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Va ž éní  a milí  č téna r i, 

jé tu opé t jaro… Hnéd mi naskakujé vžpomí nka na to 
lon ské , kdy jsmé žaž í vali první  mé sí čé pandémié. 
Néní  alé tr éba dopodrobna vžpomí nat, kdé jsmé byli 
pr éd rokém a čo sé od té  doby vs éčhno uda lo. Kaž -
dopa dné  ma mé ža sébou rok, ktéry  sé vymykal vés -
kéré mu oč éka va ní , a vs ičhni jsmé muséli pr ijmout 
fakt, ž é budémé fléxibilní  a pračovat na žačhova ní  
ždravé ho rožumu. 

 

Pojďmé sé nyní  podí vat, čo na m pr ina s í  toto č í slo 
Zpravodajé. 

Mezi novinky patr í  jédinéč né  ohlé dnutí  kolégyné  
Vlasty ža první m mé sí čém své ho pu sobéní  v nas í  
služ bé . Da lé také  informujémé o žmé na čh na nas ém 
rožru stají čí m sé wébu, v ža lož čé pro kliénty najdété 
nova  vidéa ké žnakova ní  a érgotérapii, na jiné m mí s-
té  pr ibyly mož nosti, jak nas i služ bu podpor it.  

Né kolik nas ičh kolégyn  sé autorsky podí lélo na vy-
da ní  knihy Jak si porozumět, domluvit se a spo-
lečně si hrát; tí mto jim aléspon  symboličky pr ipí jí -
mé a gratulujémé. Č la nék o knižé najdété v rubričé 
Doporučujeme. 

V rubričé Představujeme va s séžna mí mé s s irokou 
nabí dkou Čéntra rožvojé dé tí  (ČRD), informačé dopl-
n ují  konkré tní  ohlasy ž kliéntsky čh rodin.   

Pokrač ujémé v Představování SPC, po SPČ 
v Bérouné  sé mu ž été séžna mit SPČ Čhotoun ska  
v Pražé. 

Z Pomůcek v praxi vybí ra mé houpač ku Gunga, kté-
rou ma mé rélativné  kra tčé, alé mnoho dé tí  už  s ní  
stač ilo žaž í t hodné  légračé. 

 

Méži Zkušenostmi z rodin najdété téntokra t pr í -
spé vky ž ru žny čh oblastí  ž ivota s dé tmi sé spéčia lní -
mi potr ébami. Zají ma té-li sé o sport, mohou va s 
oslovit  konkré tní  tipy, na čo kdy da t požor bé hém 
osvojova ní  si umé ní  čyklojí ždy (od u plny čh poč a tku  
na first biku až  po jí ždu na vélké m kolé) nébo si s 
čhutí  pr éč tété o snowbordingu jédné  ž néjmlads í čh 
snowbordisték. R és í té-li béžbarié rové  u pravy, mo-
hou sé va m hodit žkus énosti s pr éstavbou koupélny 
v panélové m byté . Mož na  sé létos čhysta té  
k ža pisu do s koly, pak urč ité  nalistujté č la nék Kam  
s pr éds kola kém. Poslédní  žkus énost žačhyčujé ža ž i-
ték dvou rodin, ktéré  si méži sébou pr édaly du léž i-
tou pomu čku - réhabilitač ní  stu l. 

Recepty ma mé téntokra t žé dvou ždroju , první  dva 
souvisí  s ČRD, druhy  na m poskytla opé t „Čhéfmum“. 

Dé kujémé vs ém autoru m ža vy ž ivné  tipy a sdí léní   
a č téna r u m pr éjémé inspirativní  č téní ! 
 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče a redaktorka 
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MĚSÍC PORADKYNÍ RANÉ PÉČE 

V našem týmu máme od ledna posilu, novou kolegyni. Podělila se s námi, jaké to pro ni je po prvních týdnech 
společné práce. Díky za zamyšlení a nadhled! 

Žádný začátek není bez bolesti. Člověk musí projít 
stádiem, kdy si uvědomí, co vše neví, a tak trochu či 
trochu víc se probudit z blažené nevědomosti. Jak 
tímto časem projít s hlavou otevřenou, radovat se  
z nabírání nových dovedností a vědomostí  
a nezhroutit se? 

Mož na  jé to podobné , jako když  sé rodič i narodí  
první  miminko. Jak sé vé vs ém žoriéntovat? Dí té  sé 
narodilo, alé na vod népr ibalili. Novopéč ény  rodič  
sé rožhlí ž í  kolém sébé a r í ka  si: Budu jako ta ma-
minka, čo hléda  néjvhodné js í  anglič tinu pro dé ti od 
s ésti mé sí ču ? Nébo budu jako ta maminka pr éd 
s kolkou, čo vyhodnočujé barvu nudlé – jé nébo né-
ní  dost žéléna ? Kaž dy  si musí  nají t svu j vlastní  ru-
kopis, jaky m budé jako rodič  psa t. A s pr í čhodém 
dals í  ratolésti jé tr éba vs é žnovu upravovat, nikdy 
to néní  stéjné . Z ivot jé žmé na a dé ti na s tomu uč í  
mí rou vrčhovatou. A čo téprvé novy čh oblastí  sé 
otéví ra , když  sé narodí  potomék, ktéry  sé u plné  
névéjdé „do tabulék“? 

Takž é i ja  si jako poradkyné  musí m nají t svu j ruko-
pis. Čo jé néjdu léž ité js í  pro tuto požiči.  Čo jé néjdu -
léž ité js í  v té to požiči pro mé . Musí m sé né jak v tom 
vélké m la kavé m občhodní m čéntru žoriéntovat, 
nají t néjdu léž ité js í  občhody, ktéré  nésmí m vyné-
čhat, a pak sé rožhodnout, kdé sé dé lé ždrž í m  
a kam sé opakované  budu vračét. 

Pro mé  pr i pra či s maly mi dé tmi jé néjdu léž ité js í  
rodina. Když  čhči, aby sé mé lo dobr é miminko  
v br í s ku, musí m sé néjví č starat o maminku, ktéra  
ho nosí . Porodém sé to žné ní , alé vlastné  jén malin-
ko. Vs é, čo pro malé  dí té  jé néjdu léž ité js í , dostané 
skržé maminku, pak tatí nka, sourožénčé. Č asém sé 
to mé ní , když  jdé dí té  do s kolky, do s koly, dospí va . 
Podlé mé  by podpora mé la by t smé r ovana  u mé rné  
vé ku dí té té. 

Pr i vstupu do rodiny vžnika  urč ity  troju hélní k ro-
dič /rodina – dí té  – pračovní k. A na ž a dnou ž té čhto 
slož ék byčh némé la žapomí nat. Kdy a proč  sé ža-
mé r í m na rožhovor, podporu rodič é? Kdy a proč  sé 
žamé r í m na rožvoj dí té té? Jak a č í m sé mi dar í  ty 
dva propojit? A jakou roli v tom vs ém ma m ja ? Kdé 
jsou mé  silné  a slabé  stra nky? Umí m by t v pročésu 

i nad ní m? Umí m si uvé domit, kdy „kra sné “ nasé-
da m na té mata rodič é, protož é jé to také  mé  oblí -
béné  té ma, alé tí m spoléč né  žapomí na mé na vs é 
ostatní ? A jak to vs é skloubit s individua lní m pla -
ném rodiny i my m osobní m, aby to bylo pro vs éčh-
ny žu č astné né  už itéč né . 

Na žač a tku jé pro mé  du léž ité  si uvé domit, ž é néní  
u č élém by t čhodí čí  énčyklopédié ani by t automa-
tém, ktéry  po vhožéní  minčé vyplivné sus énku. Spí -
s é by t spoléč ní kém na čésté , ktéra  jé dost dobro-
druž na  a néní  k ní  itinéra r  ani mapa. A du léž ité js í  
néž  čí l a ryčhlost jého dobytí  jsou ža ž itky a pospoli-
tost čéstou. 

Možná mi zkrátka na začátku bohatě stačí být  
k sobě trpělivá a laskavá, tak jak vesměs pracov-
ník v pomáhající profesi je ke svým klientům. 

 

Vlasta Spilková, poradkyně rané péče 
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ROZŠIŘUJEME NABÍDKU VIDEOMATERIÁLŮ PRO KLIENTSKÉ RODINY 

Na s  wéb sé sta lé rožru sta , v  zaheslované záložce 
Pro klienty pr ibyla nova  vidéa ké dvé ma té ma-
tu m: 

Ma m dvé  ručé na poví da ní   – žnakova ní  

Nově máme i zimní znakovací videa 

Mož na  jsté už  žažnaménali, pokud né, tr éba využ i-
jété pr í s tí  žimu!  

Sada vidéí  sé žimní  slovní  ža sobou, ba snič kami  
a pí snič kami vžnikla bé hém né kolika dní  žčéla 
sponta nné . Lavina nads éní  s sébou strhla né kolik 
osvé dč ény čh spolupračovnič. Podí léla sé na ničh 
nas é vžda léné js í  kolégyné  Zužka Sy korova , porad-
kyné  rané  pé č é Sluní č ko ž Hradčé Kra lové , ktéra  jé 
také  spoluorganiža torkou žnakovačí čh kuržu , a Vé-
ronika Strénkova , poradkyné  nas í  rané  pé č é, sé 
svou dčérou Anič kou Strénkovou.  

