
tř etí  a př edposlední  č í slo 
nas eho č tvřtletní ho Zpřa-
vodaje se řodilo te ž če… 
V nas í  služ be  totiž  nasta-
lo hodne  žme n, a př esto-
ž e byly oč eka va ny a vní -
ma me je požitivne , ma me 
čo de lat, abyčhom je ža 
be ž ne ho přovožu 
„usta ly“. Jde žejme na o 
žme nu nas eho sí dla že 
Stodu lek na Bařřandov (ž 
maly čh přostoř, kde jsme 
byly jako sařdinky, do 

velky čh, kde se s třočhou 
nadsa žky nemu ž eme vža -
jemne  nají t) a o řožřu sta -
ní  nas eho ty mu o dals í  
kolegyne  (s nimiž  se bu-
deme de lit o přa či a ne-
budeme muset už  de lat 
vs ečhny vs ečhno). Ze 
žme n se řadujeme! Ste -
hovačí  bedny postupne  
vybalujeme, a dokonče si 
už  ř ada ž na s doka ž e př i-
čhystat hřač ky s sebou na 
konžultači bež na ř ku , 

kdež e ta hřač ka jen je…? 
Pla nujeme take  a žkous í -
me, jak si nove  řožde lit 
přa či, abyste že spolupřa -
če s na mi me li čo nejve ts í  
už itek!  
Takž e tentokřa t č ekejte 
třočhu pel-mel, přoste  
jako když  vybalujete bed-
ny, kteře  jste př ed ste ho-
va ní m nestač ili popsat. 
                                                                                                                      

Alena Kunová 

Milí  řodič e a př í žnivči nas í  řane  pe č e, 

Kateř ina, Mařke ta a 
Alexandřa. Dve  psyčho-
lož ky Kateř ina a Mař-
ke ta se žař adily meži 
pořadkyne  v teře nu a 
již  od dubna je mu ž ete 
potkat v uličí čh Přahy 
s tas kami plny mi po-
mu ček a s u sme vem 
ž řadosti ž nove  a žají -
mave  přa če. Kateř ina 
se dř í ve spečialižovala 
na pořučhy řegulače 
v de tství , kam patř í  
přa če s de tmi, kteře  

mají  potí ž e se spa n-
kem, hodne  pla č ou ne-
bo nejedí  tak, jak by 
me ly. Mařke ta se žají -
ma  o ařteteřapii a její  
využ ití  př i přa či 

s de tmi.  Tř etí  no-
va  kolegyne  Ale-
xandřa v řoli ko-
ořdina tořky uplat-
n uje ořganižač ní  
sčhopnosti nabyte  
př i žvla da ní  de tí , 
přa če a studia. 
Společ ne  s Lučií  

Č eřní kovou tak podpo-
řuje přa či pořadkyn  v 
teře nu. 

Te s í me se na společ -
nou spolupřa či! 

Mařke ta Peka řkova  

 

 

Středisko v Praze 5—Stodůlkách 

Pomáháme rodinám pečujícím o dítě 

s mentálním, pohybovým či kombino-

vaným postižením nebo s ohroženým 

vývojem v raném věku; působíme 

v Praze, Středočeském, Plzeňském a 

Ústeckém kraji. 



Strana 2 

čhte li byčhom se s va mi pode lit o 
ža ž itky ž pobytu řodin, kteřy  jste 
přo na s poř a daly na př elomu 
č eřvna a č eřvenče v řekřeač ní m 
žař í žení  v Luč kovičí čh. Na pobyt 
jsme se velmi te s ili a doufali, ž e 
letos vs e klapne a de ti nebudou 
mařodit.  

Sla va, holč ič ky ždřave , nalož it 
auto a mu ž eme vyřažit! 

Luč koviče žasažene  upřostř ed 
pe kne  př í řody si na s ihned ží skaly 
svy m klidny m přostř edí m a mily -
mi lidmi – de tmi, řodič i, pořadky-
ne mi a vs emi dals í mi, kteř í  o nas e 
pohodlí  peč ovali. Čelořoč ní  mařa-
to n řehabilitačí , le kař sky čh přo-
hlí dek, la žní , přa če a dals í čh be ž -
ny čh stařostí  najednou ustal. Me li 
jsme č as a přostoř už í vat si na d-
heřne  dny. Radovat se ž řadosti 
nas ičh de tí , by t spolu a mí t č as 
požořovat jejičh řožža ř ene  oč i. 
Pobyt na m umož nil sežna mit se s 
dals í mi řodič i, navža jem si pořadit 
a vyžkous et si jine  ždřavotní  po-
mu čky. Dny bohate  naplne ne  tvo-

ř ení m, žpí va ní m, hřaní m, požna -
va ní m i řelaxačí  vs ak řyčhle ube h-
ly a jen velmi neřadi jsme odjí ž de -
li domu . Take  přoto, ž e nas í  An-
dulče je již  sedm let a to je maxi-
ma lní  doba, po kteřou je služ ba 
řane  pe č e poskytova na.  

