jasně, že ma-

teřský ochranitelský instinkt funguje 

a  mně běží hlavou všelijaké scénáře. 

Pak si ale vzpomenu na svoje dětství, 

u babičky a dědy to fungovalo jinak než 

u nás doma a to k těm návštěvám prostě 

patřilo – a ačkoli jsem u nich byla nej-

šťastnější vnučka, stejně jsem se vždyc-

ky nejvíc těšila na mámu a  tátu. To už 

tak příroda prostě zařídila. 

Na závěr se vám svěřím ještě s  jed-

nou myšlenkou – když dovolíte druhým 

podělit se o tu radost z malého človíč-

ka, odměnou vám bude návrat do doby 

„před“, kdy byl veškerý čas světa jen váš. 

Nezapomínejte sami na sebe, protože 

i  tím můžete být vzorem pro své dítě. 

Uvidí totiž, že zvládáte mít hezky fun-

gující vztahy k druhým, ale také i sami 

k sobě, a to se během života často hodí, 

nemyslíte? 

Helena Sklenářová

Příběh rodiny, příběh síly, 
pokory, vděku a  strachu. 
Příběh rodiny, která po-
chází z mé rodné hroudy, 
příběh rodiny, která se učí 
rvát s  nepřítelem, který 
má silnější zbraně a  ne-
hraje fair play.

„Chodili spolu z čisté lásky 
a 17 jim bylo let – a do té lás-
ky bez nadsázky se vešel celý 
širý svět.“ 

Slova známé písně nám uvádějí pří-

běh, který byl v začátku velkou láskou, 

která pořád pokračuje, jen už se ne-

vznáší na růžovém obláčku, ale brodí se 

blátem, prochází roklemi a někdy boju-

je s větrnými mlýny.

Strach a vděčnost u jednoho stolu…
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Ale vraťme se na začátek: Roman 

s  Marcelou se seznámili před patnác-

ti lety a vydali se na dlouhou cestu. Jak 

to z  velké lásky bývá, narodil se syn 

Ondrášek. Svět byl najednou veselejší 

a lepší. Přestěhovali se do domu po pra-

rodičích v Pozlovicích a užívali si života 

jako rodina. Přestože byl dům postaven 

v první polovině 19. století, naplňoval je 

pocit spokojenosti – domeček, u  něho 

dvoreček – a ten klid. Prostě nesrovna-

telné s  panelákem; vznikly tak ideální 

podmínky „pořídit“ Ondrovi souro-

zence. Když se dozvěděli, že čekají mi-

minko a  bude to s  největší pravděpo-

dobností holčička, připadalo jim zase 

všechno mnohem krásnější a  radost 

byla nepopsatelná. Zdálo se, že lépe už 

snad být nemůže.

Ale karty se najednou otočily

Marcele vážně onemocněla mamin-

ka a nemoci bohužel podlehla. Plynoucí 

čas rány kapánek zahojil a o měsíc poz-

ději přišla na svět Karolínka. Tady popr-

vé splývaly protichůdné pocity: obrov-

ská bolest a štěstí.

Karolínka rostla do krásy – blonďaté 

vlásky a neustálý úsměv. Nic nenasvěd-

čovalo tomu, že by měla mít později ně-

jaké potíže. V průběhu vývoje a při kon-

trolách u pediatra si rodiče prvně všimli, 

že je Kájka pomalejší, ale nechali tomu 

volný průběh. Nikoho nenapadlo, že by 

se mohlo dít něco vážného. Rodina čeka-

la další dítě. V těhotenství se objevilo vel-

ké riziko trizomie 21, 13 a 18. Rodičům 

bylo sděleno, že se miminko může na-

rodit s  nějakým postižením. Procházeli 

řadou vyšetření, ale testy žádnou gene-

tickou vadu nepotvrdily. Poté se narodila 

další zdravá dcera Michaelka.