Jarní  va rka sé čhysta . 

Znakujté s na mi! 

 

 

Ěrgotérapié na kaž dodénní  použ ití  

Máte doma nejedlíka? 

Néčhčé vas é dí té  jí st, jé éxtré mné  vybí ravé , néusta -
lé odbí ha  od stolu nébo potr ébujé pr i jí dlé por a d 
žabavovat? Pokud na tuto nébo né ktérou podob-
nou ota žku odpoví té kladné , urč ité  si pusťté nova  
vidéa od Jitky Ludví č kové , érgotérapéutky sé spéči-
aližačí  na poručhy pr ijmu potravy.  

Na vas é ohlasy jsmé vélmi žvé daví !  
 

Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

 

https://rana-pece.cz/mam-dve-ruce-na-povidani/
https://rana-pece.cz/ergovidea/
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OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍM ZNAKOVACÍM KURZEM 

Jaky  byl podžimní  žnakovačí  kurž oč ima rodič u ? 
Pr ina s í mé shrnutí  odpové dí  ž hodnotičí čh dotažní -
ku .  

U č astní či sé jédnožnač né  shodují , ž é po kuržu žač a-
li sé svy mi dé tmi ví čé žnakovat a žnakova ní  pr ispé -
lo ké žléps éní  komunikačé s dé tmi, né kdé dos lo  
i na první  slova. Znakovačí ho kuržu sé hojné  u č ast-
nili oba rodič é dé tí  č i jiní  rodinní  pr í slus ní či 
(žéjmé na sourožénči), ktér í  pak také  žač ali pr ébí -
rat žnakova ní  do kaž dodénní ho ž ivota.  

Po kuržu probí hala 28dénní  é-mailova  vy žva, ktéra  
žu č astné ny m rodič u m pomohla s vybudova ní m 
na vyku žnakova ní  a upévné ní m žnalostí  ž kuržu,  
a to i v pr í padé , ž é u koly ž vy žvy plnili népravidél-
né . Rodič é žnaky použ í vají  dodnés a žda  sé, ž é  
v dohlédné  dobé  s tí m népla nují  pr éstat, naopak by 
ra di žnakova ní  pr énésli i do s irs í ho okolí  dí té té, 
tr éba do s kolky. 
 

Anna Strenková 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Další znakovací kurz byl 
naplánován na duben. Pozorně 
jsme sledovali situaci a možnos-
ti, za nichž by jej bylo možné 
uskutečnit. Nyní v polovině břez-
na jsme se rozhodli neuspořádat 
ho. 
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JAK JE MOŽNÉ NAŠÍ SLUŽBU PODPOŘIT? 

Stává se, že během konzultací u vás doma dostává-
me otázky na téma, jak je naše služba financovaná. 
A to nás těší, děkujeme za váš zájem. 

Pokud má někdo zkušenosti práce v sociálních služ-
bách, ví, jak složité je každoročně znovu a znovu 
skládat rozpočet, zvláště u služeb preventivního cha-
rakteru, mezi které raná péče spadá a které jsou ze 
zákona pro uživatele zdarma.         

Proto pr ida va mé malé  informač ní  oké nko. 

Poskytova ní  rané  pé č é jé finančova no žé sta tní ho 
rožpoč tu prostr édničtví m kraju  a občí , vé ktéry čh 
ma mé kliéntské  rodiny. Zí skané  finanč ní  prostr éd-
ky vs ak postač ují  žpravidla jén na ža kladní  provož 
služ by, nikoli napr . na por í žéní  aut k čésta m ža ro-
dinami a spéčia lní čh pomu čék a hrač ék do pu jč ov-
ny pro rodiny. 

Dals í  prostr édky proto musí mé ží ska vat od nadačí  
a individua lní čh da rču . 

Od nového roku máme nové zastřešující Stře-
disko celostátních programů a služeb - infor-
movali jsme o změně v minulém Zpravodaji. 

Nyní přinášíme nové údaje pro individuální  
a firemní dárce, kteří nám mohou přispět na slé-
dují čí mi žpu soby : 

 převodem platby na náš účet 
2349834349/0800 (do žpra vy pro pr í jémčé jé 
tr éba uvé st DAR PRO RANOU PĚ Č Í) 

 Prostřednictvím platební 
brány na DARUJME. CZ  

 nákupem přes GIVT 
(urč ité  pročénto péné ž  
ž bé ž né ho na kupu). Do 
prohlí ž éč é jé mož né  si na-
instalovat GIVTího Po-
mocníka, ktéry  upožor-
ní ,  ž é Rané  pé č i Diakonié 
mu ž été pomoči. (Pr ispé t 
lžé i anonymné .) 

Da lé jé mož né  na s podpor it věcným darem.  

Ví ta ny jsou pr édévs í m hrač ky, knihy č i réhabilitač -
ní  pomu čky do nas í  pu jč ovny pro rodiny. 

ZDE jé mož né  sé podí vat, čo potr ébujémé, a vybrat 
si i konkré tní  vé č, nébra ní mé sé ani použ ity m po-
mu čka m nébo hrač ka m.                 

 

Dals í  mož ností  podpory jé věnovat práci, ktérou 
sami néumí mé nébo jé obtí ž né  na ni nají t finančo-
va ní .  

S poskytova ní m rané  pé č é jé spojéna spousta jiné  
du léž ité  pra čé, néž  jé konkré tní  podpora rodin. Ta-
kové  pra čé, ktéra  néní  moč vidé t, alé hodné  sé po-
žna , když  čhybí . Č asto potr ébujémé pomoč s opra-
vou hrač ék nébo jéjičh jédnodučhou vy robou, gra-
fičkou pra či, podporu nas ého PR (publič rélations) 
a FR (fundraisingu). 

Všem současným dárcům, podporovatelům  
a dobrovolníkům moc děkujeme za dosavadní 
vydatnou pomoc! 
 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 

 

Vs éčhny informačé, vč . pro-
kliku , najdété pr éhlédné  na 
nas ém wébu: https://rana-
péčé.čž/podporté-nas/  

   

Požn.: pokud dojdé k instalači Pomoční ka v térmí -
nu od 17. 3. do 24. 3. 2021, dostané nas é organi-
žačé ža kaž dou instalači 30 Kč. Pokud tédy o ní  
uvaž ujété, tak néva héjté a hura  do toho. 

 http://bit.ly/30Kc-pro-Ranou-peci-Diakonie 

https://www.darujme.cz/projekt/1204214
https://www.darujme.cz/darovat/1151?custom-amount=&frequency=monthly&widget=1200746
https://givt.cz/rana-pece-diakonie
https://givt.cz/aplikace
https://givt.cz/aplikace
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_xOq6yKT4xUdPFTsKGEW2jKDWFK_rcUwspS1NU6Waq8/edit#gid=0
https://givt.cz/rana-pece-diakonie
https://www.darujme.cz/projekt/1204214
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F30Kc-pro-Ranou-peci-Diakonie%3Ffbclid%3DIwAR3hs0AVjVoXYLFbYQ1dgaQj9Y60xTibYpnn9kz8gsQZvSsEBuePzkuSI_0&h=AT3LHd6JdxXaSMB7eZPlLpuie8ZJzFhDSrO4Yr6zZ4P7QAUqajQUrexRdtBtEFi-HN_XzVdfITpNarcZnPFbfpiZubdBUXyXJ62UF
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Vé č tvrték 4. u nora jsém absolvovala onliné Handlé 
kurž 1. stupné , kdé jsém sé blí ž é séžna mila 
s pr í stupém Handlé a také  s Janou Baptié, ktéra  Han-
dlé pr í stup v Č éské  républičé propagujé, por a da  kur-
žy a sama touto métodou pračujé s dé tmi pr éva ž né  
s poručhou autističké ho spéktra. Ténto pr í stup po-
žnala, když  pračovala v Anglii. Jana Baptié a jéjí  
manž él Paul blí žčé spolupračují  s Lindou Čéčavovou, 
térapéutkou Son-risé pr í stupu, v ra mči projéktu 
Rožvoj hrou (https://rožvojhrou.čž/).  

Kurž byčh ža sébé urč ité  doporuč ila.  A to pr édévs í m 
rodič u m, ktér í  čhté jí  ví čé počhopit a propa trat to, čo 
sé mu ž é odéhra vat v nas ém té lé a ktér í  mají  otévr é-
nou mysl a vé r í , ž é sé vs éčhno navža jém ovlivn ujé  
a nas é té lo jé jédna propojéna  na doba.  

Í když  jsém sičé bédlivé  osm hodin posloučhala, né-
mohu pr éné st do psané  formy vés kéré  mys lénky 
kuržu a radé ji odka ž u na wéb, kdé jé mož né  sé  
o Handlé pr í stupu dožvé dé t ví čé. Pokud ma té né jaké  
konkré tní  ota žky, nébo sé pla nujété na kurž Handlé 
(ktéry  v souč asné  dobé  probí ha  onliné) pr ihla sit, 
kontaktujté pr í mo Janu a Paula Baptiéovy. Dals í  in-
formačé najdété ZDĚ.  