A přoto velke  dí ky va m, 
nas e mile  pořadkyne . Za 
to, ž e jste př ed ví če než  
dvačeti lety s ly do řižika a 
na želene  louče vystave ly 
služ bu řane  pe č e přo pod-
pořu řodin s hendikepova-
ny mi de tmi. Za to, ž e ma te 
odvahu poma hat, čhodit 
do řodin a vna s et počho-
pení , vožit pomu čky i dob-
řou na ladu. Př ejeme va m,  
hodne  ždřaví , eneřgie i řadosti ž 
toho, ž e poma ha te potř ebny m.  

Vas i Hřdinovi 

 

Na ža ve ř jes te  ne kolik postř ehu  ž 
pobytu od nas í  sedmilete  dčeřy:  

Ahoj, my vás všichni pozdra-

vujeme,: táta, maminka, Terka 

a já, Anička. 

Moc jsem si to užila. Nejvíc mě 

bavilo soutěžení (házení míčků, 

pinkání, barvení na 

kapesníček a 

přesýpání na mlýn-

ku). Líbilo se mi 

zpívání a ukazování 

při písničkách 

(nejvíce Prší, prší) a 

vítání všech dětí 

písničkou. Bylo 

hezké všechno vy-

rábění a nejvíce mě bavilo mo-

delování. Opekla jsem si také 

chleba a hřála se pěkně u oh-

ně. 

Vaše Anička 

Milé poradkyně rané péče, 

přo na s žnamenají  ne kolik 

neuve ř itelne  řyčhle ube hly čh 

letní čh dnu  vřčhovate  naplne -

ny čh ža bavou i pouč ení m přo 

de ti i jejičh řodič e. Ořganiža -

tořu m se i letos 

podař ilo př i-

přavit přogřam, 

kteřy  žaujal 

nejen de ti, ale i 

jejičh řodič e. 

 

Přo ta ty a ma -

my je moč du le-

ž ite  setkat se 

s ostatní mi řo-

dič i, vide t jake  

pokřoky jejičh de ti ude laly a 

přobřat s nimi vs ečhny ty pe-

řipetie, kteře  řodič e ždřavy čh 

de tí  nežnají . 

Čo se La dí kovi lí bilo nejví če? 

Asi poha dka a soute ž ní  odpo-

ledne.  

S La dí kem si pous tí me na-

hřa vku poha dky O Ma s enče a 

tř ečh medve dečh a pak si o 

Luč kovičí čh poví da me. Tř eba 

takhle: 

Zpíváme si v Lučkovicích, 

pěkně jsme to rozjeli, 

zapojí se ruce, nohy, 

aniž by nás bolely. 

Atelier na nás čeká, 

tam věcičky si vyrobíš, 

které v žádném obchodě, 

ani v Praze nekoupíš! 

 

De kujeme čele mu ty mu řane  

pe č e ža skve lou ořganižači a 

žajis te ní  žají mave ho přogřa-

mu přo de ti i přo dospe le . Na s  

dí k patř í  i očhotny m přačov-

ní ku m RZ Poč ta. 

Mřží  na s jen to, ž e řana  pe č e 

mu ž e poskytovat pomoč de -

tem použe do sedmi let. Ty 

dva řoky, kteře  La dí kovi čhybí  

do sedmi, uteč ou jako voda a 

na m žbydou jen pe kne  vžpo-

mí nky… i na Luč koviče. 

Zdřaví  Jeřmanovi 

Lučkovice...  
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Tento řok jsme se ope t řa di 

př ihla sili na pobyt do Luč ko-

vič, a ač koliv to vypadalo, ž e se 

letos nedostaneme, nakoneč se 

to povedlo a 

jsme žato 

vde č ní . 