Asi tři měsíce po Michaelčině na-

rození rodina navštívila kvůli Karolín-

ce neuroložku. Ta jim sdělila, že budou 

řešit závažný problém. Poprvé bylo 

vysloveno slovo mukopolysacharidó-

za. To dlouhé slovo rodičům zpočát-

ku znělo jako nějaký druh cukrovky. 

Na ten okamžik, kdy se dozvěděli, co 

to slovo opravdu znamená, co je to za 

druh nemoci, jaký je její průběh, je-

jí následky, na ten nelze zapomenout. 

Nejhorší představy se staly skutečností 

a noční můrou tehdy, když bylo stejné 

onemocnění prokázáno i u Michaelky. 

V ten den se kompletně rozplynuly ilu-

ze a sny o budoucím životě dcer. One-

mocnění, které bylo holčičkám dia-

gnostikováno, není léčitelné, průběh je 

velmi náročný. Onemocnění vám mění 

a  bere děti opakovaně – začíná oby-

čejným zakopáváním, zapomínáním 

naučených věcí, pokračuje nespavostí 

(řádově až několik let), velkou hyper-

aktivitou, devastováním okolních vě-

cí, mnohdy zvýšenou agresivitou. Děti 

končí na plenách, s tracheostomií a na 

PEGu. Všechno se „semele“ za vel-

mi krátkou dobu. Nemoc nemáte pod 

kontrolou, nedá se vyléčit.

Přes slzy nevidíte 
a vidět nechcete

Ve chvílích, kdy ztrácíte vše, na čem 

záleží, ještě nelze vnímat okolí a  pod-

poru. Vaším věrným přítelem je strach, 

který přišel bez pozvání. Vztek a  zlost 

s  vámi cloumá a  nelze se jim ubránit. 

Prosíte. Smlouváte. 

Po určité chvíli, kdy se přestanete trošku 

zlobit sami na sebe a i na sebe navzájem 

a  také na všechny další, se můžete na-

dechnout a  rozhlédnout se. V  prvních 

chvílích měli rodiče pocit, že kolem ne-

ní nikdo. Nikdo, kdo by jim rozuměl. 

Nikdo, kdo by jim uměl pomoci. Okolní 

rodina – babička, dědečkové, sourozen-

ci – potřebovala také svůj čas na vstře-

bání informace. Ale zůstali. Snažili se tu 

pro rodinu být, jak nejlépe uměli. Po-

mohli s úklidem, pohlídali staršího On-

dru. Prořídli i přátelé, ale objevili se ti 

opravdoví, ti, kteří dokázali poslouchat, 

utěšit a podat pomocnou ruku. 

Nové impulzy

Po roce ode dne sdělení diagnózy 

se rodina odvážila vyhledat jiné rodiny, 

které pečují o  děti se stejnou diagnó-

zou. Otevřel se jim nový svět. Rodina 

se setkala s někým, kdo chápe, rozumí, 

nesoudí a  nehodnotí. Společnost pro 

mukopolysacharidózu, která podpo-

ruje právě tyto rodiny, se stala součástí 

jejich života. Najednou se začala obje-

vovat naděje. Naděje a vděk, že v tom 

nebudou sami. Přišla nová přátelství 

a noví lidé. Věci se začaly obracet k lep-

šímu – zkušenější rodiče ukazovali ces-

tu, radili. Co pomáhá a  s  čím naopak 

neztrácet energii. Rodina se stala ale-

spoň na chvíli normální, běžnou. Ne-

byli konfrontováni s  požadavky, které 

nejsou schopni naplnit. Nemuseli vy-

světlovat, proč nedokážou uklidnit svo-

je děti, proč děti neustále běhají, proč 

ve svém věku mají ještě dudlík a vezou 

se v kočárku. Mohli volně dýchat. Ta-

to zkušenost dodala rodině ztracenou 

víru a  sebevědomí. Uvědomění, že to 

s  podporou dokážou. Postupně začali 

řešit bydlení a přizpůsobení života těž-

ce nemocným dětem. 

Bylo potřeba upravit starý dome-

ček k  bezbariérovému užívání, kde by 

měl svůj vlastní prostor i Ondra, zdravý 

sourozenec. Plány se daly do pohybu. 