Letem světem Handlem… 

Slovo HANDLĚ jé akronym, skla da  sé ž poč a téč ní čh 
pí smén spojéní , ktéré  jé pro čély  pr í stup klí č ové . To-
to spojéní  v anglič tiné  žní : Holistič Approačh to Néu-
ro-Dévélopmént and Léarning Ěffičiénčy, v č és tiné  
pak holističky  pr í stup k néurovy voji a éféktivité  uč é-

ní . Handlé térapéuti využ í vají  rytmičké  a pohybové  
aktivity, prinčipy intérakčé méži lidmi, oméžéní   
a pr édčha žéní  strésu a kompénžač ní  stratégié. Hlé-
dají  čésty k éféktivní mu uč éní  a upožorn ují  na tžv. 
žmé ny stavu, kdy na m nérvovy  systé m da va  najévo, 
ž é potr ébujé paužu, ž é potr ébujé vé či žpračovat. 
Zmé nami stavu sé myslí  napr . č érvéné /téplé  us i, 
žmé ny barvy ku ž é, žmé na v rytmu dy čha ní , svalové -
ho napé tí , v drž éní  té la, névolnost, bolésti hlavy. Ty-
to žmé ny stavu jsou požorova ny jak pr i bé ž ny čh ak-
tivita čh, tak pr i aktivita čh typičky čh pro Handlé pr í -
stup. Méži né  patr í  téčhniky tépa ní  na hlavu č i po 
oblič éji, ru žné  foukačí  aktivity a také  využ í va ní  brč -
ka. Vé ts ina aktivit pračujé s propojova ní m a spolu-
pračí  možkovy čh hémisfé r. O konkré tní čh aktivita čh 
sé mu ž été informovat u své  poradkyné , ktéra  va m 
ra da doda  ví čé informačí . Aktivity jé nutné  vž dy in-
dividua lné  promyslét a téprvé poté  aplikovat.  

Jé dobré  si uvé domit, ž é aktivity, uč éní , čvič éní  aj. jé 
vhodné  uplatn ovat, použé pokud jsmé jim ja  i dí té  
otévr éni, když  jsmé v pohodé , čhčémé pr ijí mat nové  
informačé. Protož é strés, pr étí ž éní  a nas é čélkové  
rožpolož éní  uč éní  ovlivn ujé, a to jak požitivné , tak 
négativné .  

Bé hém kuržu byla né kolikra t vyr č éna mys lénka, kté-
ra  mi v hlavé  žu stala a na ktérou jé du léž ité  myslét: 
„Pomaleji je rychleji a méně je více.“ 
 

Kateřina Šmolíková, poradkyně rané péče 

VZDĚLÁVÁME SE žpé t na obsah 

VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM… MOZEK POTŘEBUJE TĚLO A FYZICKOU AKTIVITU 

https://rozvojhrou.cz/poradenstvi/neurovyvojova-terapie/handle-program/
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Každý, kdo používá se svým děťátkem k dorozumění 
alternativní komunikaci, dobře ví, jak náročné (a zá-
roveň důležité!) je způsob, který se užívá doma, pře-
nést do dalších prostředí. A přitom pouze tato cesta 
může zaručit, že dítě bude skutečně z alternativní ko-
munikace profitovat. Nápady, jak využívat alternativ-
ní komunikaci ve školce přináší knížka Jak si porozu-
mět, domluvit se a společně si hrát, která vychází 
na začátku března v nakladatelství Pasparta. Autorky 
Alena Kunová, Jana Šarounová a Pavla Foster Skalová 
ji sepsaly na základě svých dlouholetých zkušeností 
s využíváním alternativní komunikace doma i ve škol-
ce. 

První  č a st knihy jé vé nova na téorii; poč a téč ní  kapi-
toly sé žaby vají  vy žnamém komunikačé a jéjí m vžta-
hém k dals í m vy vojovy m slož ka m, du slédku m né-
vérbality na čélkovy  vy voj dí té té. Funkč ní  komuni-
kačé jé néžbytny m pr édpokladém pro to, aby sé dí té  
mohlo sta t souč a stí  sočia lní  skupiny, aby doka žalo 
dobr é rožví jét svou hru, aby mé lo pr í léž itost uč it sé 
novy m vé čém, a v néposlédní  r adé , aby porožumé lo 
samo sobé  a tí m doka žalo régulovat vlastní  čhova ní . 
Nérožví jí -li sé r éč , jé du léž ité  žač í t komunikač ní  do-
védnosti podporovat altérnativní  čéstou. V tom né -
kdy bra ní  čéla  r ada okolností , napr í klad my ty, ktéré  
o už í va ní  altérnativní čh žpu sobu  komunikačé sta lé 
pr éž í vají , jak méži laiky, tak bohuž él i odborní ky.  
Í s té mito pr édsudky sé v knižé č téna r  séžna mí .   

Druha  č a st kní ž ky jé už  ryžé praktička . U vodní  kapi-
toly pr iblí ž í  ža sady éféktivní  komunikačé; č téna r  ždé 
najdé jédnodučha  doporuč éní , ktéra  lžé uplatnit 
v komunikači s kaž dy m dí té tém, béž ohlédu na to, 
jéstli mluví , nébo mu to žatí m néjdé. Najdémé ždé 
také  tipy, jak rožví jét névérba lní  komunikač ní  do-
védnosti prostr édničtví m jédnodučhy čh hér. 

Dals í  kapitoly sé žaby vají  žapojéní m métod altérna-
tivní  komunikačé do kaž dodénní ho réž imu vé s kol-
čé. Podí va mé sé na to, jak žač í t už í vat gésta a žnaky, 
najdémé ždé na pady, jak hlédat vé s kolčé využ ití  pro 
komunikač ní  pomu čky ž doma čí ho prostr édí  dí té té, 
pr í padné , jak si vytva r ét matéria ly us ité  na mí ru pla -
nované mu programu. Vs é jé ilustrova no bohaty m 
obražovy m matéria lém, autorky ždé využ ily pomu č-
ky, sé ktéry mi sé potkaly vé své  praxi.  

Pro koho jé kní ž ka urč éna? Urč ité  néjví čé pro uč ité-
lé, asisténty č i dals í  žamé stnančé matér sky čh s kol č i 

dé tsky čh skupin. Ínspirači ždé vs ak mohou nalé žt  
i rodič é dé tí  s poručhami komunikačé tr éba pra vé  
v dobé , kdy dé ťa tko nastupujé do s kolky. Kní ž ku si 
mu ž été žapu jč it v nas í  knihovné .  

Na závěr se loučím mottem celé knížky, které je vypůj-
čeno z jedné písničky kapely The Tap Tap: „Co si po-
jmenuje, to hned pochopí…“ 

Příjemné čtení přeje  
 

Pavla Foster Skalová, poradkyně rané péče 

DOPORUČUJEME KE ČTENÍ žpé t na obsah 

JAK SI POROZUMĚT, DOMLUVIT SE A SPOLEČNĚ SI HRÁT 
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Kam v současné době za kulturou, kde si oddechnout? 
Možností bohužel není mnoho, většina aktivit, u kte-
rých si můžeme odpočinout, není možná. 

Jednou z možností, vedle procházek v přírodě, je dob-
rý film. Zvláště vede-li zhlédnutí k přemýšlení, ke spo-
lečné diskuzi. Na jeden takový nás upozornila naše 
klientská rodina. 

https://www.čsfd.čž/film/613039-burakovy-sokol/
préhléd/ 

Film Burákový sokol jé popisova n jako „modérní  
dobrodruž ny  pr í bé h vé stylu Marka Twaina, slédujé 
Začka, čitlivé ho mladí ka s Downovy m syndromém, 
ktéry  utéč é ž domova s péč ovatélskou služ bou, aby 
si splnil svu j sén a stal sé profésiona lní m ža pasní -
kém…“(Č SFD) 

A vskutku sé dlé mé ho na žoru povédl dals í  mily  film, 
vé ktéré m č lové ka s handičapém hrajé héréč, ktéry  
ma  Downu v syndrom. Sní mék kra sné  plyné a pr ina s í  
né kolik u smé vny čh sčé n a dialogu  k žamys léní .  
Í když  jé žna t urč ita  nadsa žka, pu sobí  vélmi vé ro-
hodné . Takž é doporuč uju uvar it si č aj, ka vu č i si da t 
né čo jiné ho dobré ho a čhví li plout po klidné  vodé , 
ktéra  jé jédní m ž u str édní čh té mat. 
 

Vlasta Spilková, poradkyně rané péče 

 

DOPORUČUJEME KE ZHLÉDNUTÍ žpé t na obsah 

BURÁKOVÝ SOKOL 

https://www.csfd.cz/film/613039-burakovy-sokol/prehled/
https://www.csfd.cz/film/613039-burakovy-sokol/prehled/
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S paní Šimonovskou jsme v kontaktu už několik měsí-
ců, letos v lednu se nám nakonec podařilo sejít se 
osobně. Společně s kolegyní Vlastou jsme tedy zjišťo-
valy, co vlastně Centrum rozvoje dětí nabízí. 

ČRD (https://www.smartbrain.čž/) jé soukromé  
ždravotničké  žar í žéní  žamé r éné  na kompléxní  pod-
poru dé tí  s ru žny mi druhy vy vojovy čh potí ž í .  