Pobyt na s 

ope t moč 

bavil, střa vili 

jsme č as 

v př í řode , 

(přo na s 

ž panela ku je 

to velke  plus) 

ve společ nos-

ti velmi př í -

jemny čh lidí , 

s bohaty m a 

velmi dobř e př ipřaveny m přo-

gřamem. Je to velmi dobř e 

namí čhany  „koktejl“ aktivit, 

tvoř ení m, ža bavou, 

s kvalitní mi př edna s kami, kte-

ře  poskytují  čenne  infoř-

mače a hlavne  je vide t, ž e 

si to opřavdu vs ečhny de ti 

naplno už í vali. 

Dí ky denní mu př í sunu 

fotek jsme koneč ne  žaktu-

aližovali ža ž itkovy  dení č ek 

Kubí ka a dožřa li jsme do 

řožhodnutí  v ne j pokřač ovat. 

Je to take  vy bořna  př í lež itost 

na sdí lení  žkus eností  

s ostatní mi řodinami, ope t 

jsme nasbí řali spoustu inspiřa-

če, jak žaujmout, motivovat 

nas e dí tko a jak žleps ovat nas e 

doma čí  „hřa tky“. Letos ní  po-

ha dka o Ma s e a medve dečh je 

supeř, žavadí me ji do nas eho 

řepeřtoa řu, i když  doma čí  po-

da ní  řožhodne  není  tak skve le , 

jake  př edva de l Va s  čely  ty m 

ž Rane  pe č e. 

 

 

A tak jes te  jednou sřdeč ne  Dí -

KY Va m vs em, kteř í  to vymy s -

lí te, př ipřavujete, ořganižujete 

a přova dí te do řeality a DÍ KY 

vs em, se kteřy mi jsme to mohli 

sdí let. Př ejeme Va m př í jemne  

le to ve vs ečh oblastečh ž ivota 

a te s í me se žase ne kdy na vi-

de nou. 

 

Rodinka Za lesky čh (Sabina, 

Kařel, Kuba) 

Díky za pobyt 

Milá Veroniko, 
 

k pobytu bych ještě uvedl 
tři nedostatky, které po-
radkyně do budoucna 
mohly vylepšit: 

 
1. Dny na pobytu by moh-
ly utí kat pomaleji, než  
ostatní  dny. 
Navrhované opatření: Vě-
nuji rané péči jedny ne-
funkční hodiny. 
Možné riziko: Oběd pořád 
v nedohlednu. 
 

2. V mí stní  kanty ne  by 
mohli toč it pe nivy  mok 
řegiona lní ho pu vodu. 
Navrhované opatření: Po-
radkyně zajedou do místa 
pobytu půl roku před ko-
náním pobytu a po náleži-
té degustaci vyberou nej-
vhodnější mok. 
Možné riziko: Poradkyně 
zapomenou, jaký mok byl 
nejvhodnější. 
 
3. Mí stní  kanty na by me la 
by t otevř ena dels í  dobu, 
př í padne  by hostinska  
mohla obejí t hosty s ota ž-
kou: Piveč ko nebude? 

Navrhované opatření: Po-
radkyně si opatří zvone-
ček, kterým před zavírací 
dobou zazvoní. Kdo ani po 
zazvonění nepřijde, může 
si za to sám. 
Možné riziko: Otcové si na 
zvoneček zvyknou a bu-
dou chtít zvonit i mimo 
dobu, kdy bude kantýna 
otevřená. 
 
Ale to jsou nedostatky, 
které jistě hravě zvládnete 
odstranit. 

MH 

Co by šlo v Lučkovicích zlepšit 
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O letos ní čh přa ždnina čh jsme 

si koupa ní  už ili dost a dost a 

př edevs í m de ti se ve vode  vy-

ř a dily dosyta. A tak přoč  na 

podžim př esta vat?  

Rodinne  čentřum Ama lka pla-

ve s nejmens í mi už  ř adu let a 

již  třadič ne  nabí ží  lekče plava -

ní  i přo řodiny s de tmi se spe-

čia lní mi potř ebami. Letos ní  

uka žkova  hodina plava ní  přo-

be hla v ponde lí  14. 9. 2015 

v Hotelu Relax Ínn v Přaže 9, 

kde ma  Ama lka sve  nejnove js í  

ža žemí . 