Manželé Michalíkovi, kteří založili Spo-

lečnost, oslovovali dárce, nadace (Život 

dětem, Pomozte dětem, Wine for help), 

fi rmy (Lukrom, Gelur) i  obyčejné lidi 

včetně „lidí z  dědiny“. V  místě bydliš-

tě uskutečnila Římskokatolická farnost 

Luhačovice veřejnou sbírku. Spojením 

sil všech okolo se podařilo vybrat ne-

čekaně vysokou částku a  ze starého 

domu se postupně stává dům, který je 

bezpečný a  umožňuje rodině zvládat 

každodenní péči. Rodiče tak mají šan-

ci pečovat o  své dcery tak dlouho, jak 

bude třeba. 

Ohlédnutí na trati

Když jsem se rodiny ptala, co bylo 

důležité v začátku, tak mi řekli, že nej-

větší podporou a motivací jsou rodiče 

dětí, kteří jdou podobnou cestou. Kte-

ří je přijali a přijali i jejich děti. Vědo-

mí, že i  jiní rodiče pečují, bojují, žijí. 

Vrátila se jim sebedůvěra a mohou se 

lidem podívat do očí. Ne hrdě, ale hr-

dinně určitě. 

Příběh začal první slokou, a jak i ži-

vot píše příběhy sám, tak i poslední slo-

ka: „Tak jeden mladík s jednou slečnou 

se spolu octli na trati. Kéž dojedou až na 

konečnou, kéž na trati se neztratí.”

Mgr. Petra Tomalová, Ph.D., 

Centrum provázení
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Starat se o děti s jakýmkoli handica-

pem nebo závažnou nemocí rozhodně 

není procházka růžovým sadem. Ta-

to životní zkouška často prověří a  zatí-

ží řadu vztahů, nevyjímaje ten s vlastní 

matkou. (Nejen) maminky postižených 

dětí potřebují k tomu, aby péči o posti-

žené děťátko fyzicky a psychicky zvlád-

ly, podporu. I když jsme dospělé a umí-

„Ať se rozhodneš jakkoli, ve mně budeš mít oporu.“
„Společně to zvládneme.“
„Mám tě ráda.“

To jsou věty, které by chtěla slyšet od své vlastní maminky asi kaž-
dá máma, která čeká  děťátko s postižením nebo se jí už narodilo. 

Dcery, matky, babičky
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me si poradit v  řadě životních situací, 

na všechno připravené být nemůžeme. 

V nitru každé ženy je ukryta malá hol-

čička, která v těžkých situacích potřebuje 

obejmout, ujistit, že je milovaná a že má 

důvěru svého okolí. Vztah matky a dce-

ry je jeden z nejsložitějších vztahů vůbec. 

Už od doby puberty máme tendenci vní-

mat na svých matkách hlavně nedostat-

ky a zůstávat v zajetí různých domnělých 

i skutečných příkoří, která jsme s ní bě-

hem života zažily. Pochopit vlastní má-

mu a přijmout ji takovou, jaká je, je důle-

žitým krokem k přijetí sama sebe. Často 

se k tomu přiblížíme až ve chvíli, kdy se 

samy staneme mámami a se svými dětmi 

prožíváme to, co naše mámy s námi. Až 

tehdy můžeme opravdu docenit, co pro 

nás dělaly a dělají. Alespoň částečně po-

chopit jejich chování a  uvažování. Jaké 

to ale vlastně je stát se babičkou kloučka 

nebo holčičky s  postižením? Jak se žije 

ženám, jejichž dcera je vystavena takové 

těžké zkoušce? Jaké to v  nich vzbuzuje 

pocity a co potřebují? A jak to ovlivňuje 

vztah s jejich dcerami? 