V ty mu jsou žastoupény odborničé v ru žny čh oblas-
téčh. Simona S imonovska  pračujé pr éva ž né  s dé tmi 
pr éds kolní ho a s kolní ho vé ku. Na ža kladé  u vodní ho 
dotažní ku (pr ibliž né  10 stran), ktéry  rodič é dosta-
nou pr éd osobní m sétka ní m, a na slédné  vstupní  dia-
gnostiky v dé lčé žhruba dvou hodin, séstaví  
s rodinou individualižovany  program. Tén mu ž é sé-
sta vat ž tžv. inhibičé prima rní čh réfléxu  métodou 
néurovy vojové  stimulačé, individua lní ho slučhové ho 
tré ninku métodou Bénaudira č i stimulačé možkové  
č innosti métodou ĚĚG Bioféédbačk, to vs é s ohlédém 
na vy vojové  potr éby konkré tní ho dí té té. A pro rodi-
č é, ktér í  čhté jí  pro své  dí té  udé lat jés té  né čo naví č, 
nabí ží  vy ž ivové  poradénství . 

Radka Hraždí rova  sé žaby va  pohybovou stimulačí  
kojénču  a batolat, uč í  rodič é spra vné  manipulači 
s miminky, a tí m poma ha  pr édčha žét pr í padny m ob-
tí ž í m v dals í čh fa ží čh vy vojé. 

Kamila Balharova  jé spéčia lní  pédagož ka s létitou 
praxí  sé s kolní mi dé tmi sé spéčifičky mi poručhami 
uč éní . Dotahujé, s č í m kolégyné  žač aly… 

Pro vé ts inu nas ičh rodin s dé tmi pr éds kolní ho vé ku 
(idéa lní  vé k pro žač a ték térapié jé podlé paní  S imo-
novské  4,5 – 5 lét) jé žr éjmé  néjžají mavé js í  néurovy -
vojova  stimulačé a Bénaudira. Na wébovy čh stra n-
ka čh ČRD jsou vs éčhny métody srožumitélné  popsa -
ny, pr ipojuji tédy individua lní  pohléd požorovatélé.  

Paní  S imonovska  pr ésné  ví , čo dé la . Čo dé la , dé la  
s porožumé ní m a hravostí . Vs é, čo dé la , ma  prož ité  a 
vyžkous éné . Ví , ž é jak dí té , tak i rodič é mají  své  
pr édnosti, priority, alé i limity. Pr édnosti posilujé, 
pro limity ma  počhopéní  – jén sé jé snaž í  postupné  
posouvat… 

Vs éčhny métody jsou žalož éné  na objéktivní čh vy -
žkuméčh, vy slédky jsou dolož itélné .  

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 

PROČ NE/ZKUSIT CENTRUM ROZVOJE DĚTÍ? 

https://www.smartbrain.cz/
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Paní  S imonovska  spolupračujé sé dvé ma „my mi“ kli-
éntsky mi rodinami, proto jsém jé oslovila 
s na slédují čí mi ota žkami. 

Maminka Emy, 7,5 let 

Jakou terapii v CRD praktikujete? 

Benaudiru čvič í mé již  čča rok a pu l (tj. od 6 lét 
Ěmy) kvu li pr éčitlivé losti na žvuky (s té kot psu , mo-
torka, vrtač ka apod.) – Ěma sé žastavila, žačpala si 
us i, nébyla sčhopna  pohybu (č asto jsmé ji muséli 
tr éba problématičky m u sékém proné st); pr i první  
diagnostičé sé uka žalo, ž é u dajné  slys éla ža č tyr i lidi 
a muséla sé č asto čhra nit „vypnutí m“, aby sé né-
žbla žnila (tí m sé vysvé tlilo i to, ž é sé tr éba logopéd-
ka vé s kolčé ptala, žda Ěma dobr é slys í , protož é ja-
koby vu béč néposloučha ) a né ktéré  žvuky ji mohly 
až  fyžičky bolét; ža rovén  byl idéntifikova n vy ražny  
roždí l méži žpračova ní m lévy m a pravy m učhém  – 
na tom by vs ak bylo pry  dobré  pračovat žéjmé na 
s ohlédém na blí ž í čí  sé s kolu…  

Jaké výsledky vidíte v Emině rozvoji?  

Ěma žač ala navažovat rožhovory s lidmi (oslovovala 
lidi v MHD, rodič é dé tí  vé s kolčé, prodavač ky 
v občhodé ), čož  bylo dr í vé némyslitélné ; rožhodné  
to vy ražné  pomohlo jéjí mu sočia lní mu kontaktu  
a rožvoji, žač ala pu sobit sébévé domé ji. 

Nada lé si žačpa va  us i, i když  jén tus í , ž é by né kdé 
mohl by t pés, ktéry  žas té ka . Ota žka, žda na trasé, 
kudy pu jdémé, nébudou s té kat psi, jé na dénní m po-
r a dku a trasy tomu nada lé musí mé pr ižpu sobovat. 
Ma m vs ak počit, ž é ji již  samotné  žas té ka ní  tolik 
„čéloté lové  néparalyžujé“ – poč í ta mé s tí m, ž é toto jé 
bé h na dlouhou trať, alé žléps éní  tam urč ité  jé 
(mož na  k né mu dos lo použé žra ní m nérvové  sousta-
vy, to nikdo néví ). Dlé kontrol ničmé né  dočha ží  
k pr ibliž ova ní  lévé ho a pravé ho učha.  

Us i si vs ak žačpa va  i jinak pomé rné  č asto – mož na  
už  jé ž toho ví čé žložvyk – forma očhrany pr éd č í m-
koliv népr í jémny m (tj. č asto už  si r í ka m, ž é ža tí m 
néstojí  samotna  népr í jémnost žvuku a už  jé to o né -
č ém jiné m). 

Po jak dlouhé době se změny projevily? 

Po čča č tyr éčh mé sí čí čh Ěma žač ala oslovovat lidi. 

Co vás na terapii, přístupu nejvíce překvapilo? 

Hlavné  asi to, ž é éxistují  va ž né  problé my sé slučhém, 

ktéré  jsou žčéla mimo „polé pu sobnosti“ foniatru ! 
(Dlé vys étr éní  na foniatričké  kliničé v Z itné  uliči jé 
Ěma ž hlédiska slučhu žčéla v por a dku.) Pr itom toto 
dlé mé ho na žoru žčéla jasné  spada  pod „médičí nu“  
a vér éjné  ždravotní  pojis té ní . Ma  to dalékosa hlé  du -
slédky pro psyčhiku, soustr édé ní , résp. s kolu. Pr í -
jémna  jé néna roč nost térapié – dénné  jén 10 min. 
posléčh ČD doma. Čéna ČD byla pr ékvapivé  ní žka . 
Ani jinak néma m počit, ž é by ž na s žbytéč né  tahali 
péní žé – plačéné  kontroly sé klidné  odda lí , když  sé 
pr édém ví , ž é budé térapié potr éba dé lé (pr itom by 
mohli pravidélné  po 12 ty dnéčh vs é ža péní žé pr é-
mé r it a r í čt: „pokrač ujété“). Paní  S imonovska  jé na-
ví č néuvé r itélné  mila  a émpatička  a s dé tmi to na d-
hérné  umí . Jé radost sé sétka vat s takovy mi lidmi.  

Využíváte v CRD ještě něco? 

Neurovývojovou stimulaci, pr ibliž né  pé t mé sí ču  
(tj. od 7 lét Ěmy). Zkusili jsmé ji kvu li obava m o psy-
čhičky  vy voj Ěmy (… nad ktéry m vé ts ina okolí  jén 
ma vla rukou, ž é jé „pr éčitlivé la , néžna  ž a dné  jiné  dé -
ti, tudí ž  néma  srovna ní  a néví , jak to s nimi by va “).  
Problé my sé projévovaly kolí savostí  na lady, č astou 
plač tivostí  a vžtéka ní m sé, nésoustr édé ní m na jéd-
nodučhé  u koly typu  svlé ka ní  a pr itom jakoby vlastní  
frustračí  ž toho, ž é to nédé la  dobr é. 

Jaké výsledky vidíte v Emině rozvoji?  

Prožatí m jé bržy hodnotit – pr émé r éní  probé hné až  
po druhé  sé rii čviku  ža pr ibliž né  dva mé sí čé a až  po 
ní  jé mož né  oč éka vat né jaké  vy slédky. 

Co vás na terapii nejvíce překvapilo? 

Opé t mé  pr ékvapilo, ž é tak ža važ na  vé č, jako ž é pr é-
trva vají čí  primitivní  réfléxy, ktéré  mohou žvys ovat 
vnitr ní  napé tí  dí té té a vy hlédové  žpu sobovat va ž né  
psyčhičké  potí ž é, když  pr itom éxistujé žpu sob jéjičh 
sniž ova ní /odstrané ní , unika  pu sobnosti dé tsky čh 
lé kar u  (žéjmé na néurologu ). Vy hlédové  by sé tak 
vž dy r és ily (tlumily) jén du slédky, alé mož na  pr í č ina 
by žu stala nér és éna . Samožr éjmé  néč éka m, ž é sé 
vés kéré  psyčhičké  napé tí  stopročéntné  odstraní  (vé 
hr é jé povaha, gény…), alé urč ité  vé r í m vé žnač nou 
u lévu v Ěminé  prož í va ní !!!  