Ve dvou lekčí čh se vystř í dalo 

deset maly čh plava č ku  

(nejmlads í  byl 6me sí č ní  Vojtí -

s ek, nejstařs í  6lety  Matous ) – 

vs ičhni si vodu už ili a vu beč 

nikdo neplakal. Naopak – nad-

s ene  čhytali mí č ky a plnili dal-

s í  hřave  u koly, př i ničhž  se 

v na řuč í  řodič u  uč ili požna vat 

vodu a neba t se jí . 

Dí ky počhopení  „vodní čh ž en“ 

ž Ama lky mají  naví č nas i klien-

ti vy řažnou slevu na kuřžov-

ne m; přoto ve ř í m, ž e podobne  

př í jemne  čhví le žaž ijí  i ti, kteř í  

se uka žkove  lekče žu č astnit 

nemohli. Neva hejte, kuřžy se 

oteví řají  kaž de  tř i me sí če! 

Veřonika Střenkova  

Spadla lžička do kafíčka… 

Chtěla bych vám představit 

další ze série úžasných pomů-

cek, které si rodiče vyrobili 

sami, přímo na míru pro své 

dítě. 

 

 

Tentokrát zde máme úžas-

ný vertikalizační stojan, 

který pro Ládíka zhotovil 

jeho tatínek. Ládík si díky 

němu může hrát vestoje, 

kde má uvolněné ruce pro 

snazší manipulaci 

s předměty a hračkami a 

také mu tato poloha velmi 

prospívá fyziologicky. Zho-

tovení a užití tohoto stoja-

nu Ládíkovi rodiče konzul-

tovali s lékaři i jinými od-

borníky. 

Pokud i vy máte nějaké nápady 

či zlepšováky, o které byste se 

chtěli podělit s ostatními, 

napište nám. 

Eva Ciencialová 

Pomůcky na míru, aneb „samo domo“ 



Strana 5 

V přu be hu přa ždnin dos lo k dlouho oč eka -
vane mu př este hova ní  nas eho kančela ř ske -
ho ža žemí  „do ve ts í ho“. Po žnač ny čh peři-
petií čh obhlí ž ení  a hleda ní  řu žny čh na jem-
ní čh přostoř, žvaž ova ní  jejičh vhodnosti a 
vža jemne m pořovna va ní  se objevily přa žd-
ne  kančela ř e v majetku MČ  Přaha 5. Ú č el, 
k ne muž  čhčeme kančela ř e využ í vat (tedy 
jako kančela ř e, sklad pu jč ovny hřač ek, a 
v budoučnu snad i jako mí sto poskytova ní  
ambulantní  služ by) byl shleda n v souladu 
se ža me řem me stske  č a sti př i přona jmečh 
přostoř v jejičh vlastničtví . 
Moč jsme se řadovaly! Od ža ř í  k va m tedy 
vyjí ž dí me ž Bařřandova, nikoli že Stodu lek 
– a te s í me se, ž e Va s budeme moči požvat 
na Den otevř eny čh dveř í . Pla nujeme jej 

uskuteč nit až  v listopadu – č as kvapí  a my 
jes te  sta le nejsme žař í ženi, takž e s etř í me 
neřvy a da va me si nač as. Až  př ijdete, bude 
kaž dy  obřa žek a polič ka na sve m mí ste ! 
 
Alena 
Kunova  

Nové prostory rané péče 

 

Raná péče Diakonie ČCE středisko v 

Praze 5 - Stodůlkách 

Vlachova 1502 

155 00, Praha 5 - Stodůlky 

tel: 235 518 392 

e-mail: stodulky@rana-pece.cz 

www.rana-pece.cz 

www.diakonie-praha.cz 

č.ú. 6015-0127747339/0800 

 

Poradkyně rané péče 

Mgr. Eva Ciencialová 

Mgr. Barbora Jiráková 

Mgr. Alena Kunová 

Mgr. Markéta Pekárková 

Mgr. Kateřina Rodná 

Mgr. Pavla Skalová 

Mgr. Veronika Strenková 

Mgr. Pavla Těhníková 

 

Sociální pracovnice 

Mgr. Lucie Černíková 

 

Koordinátorka 

Bc. Alexandra Chomiszaková 

 

e-mail: prijmeni@rana-pece.cz 

P r á v ě   o t e v í r á m e ! 

  

Přijďte si prohlédnout nové 

barrandovské pracoviště 

 

r a n é   p é č e 

 

středa 11. listopadu 2015 

15-18:00 hodin 

 

Machatého 683/10 

Praha Barrandov 