Mnoho žen se na roli babičky těší, 

ale nemusí tomu tak být vždy. Přijmout 

novou životní roli, roli babičky, může 

být někdy i  docela těžké. To, jak se to 

ženě podaří, závisí na mnoha okolnos-

tech. Hodně důležité je, zda se cítí spo-

kojená se sebou jako ženou a  se svým 

dosavadním životem. Pokud tomu tak 

není, může se stát, že se v době narození 

vnoučat snaží dohnat, co do té doby ne-

stihla, a realizovat svoje dlouho odklá-

daná přání a touhy v úplně jiných oblas-

tech života, než je „babičkovství“. 

I  pro ženy, které se na roli babičky 

těší, může být zpráva o tom, že její dcera 

čeká miminko, zdrojem neočekávaných 

emocí, kladných i záporných. Vedle ra-

dosti mohou nastávající babičky cítit 

i strach, jak vše jejich dcera (pro ně čas-

to stále jejich malá holčička) zvládne, 

jestli budou dobrými babičkami, jestli 

to budou umět. Tyto emoce nabudou 

tisícinásobně na intenzitě, když se na-

stávající babička dozví, že její vnouče 

možná nebude úplně zdravé, že bude 

mít třeba i velké omezení ve svém vývo-

ji. Asi málokterá zpráva je pro ni bolest-

nější než tato.

Přijmout postižení – 
jak to zvládnout

Přijmout fakt postižení vlastního 

vnoučete je náročný proces, který má 

své fáze – od prvotního šoku, přes zapo-

jení řady obran – hlavně popírání, vzte-

ku a  hledání viníka, přes jakési vnitřní 

smlouvání až po postupné smíření se 

a  přijetí postižení jako životní reality. 

Máma a její dcera procházejí tímto pro-

cesem různým tempem. Ačkoli mateř-

ství má v  sobě velký potenciál matku 

a její dospělou dceru sblížit, stres a odliš-

nosti v procesu vyrovnávání se s postiže-

ním mohou mezi nimi vyústit v konfl ik-

ty, nedorozumění a neschopnost vnímat 

situaci očima té druhé. Je přirozené, že 

ve stresových a  náročných situacích se 

chováme jinak než obvykle. Prožíváme 

řadu intenzivních emocí, anebo možná 

naopak žádné emoce necítíme. Základ-

ními instinktivními reakcemi všech lidí 

na velký stres jsou zmrznutí, útok nebo 

útěk. Tuto reakci si většinou nemůžeme 

svobodně zvolit. Je zakódována v našich 

instinktech. A tak se může stát, že mat-

ka své dceři nedokáže nějakou chvíli být 

oporou, že bude sama potřebovat čas, 

aby prvotní šok zvládla. Ve chvílích, kdy 

se vyrovnáváme s  něčím takto bolest-

ným, pomáhá, když můžeme zaujmout 

aktivní přístup, mít přístup k  informa-

cím a sdílet svoje trápení s někým, kdo 

nám je ochoten naslouchat a  vše s  ná-

mi sdílet. Důležité je se se svými pocity 

a  myšlenkami neuzavírat před světem 

a mluvit o nich. Může to být těžké, ale je 

to rozhodně dobrá cesta. 

Jak babičky mohou pomoci

Nejedna babička děťátka, které má 

postižení, tráví hodně času přemýšlením 

nad tím, co by její dceři a vnoučátku po-

mohlo. Babičky se často trápí a shánějí 

informace o  možnostech léčby děťátka 

a  úlevy pro dceřinu rodinu. Při svém 

hledání se mohou obrátit například i na 

Linku EDA. Ta je k dispozici každý pra-

covní den v roce a umí poskytnout kva-

lifi kovanou a zároveň lidskou podporu 

a pomoc (nejen) babičkám dětí s posti-

žením. Zde mohou, často vůbec poprvé, 

otevřeně mluvit o  svých pocitech, po-

jmenovat vše, co je trápí, a spolu s kon-

zultanty Linky hledat, co dál. Mnohé 

babičky volají i opakovaně, aby si mohly 

promluvit a aktuální situaci, o tom, jaké 

to pro ně je. Hledají kontakty na různé 

zdravotní, sociální a  školské institu-

ce, které jim mohou pomoci. A  často 

jsou to právě babičky, které Linku EDA 

zprostředkují i  svým dcerám, a  zajistí 

jim tím další zdroj jejich podpory.