Zají mavé  jé, ž é čésta védé pr és rélativné  jédnodučhé  
čviky. Opé t to kaž dy  dén néžabéré ví čé néž  10 mi-
nut, Ěma to žvla da  a vésmé s ji to i baví  (nas té stí  – 
problé m pry  jé pr imé t ké čvič éní  dé ti, ktéré  skutéč -

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 
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Opé t mé  milé pr ékvapilo, ž é paní  S imonovska  uvédla 
tr i čésty sniž ova ní  napé tí :   

 Změna jídelníčku (vynéčha ní  čukru a lépku) – 
pr í jémné  jé, ž é stojí  nohama na žémi, a pr i žnalos-
ti Ěmy (Paula, Monté, rohlí ky) nétrvala na dras-
tičké  žmé né  stravova ní  (pry  to u na s néní  ani 
mož né ). Čéní m si vélmi tohoto pr í stupu! Myslí m, 
ž é 99% lé kar u /térapéutu  by to žaždilo tí m, ž é by 
na m to nar í dili. Rovné ž  jé první  osobou, ktéra  né-
r ékné jén: „Néjéžté Pribina č ék“, alé souč asné  r ék-
né: „Zkusté tuto ždravou variantu,“ a pr ida  kon-
kré tní  réčépt. Čha pé, ž é i drobné  kru č ky jsou čén-
né  a nénéčha  va s v tom – da  konkré tní  doporuč é-
ní . 

 Cvičení 

 EEG Biofeedback (lí bí , sé mi ž é tuto již  plačénou 
térapii na m „néčpé“ ža kaž dou čénu (již  nyní ) – 
r í ka , ž é jé tr éba to napé tí  pr éči jén tročhu sražit 
čvič éní m. 

Takž é jsmé žatí m platili diagnostiku a dvakra t žačvi-
č éní  čviku . Vs é ma m mož nost si natoč it na vidéo, po-
psat; da lé pru bé ž né  posí la m vidéa ké kontrolé. Tj. 
opé t ma m počit, ž é žé mé  nikdo žbytéč né  nétaha  pé-
ní žé (a č as – ma mé to daléko). 

Maminka Tomáška, 6 let 

Jakou terapii v CRD praktikujete? 

Do ČRD dočha ží mé na térapii neurovývojové sti-
mulace. Jédna  sé o kaž dodénní  désétiminutové  čvi-
č éní  po dobu žhruba roku a pu l. Upr í mné  jsém sé 
toho vélmi oba vala, alé stalo sé to nas í  kaž dodénní  
rutinou.  

Da lé prova dí mé poslechový program Benaudira. 
Jédna  sé o posléčh hudby s éstkra t ty dné  na dését 
minut. Ani s touto térapií  néma mé ž a dné  potí ž é. 

 

 

Jaké výsledky vidíte v rozvoji Tomáška? 

U néurovy vojové  stimulačé jsmé byli véličé milé pr é-
kvapéni viditélny mi vy slédky již  po kra tké  dobé  čvi-
č éní . Jédna  sé žéjmé na o žléps éní  hrubé  motoriky. 
Né ktéré  čviky vs ak čhté jí  déls í  č as, napr . vé domé  
kr í ž éní  rukou, nohou.  

Toma s ék ma  diagnostikovany  pr étrva vají čí  Morou v 
réfléx. Dí té  jé hypérsénžitivní , ma  s patnou koordina-
či a u žkostné  stavy, vadí  mu hlasité  žvuky. Pravidél-
ny m čvič éní m jé vidé t, ž é sé i tyto oblasti žléps ují . 

R és éní  na pravy tohoto réfléxu kra sné  dopln ujé po-
sléčhovy  program Bénaudira. 

Po jak dlouhé době se změny projevily? 

Né ktéré  čviky, ktéré  jsmé pr édtí m vu béč néžvla dli, 
sé Toma s ék nauč il do č trna čti dní . Odstrané ní  Moro-
ova réfléxu jé opravdu né kolikamé sí č ní  pra čé.  

U posléčhové ho programu jsmé si povs imli, ž é To-
ma s kovi již  névadí  hlasité  žvuky jako dr í vé. Daléko 
pr ésné ji žopakujé slova. Pravdé podobné  proto, ž é jé 
lé pé slys í . Po mé sí či posloučha ní  sé vélmi žléps ily 
u žkostné  stavy. 

Co vás na terapii, přístupu nejvíce překvapilo? 

Véličé mé  pr ékvapil rožsah služ éb, ktéré  čéntrum 
nabí ží . Néurovy vojova  stimulačé, posléčhovy  pro-
gram Bénaudira, ĚĚG Bioféédbačk, poradénství  vé 
vy ž ivé , grafomotoričky  program. Kombinačí  té čhto 
pr í stupu  vžnikné térapié na mí ru kaž dé mu kliénto-
vi.  

Paní  S imonovska  jé naví č vélmi profésiona lní  téra-
péut s mily m a émpatičky m pr í stupém. Jé na první  
pohléd vidé t, ž é svou pra či dé la  své domité  a ra da. 
Ma  vélké  žkus énosti, takž é poradí  napr í klad  
i s vy bé rém čvič ébní  pomu čky. Doporuč í  v pr í padé  
ža jmu vhodné  knihy. 

Č ého si vélmi va ž í m, ž é opravdu pr émy s lí  o svy čh 
maly čh kliéntéčh. Snaž í  sé jim v ra mči svy čh mož -
ností  čo néjlé pé pomoči. Zkra tka té s í mé sé na kaž -
dou dals í  na vs té vu. 
 

Ptala se Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

Poznámka: Nedávno jsme ve Zpravodaji uveřejnili re-
cept na  zdravého domácího „Lipánka“. Do rubriky 
s recepty se svolením paní Š.. přidáváme další. Jak by-
lo zmíněno výše, nabízí v rámci konzultací i úpravy 
jídelníčku. 

 
 
 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 
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V našem seriálu o Speciálně pedagogických centrech 
vám přinášíme rozhovor se speciální pedagožkou Mi-
chaelou Novotnou z SPC Chotouňská.  

https://www.chotounska.cz/sppg-centrum.html 

Komu je vaše SPC určeno, kdo se na vás může ob-
rátit? 

Prima rné  jé SPČ Čhotoun ska  na Pražé 10 urč éné  pro 
kliénty s poručhami autističké ho spéktra (PAS)  
a ménta lní m postiž éní m ru žné ho stupné . 
V dr í vé js í čh doba čh bylo pra vé  ménta lní  postiž éní  
sté ž éjní  a pr évaž ují čí  diagno žou nas ičh kliéntu . To 
sé vs ak postupém č asu vélmi žmé nilo, a od roku 
1994, kdy sé pr i nas í  s kolé otévr éla první  tr í da pro 
ž a ky s PAS, sé postupné  établovalo i ždéjs í  SPČ na 
pé č i o kliénty s PAS. Vé kové  rožméží  jé pr ibliž né  od 
tr í  lét po dobu, kdy sé kliént vždé la va  v č éské m s kol-
ské m systé mu. Nas é pé č é u kliéntu  s Aspérgérovy m 
syndromém konč í  na stupém na vysokou s kolu, kdé 
jé již  poradénství  pro studénty sé spéčia lní mi vždé -
la vačí mi potr ébami propračova no a r í žéno vysokou 
s kolou.  

Obra tit sé na na s mu ž é prima rné  ža konny  ža stupčé, 
ktéry  podépisujé informovany  souhlas 
s poskytova ní m poradénsky čh služ éb.  

Vélmi du léž ity m partnérém v tomto pročésu jé da lé 
s kolské  žar í žéní , ktéré  kliént navs té vujé. Nava ža ní  
spolupra čé jé vs ak na slédny  pročés, a to po nava ža ní  
spolupra čé sé ža konny m ža stupčém č i samotny m 
žlétily m kliéntém.   

S jakými žádostmi se na vás rodiče obracejí?  

V minulosti žné la žaka žka rodič u  vélmi odlis né  néž  
nyní . Dr í vé sé na na s obračéli pr éva ž né  rodič é, ktér í  
mé li podéžr éní  na PAS u své ho dí té té. Čélkové  bylo 
v minulosti dost ma lo organižačí  a odborní ku , ktér í  
sé inténživné  té to skupiné  vé novali. Od té  doby sé 
vs é promé nilo a hlavní m du vodém, tédy žvla s té  od 
uvédéní  v platnost vyhla s ky 27/2016 Sb., jé nastavé-
ní  podpu rny čh opatr éní  a na slédna  podpora v pro-
čésu vždé la va ní . V né ktéry čh pr í padéčh pr ičha ží  ro-
dič  s ota žkou, žda ma  č i néma  jého dí té  PAS.  

V čem rodinám s dětmi s postižením můžete po-
moci?  

Poma ha mé v oblasti vždé la va ní  a vy čhovy dé tí  s PAS 
a ménta lní m postiž éní m. Nastavujémé adékva tní  
podporu vé vždé la va ní  napr í č  vždé la vačí m systé -
mém od pr éds kolní ho vždé la va ní , pr és ža kladní  
vždé la va ní  po str édos kolské  vždé la va ní  ru žny čh ty-
pu .  

Ínténživné  spolupračujémé sé s kolou a snaž í mé sé 
réagovat na aktua lní  potr éby, pr í padné  križové  mo-
ménty vé vždé la va ní .  

Smé rujémé rodič é na dals í  odborné  lé kar é 
(psyčhiatry, néurology), na str édiska rané  pé č é, od-
borna  a térapéutička  žar í žéní , pr édkla da mé jim na-
bí dku réédukač ní  podpory, pobytovy čh služ éb, vol-
noč asovy čh aktivit, podpu rny čh skupin apod.  

Séžnamujémé rodič é s urč ity mi ža sadami, métodami 
č i postupy pra čé, ktéré  jsou pro vždé la va ní  jéjičh 
dé tí  podstatné . 

Séžnamujémé s mož ností  altérnativní čh komunikač -
ní čh žpu sobu , programu  č i postupu , ktéré  da lé jé 
mož né  s dé tmi nastavit.  

Snaž í mé sé žmapovat kontakty na logopédy, logoté-
rapéuty, žubar é a dals í  odborní ky, ktéré  da lé pr éda -
va mé.  

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 

SPC CHOTOUŇSKÁ 

https://www.chotounska.cz/sppg-centrum.html
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Nabízíte také terapie, reedukace? 

Bylo by kra sné  napsat ano a č asto, alé na térapié  
a réédukačé néní  v nas ém SPČ bohuž él dostaték pro-
storu. V dr í vé js í čh doba čh byly pro térapii č i réé-
dukači č asové  mož nosti. Dé ti sé u č astnily tžv. pr éd-
s kolní čh pr í prav. Spéčia lní  pédagog organižoval 
u č ast na ru žny čh réédukač ní čh programéčh č i intén-
živné  pračoval s dé tmi na konkré tní čh potr éba čh. 
Bohuž él na tuto č innost néžby va  č as a prostor. Poč ty 
kliéntu  sé čélkové  žvys ují .  

Jak je to teď v době koronavirové epidemie? 

Jaro bylo pa r ty dnu  vé žnaméní  distanč ní  pra čé. 
Zpra vy a doporuč éní  sé psaly na ža kladé  informačí  
(téléfon, é-mail) od ža konny čh ža stupču  a s kol. Vs é 
sé prima rné  dé lalo u kliéntu , ktér í  jsou v pé č i již  dél-
s í  dobu. Po kra tky  č as ž tohoto du vodu nébyl prostor 
pro nové  kliénty. SPČ vs ak fungovalo po čélou dobu. 
V podžimní m č asé jé vs é jako v bé ž né m provožu. Kli-
énti čhodí  vé stéjné m réž imu a jé jim poskytova na 
pé č é v plné m rožsahu. Jédiné , čo jé malinko jiné , jé 
na vs té va vé s kola čh, kdé jsmé č as od č asu odmí tnuti 
(č émuž  plné  rožumí m). Pr i vys étr éní  jsou žačhova -
va na v maxima lní  mož né  mí r é hygiénička  opatr éní . 
Zamé stnanči SPČ nosí  plné  funkč ní  očhranné  po-
mu čky (réspira tor, rous ka + s tí t).  

Jakou máte zkušenost s inkluzí? 

Bohatou. Kladnou i ža pornou. Myslí m, ž é čély  pročés 
inklužé stojí  a pada  na čhuti konkré tní ho č lové ka, 
podpor é r éditélé, dobré m koléktivu a v néposlédní  
r adé  spolupračují čí čh rodič í čh. Ví mé již  dlouho, ž é 
né kaž dé  dí té  sé mu ž é plné  adékva tné  vždé la vat 
v hlavní m proudu vždé la va ní  na bé ž né  s kolé. Systé m 
spéčia lní čh s kol jé propračovany  a plné  funkč ní . Vé 

s kola čh žr í žény čh dlé § 16 odst. 9 s kolské ho ža kona 
jsou pr ipravéni na spéčia lní  vždé la vačí  potr éby kon-
kré tní čh ž a ku  a sé vždé la va ní m té čhto ž a ku  mají  
mnohdy dlouholété  žkus énosti.  

V pr í padé , ž é vs ak kliént spln ujé krité ria pro vstup 
do hlavní ho vždé la vačí ho proudu a s kola néní  spolu-
pračují čí , jsmé pr ipravéni kliénta vélmi inténživné  
podpor it, byť to č asto žnaména  žmé nu s koly, uč itélé 
č i pr í stupu s koly čélkové . Né vž dy jé to léhky  boj. 

Musí mé si vs ak žvyknout na jinakost jédnotlivy čh 
ž a ku  a pr ižpu sobit i svu j pr í stup. S č isty m své domí m 
vs ak ža sébé mohu konstatovat, ž é jé již  mnoho s kol-
sky čh žar í žéní , kdé to žvla dají .   

Můžete nám, prosím, představit váš tým?  

Na s  ty m sé skla da  ž psyčholož ék, spéčia lní čh pé-
dagož ék a sočia lní čh pračovnič. 

Ma mé  tr i psyčholož ky (čélkém na 1,5 u važku), č tyr i 
spéčia lní  pédagož ky (čélkém na 2,8 u važku), jédnu 
sočia lní  pračovniči na čély  u važék. 

V idéa lní  podobé  mu ž émé pračovat v ty mu psyčho-
lož ka, spéčia lní  pédagož ka a sočia lní  pračovničé.  Né 
vž dy to vs ak takto jdé, č asto pračujé ty m vé slož éní  
použé spéčia lní  pédagož ka a sočia lní  pračovničé.  

Děkujeme za představení vašeho pracoviště! 
 

Ptala se Jana Londinová, poradkyně rané péče 

 
 
 
 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 
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Pomé rnou novou pomu čkou v nas í  Pomu čkovné  jé 
houpačka Gunga (https://jpwood.čž/produkt/
houpačka/), ktérou jsmé mohli por í dit dí ky dotači 
od Mé stské  č a sti Praha 5. Děkujeme!  

Houpač ka v rodina čh sklí ží  vélké  u spé čhy, sta va  sé 
vélmi oblí bénou a frékvéntovanou pomu čkou. Hou-
pa ní m dé ti posilují  a žpévn ují  té lo, tré nují  stabilitu  
a motoriku. U nas í  barévné  varianty si dé ti bé hém 
hraní  mohou pročvič ovat i barvy.  

Pr i poslédní  vy pu jč čé sé poradkyné  rodiny žéptala, 
jak néjč asté ji houpač ku Gunga doma dé ti použ í vají .  
Maminka popisujé, ž é Vojtí k na houpač ku jén ma lo-
kdy pustí  svoji séstr ič ku Adé lku a ra d by si néjradé ji 
v houpač čé hové l sa m. Č asto si do houpač ky béré 
plys a ky a spoléč né  tam s nimi odpoč í va . Když  jsou 
na houpač čé oba sourožénči, dova dí  tak, ž é sé ma-

minka oba va , ž é sé pr éklopí . Nas té stí  sé to nikdy né-
stalo. Když  ma  Vojtí k čhuť, maminka houpač ku otoč í  
a udé la  Vojtí kovi pr éka ž kovou dra hu, čhlapéč ék pr é-
lé ža  sém a tam a pak na slédné  ska č é do da lky. 

Houpač ku Gunga naléžnété v nas í  Pomu čkovné  pod 
odkažém ní ž é. O réžérvači poprosté vas í  poradkyni 
rané  pé č é.  

https://sités.googlé.čom/rana-péčé.čž/
pomučkovna/rovnov%Č3%A1ha-pohyb/houpa%
Č4%8Dka-gunga 
 

Kateřina Šmolíková, poradkyně rané péče 

POMŮCKY V PRAXI žpé t na obsah 

HOUPAČKA GUNGA 

https://sites.google.com/rana-pece.cz/pomuckovna/rovnov%C3%A1ha-pohyb/houpa%C4%8Dka-gunga
https://sites.google.com/rana-pece.cz/pomuckovna/rovnov%C3%A1ha-pohyb/houpa%C4%8Dka-gunga
https://sites.google.com/rana-pece.cz/pomuckovna/rovnov%C3%A1ha-pohyb/houpa%C4%8Dka-gunga
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S manž élém jsmé va s niví  milovní či hor v kaž dé m 
roč ní m období . Snaž í mé sé ž í t aktivné , ať už  jdé  
o turistiku, kolo nébo žimní  sporty. Oba milujémé 
hlavné  snowboard.  

Na dvou prknéčh – lyž í čh nébo bé ž ka čh na m to moč 
néjdé. Skamara dili jsmé sé spí s  s tí m jédní m. 

Kaž dou volnou čhví li tra ví mé v nas ém druhé m do-
mové  v Krkonos í čh.  