Velkou otázkou pro většinu žen 

v  roli babičky děťátka s  postižením je, 

zda a jak moc se zapojovat do péče o ně. 

Zde velmi záleží na rodičích dítěte, ba-

bičce a  dalších podpůrných osobách, 

jak se vzájemně domluví. Jak rodiče, 

zejména matka, tak babička by se měli 

zamyslet a  průběžně revidovat, co do-

kážou a chtějí zvládnout. Zodpovědnost 

za péči a  výchovu je vždy na rodičích. 

Pomoc ostatních je velmi důležitá a ba-

bičky mohou být pro rodiny dětí s po-

stižením opravdu velkou oporou. Každá 

žena v roli babičky by si ale měla sama 

určit, jakou má vzhledem ke svému pra-

covnímu a  osobnímu vytížení a  zdra-

votnímu stavu kapacitu dceři pomáhat. 

Forem podpory je mnoho a  zamyšlení 

se nad tím, která jí je nejbližší a co je pro 

ni těžce představitelné, je zcela zásadní.

Co dcery ocení

Neocenitelnou podporou je kromě 

přímé péče o vnoučátko i upřímný a zá-

roveň nehodnotící zájem o dceru a její 

starosti, vyslechnutí, vyjádření naděje, 

nabídnutí pomoci a  vyčkávání, zda ji 

dcera bude chtít využít, sdělování vlast-

ního názoru s respektem k názoru dce-

ry a vytvoření si dobrého přijímajícího 

vztahu s  děťátkem. Podporou je i  sa-

motný fakt, že babička tu prostě je a vy-

tváří zázemí mladším členům rodiny. 

Babička je pojítkem mezi mladou ge-

nerací a generacemi předků. Její zkuše-

nosti a znalost rodinné historie mohou 

dceři a její rodině dát pocit dobrého za-

kořenění ve vlastních životech a potřeb-

ný nadhled. Pokud je babička spokoje-

ná sama se sebou a daří se jí žít pro ni 

uspokojující život, může být pro dceru 

výraznou psychickou oporou, inspirací 
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Převážně jsme ho využili při koupá-

ní, protože syn Daniel ve vaně vleže čas-

to dostává epileptické záchvaty a vsedě 

nikoliv. Jen pro nás nebylo moc praktic-

ké mytí přes pětibodové pásy, tak jsem 

musela Daníka kvůli umytí intimních 

partií a  zad odepnout. Ale přesto je to 

velmi šikovný pomocník, který zabere 

minimum místa.“

Upsee
Pomůcka pro děti s  poruchou mo-

toriky, která umožní zažít pohled na 

svět ze stoje a postupně zatěžovat dolní 

končetiny. V souhře s dospělým dítě vy-

zkouší chůzi.

Skládá se z  dětského postroje, ky-

čelního pásu pro dospělé a  společných 

sandálků. 

Maminka Lenka s Daníkem: 
„Měli jsme možnost zapůjčit si 

„chodítko“ Upsee. Zprvu jsem k němu 

měla jakýsi negativní postoj, ale dospěla 

jsem k názoru, že zkusit se má vše. Je-

likož syn Daniel má těžké kombinova-

né postižení a  je ležící, tak „aplikace“ 

byla docela složitá, ale za pomoci dru-

hé osoby to šlo skvěle. A  ten pocit, že 

Daník „stojí, chodí“, byl k nezaplacení. 

Najednou ožil, výskal, máchal rukama 

a byl z něj úplně někdo jiný. Upsee jsme 

pojali jako formu zábavy a hry. Na ně-

jaké dlouhé chození a pilování chůze to 

pro nás není, ale pro osoby, které jsou 

na tom po zdravotní stránce (nebo spíše 

fyzické a psychické) lépe, je to „pecka“, 

kterou mohu vřele doporučit.“

Sisákovi s Jakubem:

„Upsee je pomůcka pro trénování 

„chůze“ pro děti, které třeba i jen leží. Celá 

konstrukce se připevní pomocí popruhů 

na tělo dospělého a dítě oblečené ve spe-

ciální vestě se k němu připne. V závislosti 

na možnosti chůze u dítěte se pak mohou 

použít sandály obuté dospělou osobou, 

které mají prostor pro nohy dítěte; to pak 

může chůzi nosiče kopírovat.