Ké sportu sé snaž í mé vé st také  nas é dé ti. Ma mé Do-
minič ku s Downovy m syndromém, ktéré  byly pr éd 
néda vném tr i roky, a roč ní  Nata lku. Dominič ka, mož -
na  i dí ky aktivní  fyžiotérapii, hipotérapii a pobytu  
v la žní čh, žač ala čhodit jés té  pr éd svy m druhy m ro-
kém. Pr i pročha žka čh na nérovné m povrčhu v lésé 
sé čélkém ryčhlé a pé kné  rožčhodila. Manž él, nads é-
ny  snowboardista, nélénil a por í dil néjméns í  dé tsky  
snowboard na trhu.  

Naté s éní  na žimu, jsmé létos, hnéd po první  sné hové  
nadí lčé, Domč u postavili na prkno a žvé davé  č ékali, 
čo sé stané. Samožr éjmé  ji k nič ému nébudémé nutit, 
r ékli jsmé si, ž é prosté  uvidí mé, čo ona na to. Jak 
skvé lé  bylo vidé t u smé v na jéjí  tva r i hnéd pr i prv-
ní čh pos oupnutí čh! Zatí m si ji posí la mé ž léhouč ké -
ho kopéč ku, a protož é sé ryčhlosti nébojí  a padat jí  
névadí , žač í na mé uč it oblouč ky. Uvidí mé, jéstli ji to 
č asém  
s na mi pr éstané bavit, dojdé i na instruktora. Néda v-
no jsmé ždé dili lyž ič ky, a tak obč as vymé ní mé snow-
board ža lyž é a žkous í mé obojí . Proč  né? S lyž ova ní m 

vs ak vsadí mé na instruktora. 

Jsmé moč ra di, ž é jsmé žač ali tak bržy, a doufa mé, ž é 
sé Dominič čé snowboarding nébo lyž ova ní  žalí bí  – 
té s í mé sé, až  jédnou budémé spoléč né  sjí ž dé t svahy.  

Moč do budoučna népla nujémé, uvidí mé, čo na m 
dals í  roky pr inésou. Dominič ka na m už  téď pr ina s í  
spoustu radosti a my sé té s í mé ž kaž dé  spoléč né  
čhvilky. Urč ité  s ní  alé budémé žkous ét vs é, čo sé da , 
protož é už  téď na m ukažujé, ž é Downu v syndrom 
pro na s néní  ž a dnou pr éka ž kou. 
 

Jana Vácová 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

ŠUP NA SNOWBOARD 
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Trávníčkovi jsou sportovci tělem i duší. Než se jim na-
rodily děti, byl sport s poměrně velkou mírou fyzické 
zátěže součástí jejich životů. Volný čas trávili horský-
mi túrami, hodně jezdili na kole  – a kdo to zažil, ví, že 
takové vášně se jen tak neopouštějí. A sportovní duch, 
ten se v životě s dětmi perfektně hodí! Spolu s ním  
i vědomí, že žádná dovednost nepřijde sama, hned  
a kompletní; že stojí hodně času, sil, trpělivosti a vy-
mýšlení, než je to „ono“ a než si člověk může pohyb 
užívat. 

V době naší spolupráce jsem byla několikrát svědkem 
toho, jak rodiče učili Matyáše (dnes už desetiletého 
kluka s dětským autismem a epilepsií) jezdit na kole  
a i trochu na lyžích. Musím říct, že na mě celý ten pro-
ces učení udělal obrovský dojem. Každý se musel po-
prat s něčím jiným: Maty s koordinací, rovnováhou, 
zrakovým vnímáním – s tím vším dohromady! Při 
jízdě na kole jde všechno rychleji než při chůzi, tělo 
musí reagovat automaticky a – zkuste to, když máte 
senzomotorické obtíže… Dnes už Maty hodně dobře 
rozumí, přestože nemluví, ale dřív to bylo jiné. Nepo-
rozumění, co vlastně má s tělem udělat, bylo asi velké. 
Rodiče zase museli postupně přicházet na to, jak při-
způsobit podmínky učení specifickému vnímání svého 
synka tak, aby měl Maty z pohybu a ze svých pokroků 
radost, aby jezdit chtěl. Zdá se, že se to daří víc než 
dobře!  

Poprosila jsem maminku Janu, aby se pro vás, další 
rodiče, za učením jízdě na kole, resp. dětských vozi-
dlech jakéhokoli typu, ohlédla. Jana souhlasila, a říká: 
„Toto však není návod, je to naše cesta.“ 

Tento článek je zprávou o prvovýstupu rodiny Tráv-
níčkových na horu, bez Šerpů a občas asi i bez kyslíku. 
Počítejte s tím, že i vaše cesta bude prvovýstup!  

Jak to všechno začalo? 

Uč éní  Matyho na kolé žpoč a tku nébyl čí l, némé li 
jsmé ambiči ho to nauč it. Prosté  jsmé čhté li, aby Ma-
ty na né č ém jéždil, a aby jéždil ra d. Vé dé li jsmé, ž é to 
néjdé vydr í t, kdy čhčété vy, vytré novat, kdy va m sé 
žačhčé. Du léž ita  jé jak motivačé, tak i pr ipravénost 
nérvové  soustavy. Tak jsmé č ékali do doby, néž  si 
Maty sa m na né jaké  jéždí tko sédl, to bylo asi v jého 
č tyr éčh létéčh. Nés lo mu to, žtra čél motivači. Také  
jsmé nara ž éli na néporožumé ní  slovní m pokynu m, 
nébylo jasné , jéstli tomu, čo r í ka mé, nérožumí , nébo 
to néžvla da  udé lat. Zkous éli jsmé to i prostr édnič-
tví m karét sé symboly… To alé Matymu nés lo vu béč 
pr évé st ž obra žku do praxé. 

Jak to bylo dál? 

Maty sédl na motorku (odstrkovadlo) vé č tyr éčh 
létéčh. Do té  doby o ni némé l ža jém. V pé ti létéčh do-
stal first bike, na né m sé uč il str í davé  odra ž ét noha-
ma. Nikdy to nébylo dlouho, ryčhlé sé unavil. K poč a -
téč ní mu na čviku Matymu té ž  pomohla koloběžka 
Micro mini T (jé to kolobé ž ka, ktéra  stojí  sama). 
R ékla byčh, ž é kolobé ž ka jé ža klad. Pr i jí ždé  na ní  sé 
dí té  uč í  drž ét r í dí ték a odra ž ét sé jédnou nohou. 
Vs éčhna tato ža bava jí ždé  na kolé pr édčha ží . 

Po č asé mu byl first biké maly ; por í dili jsmé kolo k 
jeho výšce (16‘‘) a néčhali jsmé ho odstrojit od s la-
pék, aby si Maty mohl da l tré novat rovnova hu. Kolo 
jsmé brali s sébou vs udé, aby si žvykl, ž é sé néjéždí  
jén doma. Matymu népr is él ténto na s  na pad vž dyčky 
dobry :-). Tí mto žpu sobém jéždil dva roky. 

Od Matya s kovy čh č tyr  lét jsmé mé li kromé  vozíku 
za kolo (Chariot) i cyklopřívěs Wheehoo  
i-Go.  Byla to dals í  mož nost, jak si mu ž é tré novat s la-
pa ní  a rovnova hu. Jés té  poždé ji jsmé ho néčhali pr é-
dé lat na čyklopr í vé s, kdé Maty sédé l na sédač čé. 

Když  bylo Matymu sédm lét,  koupili jsmé dals í  kolo 
odpovídající výšce (20‘‘). Když  jsém Matyho pr i 
jí ždé  drž éla ža sédlo, udrž él balanč, nohy mé l na 
s lapka čh, ručé na r í dí tka čh. Umé l najét ké kraji, alé 
nédoka žal drž ét nohy do s lapa ní . Pak s la pl obč as, 
bé ž éla jsém védlé, tlač ila jsém ho. Jisté  čha pété, ž é  
v tomto pr í padé  sé béž péč livé ho vy bé ru téré nu néo-
béjdété. V Matya s kovy čh osmi létéčh jsmé pak žač ali 
s tré ninkém jí ždy na kolé; dr í v to némé lo vy žnam. 

 

 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

VÝCHOVA CYKLONADŠENCŮ V ČECHÁCH 
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Jak je to teď? 

Dnés jé to už  dva a pu l roku, čo tuto dovédnost žvla -
da  tak, ž é sé rožjédé a s lapé sa m. Fungujé na slovní  
instrukči „žajéď napravo“ apod. Ma  kolo Spéčialižéd 
s pr éhažovač kou Révoshift. Pro né koho žbytéč ny  
détail, alé pro na s to jé podstatné . Pr éhažujé sé ko-
léč kém, a když  to Maty pr éhodí  s patné , néní  pro-
blé m žajistit tak, aby sé to nédé lo. 

Na kolé jédé jisté , alé néodhadujé vžda lénost, nají ž dí  
do silničé, ač koli auto jé blí žko. Proto jé léps í  jét vé-
dlé né j na kolobé ž čé, néž  na kolé. Jéždí  i v téré nu, po 
s otoliné , v lésé, souvislé ujédé pé t až  sédm kilomé-
tru , pak vy žnamné  žtra čí  požornost a jét da l by bylo 
nébéžpéč né . Z toho du vodu ma mé čyklopr í vé sy  
a nové  objédnané  tandémové  kolo od firmy Tandém-
sérvis. 

Co se vám osvědčilo? 