Pro handicapované dítě může být ten-

to pohyb velice náročný a ne každé to vy-

drží. Kuba byl od začátku velice nadšený 

a vydržel chodit dlouho. Po nějakém ča-

se už to začal brát jako cvičení a ne vždy 

se mu chtělo chodit. Pokud je ale v dob-

ré náladě a má dost sil, zvládne s námi 

i chůzi po zahradě, do lesa, má rád chůzi 

po schodech. Vidí svět z jiné perspektivy, 

nemusí jen sedět nebo ležet.

Nevýhodou tohoto postroje na cho-

zení je to, že je to dost fyzicky náročné 

pro toho, kdo s dítětem chodí. A asi dal-

ší nevýhoda je, že se dítě musí pomo-

cí popruhů správně nastavit; pokud se 

v nošení střídá více osob, tak se to mu-

sí dělat pokaždé, což nemusí být dětem 

vždy úplně příjemné.”

Rodina Kasalova s Justýnkou: 

Obdivuhodné je vytrvat

Sedmiletá Justýnka je nejmladší člen 

naší domácnosti, kterou dále tvoří její tři 

starší sestřičky a táta s mámou. Naše Jus-

týnka je jedinečné dítě, které nám mno-

ho dává, stejně jako všechny naše dcery. 

Její omezení je dáno vrozenou vývojovou 

vadou mozku. Je nevidomá, ležící, potře-

buje neustálý dohled. Mezi její součas-

né nejlepší výkony patří samostatný sed 

a radost z pohybu ‒ jízda na koni, chůze 

s dopomocí a pobyt ve vodě. Proto jsme 

po dvou letech trénování stoje s oporou 

začali společně se speciální školkou Pink 

Crocodile trénovat krůčky v  chodítku 

Medicco. Justýnka ale nehodlá upustit 

od svého špatného stereotypu (ručičky 

u pusy). Ten jí výrazně brání při tréno-

vání chůze, v  hipoterapii i  při vypraco-

vávání domácích úkolů ze školy. Musíme 

se neustále snažit jí ruce uvolňovat (např. 

použitím nafukovacích dlah) a je to pro 

nás nyní nejdůležitější úkol. To je důvod, 

proč jsme chodítko Medicco na chvíli 

opustili. 

Úplně náhodou jsem na internetu 

viděla video s  chodítkem Upsee. Díky 

Mgr. Martině Králové jsme si ho hned 

mohli vypůjčit a byli jsme nadšeni. Přes 

dvojité botičky je Justýnka těsně připo-

jena k chodícímu člověku: mohou se jít 

jednoduše projít, bez kočárku, bez ně-

jakého „stroje.“ Jdeme všichni společně, 

Justýnku může v Upsee vzít nejen rodič, 

ale i  sestřička. (Dokonce to velikostně 

vychází líp.) Děti s  Justýnkou dokonce 

šplhají po prolézačkách nebo se houpají 

na houpačce. Všichni si užíváme spo-

lečnou radost. Je to dar, který za chvíli 

už nebude možný (Justýnka vyroste), 

a proto je tak vzácný.

Justýnce se při chůzi v chodítku Up-

see upevnilo zvedání nohou. Sama po-

chopila, že má zvednout nohu a posu-

nout ji vpřed. Při trénování chůze bez 

chodítka jsme museli být dva. Jeden 

drží dítě a druhý přemlouvá nohu, aby 

udělala krok. To vyžadovalo velkou tr-

pělivost i sílu. Justýnka může být v cho-

dítku Upsee maximálně 20–30 minut. 

Nyní, po dohodě s naší paní fyziotera-

peutkou Vojtovy metody, jsme objed-

náni na kontrolu na ortopedii. Je nutné 

důsledně sledovat kyčle a sko liózu. Mů-

že se bohužel stát, že ze zdravotních dů-

vodů nebudeme moci chodítko Upsee 

používat.

Myslím, že i tak to byla výborná zku-

šenost! Pokud kontrola dopadne dobře, 

( ( Tipy / Pomůcky
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začneme zkoušet chodítko i s korzetem, 

který Justýnka nosí ke korekci skoliózy.

Toto chodítko je určitě obohacují-

cím prvkem v péči o dítě s handicapem, 

i  když může pro někoho představovat 

zátěž na záda. Je skladné a dá se lehce 

brát na výlety.

Nikola a Štěpán Kasalovi, případné 

otázky můžete psát na e-mail: nikola@

ucw.cz.

Produkty fi rmy Firefl y by Leckey je 

nyní možné zakoupit i v České republice 

u fi rmy Otto Bock ČR, s. r. o. K dispozici 

jsou s českými překlady, dvouletou záru-

kou a poradenstvím. 

Objednání je možné na:  
www.mujvozicek.cz/pomucky-hen-

dikepovane-deti/fi refl y-leckey/

Na stejných webových stránkách 

jsou k  nalezení podrobné informace 

o  jednotlivých produktech a  jejich fo-

tografi e. 

Martina Králová, poradkyně 

rané péče a tyfl oped SPC

Text vznikl ve spolupráci s rodiči. 

Za dodání fotografi í a popisu pomůcek 

děkujeme fi rmě Otto Bock ČR, s. r. o

Marku, ve fi rmě zastáváš roli kon-
zultanta i servisního technika. Můžeš 
nám přiblížit, co mají tyto pozice spo-
lečného a v čem se naopak liší? Jak 
vlastně vaše práce probíhá a kdy do-
chází ke vzájemné spolupráci obou 
pozic?

Konzultant přijíždí do rodiny ob-

vykle s pomůckou, kterou dítě vyzkouší, 

dochází k prvotnímu zaměření. Konzul-

tant doporučí, jak by ta pomůcka moh-

la vypadat. Někdy se konzultací účastní 

i  fyzioterapeut, který má svou vizi, co 

by pro dítě bylo nejlepší, my zase víme, 

co dovedou naše produkty. Společně 

tedy vymyslíme nejvhodnější variantu 

celkového zaměření. Po úspěšném za-

měření se zpracuje a odešle cenová na-

bídka k rukám klienta nebo zákonného 

zástupce. Po schválení poukazů jsou za-

měřené produkty objednány. Potom ná-

konzultantem a servisním technikem 
fi rmy Otto Bock ČR, s. r. o.

Rozhovor s Markem Mertlem, 



Co je nového?
OMALOVÁNKY, BLUDIŠTĚ, VYSTŘIHOVÁNKY 
A ÚKOLY SE SPOJOVÁNÍM SHODNÝCH OBRÁZKŮ
Zvířátka z našich aplikací nyní pomáhají dětem rozvíjet zrakové dovednosti 
a jemnou motoriku také prostřednictvím pracovních listů. 

Jaké úkoly pro vaše děti 
poradkyně rané péče připravily?

Můžete si vybrat různé verze omalovánek, pomáhat zvířátkům najít 
cestičku v bludišti, stáhnout si úkoly s postavičkami zvířat k vystřihování 
nebo ke spojování shodných obrázků. Na webu najdete také nápady, jak 
doplnit obrázky z rodiny aplikací EDA PLAY aktivním komentářem tak, 
abychom dětem pomohli k poznávání okolního světa. Přejeme dětem 
hodně zábavy při rozvíjení zrakových představ a jemné motoriky.

Úkoly pro děti

NA WWW.EDAPLAY.CZ/AKTIVITY 

NAJDETE NOVÉ PRACOVNÍ LISTY:

1. Vyberte si úkol, který chcete 

s dětmi plnit. 

2. Úkol stáhněte z webu 

a vytiskněte si ho.

3. Bavte se a přitom rozvíjejte

zrak a jemnou motoriku!