R ékla byčh, ž é jsmé my sami muséli ží skat dostatéč -
né  silnou motivači a tou Matyho nakažit. To sé včél-
ku povédlo, alé žač a tky byly slož ité . Maty byl v poho-
dé  sčhopén sé na kolé udrž ét, r í dit, koukat, kam jédé, 
alé nébyl sčhopén do toho pr idat s lapa ní . Na s  na čvik 
jí ždy na kolé vypadal tak, ž é jsmé s ní m kaž dy  dén 

bé hali kolém domu, rožjéli ho. Drž él sé prima, alé 
nés lapal. Takto ví č néž  mé sí č. Jédnou mi dos lo, jéstli 
mu névadí , ž é ma  nohy na s lapka čh upnuté  r émí nky. 
Odstranili jsmé r émí nky – a Maty stéjné  nés lapal. Jak 
snadné  bylo v té to situači r í či, ž é to vžda mé! 

Pořizovat vybavení je docela finančně náročné. 
Jak ho pořizujete vy? 

Vs éčhna kola a kolobé ž ky kupujémé pr és Sbažar. 
Ma m s tí m vy bornou žkus énost. Nastuduji si typ, 
ktéry  hléda m, a č éka m, až  sé inžéra t objéví . Vž dyť 
dé ti sta lé rostou a jé žbytéč né  kupovat vs é nové . 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

Jaké „vychytávky“ a zkušenosti jsou podle vás 
nejdůležitější? 

 Bezpečnost dítěte. Jé žapotr ébí  pr édém pro-
myslét, jak réagovat v pr í padéčh, ktéré  mohou 
nastat. 

 Zvyknout si „být u toho“. Pokud néní  čyklo- 
stéžka, kdé mu ž émé védlé Matyho jét na ko-
lobé ž čé, jdémé sé s Matym probé hnout. Jé béž-
podmí néč né  nutné  by t béž vlastní ho kola, jén 
tak mu ž émé ryčhlé žasa hnout. Jé nutné  odha-
dovat, čo dí té  udé la , vs é „supérvidovat“ – bé h 
védlé né j urč ité  néní  pohodič ka. 

 Používat slovní instrukce a pracovat na 
tom, aby dítě vědělo, co znamenají a doka ža-
lo réagovat:  s lapéj, žastav, ručé! (drž  r í dí tka), 
téď-téď!, s la pni! – použ í vat v rytmu s lapa ní . 
Rožlis ovat, kdy dí té  nérožumí , kdy rožumí , alé 
néčhčé vyhové t (Maty žpoč a tku nérožumé l to-
mu, čo ma  dé lat, když  slys í  „žastavit“. Potom 
alé né kdy žastavit néčhté l, pak by totiž  sta l, alé 
on čhčé pr éčé jét). 

 Vybavit kolo: šlapky, brzdy, přehazovačka. 
Jako první  kolo mé l Maty klasičké , béž vol-
nobé hu. Bylo pro né j na roč né js í  sé nauč it s la-
pat, protož é to jdé žtuha, alé dí ky tomu nés la-
pal žprvu sta lé dožadu (tak, jak to č asto dé ti  
v žač a tčí čh dé lají ). Brždit pomočí  s lapék sé na-
uč il dočéla ryčhlé. Poždé ji dostal kolo s vol-
nobé hém a brždou na r í dí tka čh, a i dals í  kola 
por ižujémé s tí mto systé mém. Brždit sé také  
nauč il, alé brždí  slabé . Brždé ní  sé načvič ujé 
stéjné  jako drž éní  r í dí ték (ní ž é). Pro nas é po-
tr éby jé néjléps í  pr éhažovač ka Révoshift, bo-
huž él sé téď už  žr í dka vyra bí . Matya s  ví , čo sé  
s pr éhažovač kou dé la , a umí  pr éhodit. Když  
jédémé védlé na kolobé ž čé, mu ž émé do pr éha-
žovač ky žasa hnout. 
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Co považujete na tom, že Maty jezdí na kole –  
a rád, za největší přínos? 

Jí žda na kolé jé v podstaté  čéloroč ní  aktivita, jéjí mž  
prostr édničtví m Maty žaž í va  spoustu vé čí , uč í  sé  

a rožví jí  pomočí  ža ž itku. Naví č tra ví  volny  č as hodné  
podobné  jako jého vrstévní či. 

Jak mi kdysi r í kala nas é paní  érgotérapéutka Pétra: 
jí žda na kolé jé néjvys s í  u rovní  kombinačé rovno-
va hy, soustr édé ní , koordinačé sé žrakovy m vní ma -
ní m v jédnom. Proto by va  tato dovédnost vélmi slo-
ž ita  k uč éní  dé tí  s jaky mkoli problé mém čéntra lní  
nérvové  soustavy, kdy néjsou vs éčhny dra hy v mož-
ku v souladu. Z toho du vodu vyž adujé uč éní  od 
„uč itélé“ vélkou trpé livost, hléda ní  novy čh čést. Í jí ž-
da na tandémové m kolé vyž adujé stéjné  sčhopnosti 
jako na kolé samostatné m. Dí té  musí  žvla dat rovno-
va hu, r í dit, s lapat… jé to s radostí , a néní  to načvič o-
va ní ! 

Co pomohlo vytrvat – jak Matymu, tak vám, rodi-
čům? 

To, ž é Matyho žač alo jéž dé ní  bavit, ž é sé na m povéd-
lo u né j motivači probudit. Takž é na s čyklistika baví  
vlastné  vs éčhny! 

Poma ha  mi žamyslét sé nad tí m, jak mné  samotné  
dlouho trva , néž  sé né čo nauč í m. Také  sé pta m svy čh 
kamara dék, jak to č i ono uč í  své  dé ti. To mi poma ha  
potlač it frustrači ž toho, ž é to tr éba néjdé tak ryčhlé. 

Pomohlo také  vé domí , ž é sé nas í  čéstou pokus-omyl, 
čéstou postupné ho na čviku, už  lédačos povédlo. Tr é-
ba, ž é v dobé , kdy sé Maty némohl nauč it s lapat, 
jsmé vyražili – néža mé rné , jén pro žmé nu – na čyk-
lostéžku kolém Vltavy, kdé nébylo nutné  sé vyhy bat 
lidém, psu m, popélničí m a jiny m pr éka ž ka m. Mé l jén 
asfalt, jého koridor čésty. Najédnou Maty s la pl do 
péda lu  a rožjél sé! 
 

Maminku cyklonadšence vyzpovídala Alena Kunová, 
poradkyně rané péče 

 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

 Vybavit dítě: přilba a rukavice. Pr ilbu jsmé 
na first biké nér és ili, ani v Čhariotu ji némusél 
mí t. Alé vs udé jindé ano, na kolé i na Whééhoo. 
Když  si ji sundaval, prosté  sé pr éstalo jéždit. 
Kolo a pr ilba – tyto dvé  vé či sé vs udé vyskyto-
valy spolu. Vs émi žpu soby jsmé budovali Maty-
mu žkus énost, ž é kolo a pr ilba k sobé  prosté  
patr í ! Rukavičé použ í va mé prstové , bavlné né . 
Maty jé dlouho vu béč néčhté l. Čyklističké  ruka-
vičé népouž í va mé, jsou vypolstrované , Maty 
dobr é néčí tí  r í dí tka. Stéjné  jé nutné  drž éní  r í dí -
ték pru bé ž né  opravovat, aby sé opravdu uč il 
r í dit. Stéjné  sé načvič ujé i brždé ní  brždami na 
r í dí tka čh. 

 Najít vhodnou denní dobu k jízdě v souvis-
losti s intenzitou světla. Jé du léž ité  požnat, 
jaka  inténžita dénní ho své tla dé la  dí té ti dobr é, 
jé mu pr í jémna . Matymu sé néjví č lí bí  jéž dé ní  
ža s éra, v pr í tmí . 

 Jiné trasy. Od poč a tku jé dobré  si žvyknout 
bra t kolo s sébou, kamkoli jsmé jéli. Maty po-
čhopil, ž é sé na kolé jéždí  vs udé, a néjén v okolí  
domova. 

 Znát své dítě a jeho reakce, pochopit jeho 
možnosti a momentální limity. Maty tr éba 
jédnou spadl, nič sé mu néstalo, pr ésto sé hod-
né  lékl. Tahlé mala  pr í hoda ho odradila, da l už  
pak néčhté l jét. Také  néma  ra d, když  sé rožprs í , 
to si drž í  ručé pr éd oblič éjém, pr éstož é na po-
byt vénku ža kaž dé ho poč así  jé bé ž né  žvykly . 
Mu ž é by t du léž ité  počhopit, ž é navždory fyžič-
ké  sčhopnosti dí té té (napr . jét na kolé) mu ž é 
by t limitují čí  unavitélnost čéntra lní ho nérvo-
vé ho systé mu, ktéry  jé vystavén vélké  ža té ž i. 
Pomu ž é na m, když  si my sami uvé domí mé, čo 
vs éčhno pr i jí ždé  na kolé musí mé, byť névé do-
mé , dé lat. Pro dé ti s narus énou sénžomotori-
kou jé to nésmí rné  slož ity  vy kon! Matymu jsou 
hodné  pr í jémné  né ktéré  hmatové  vjémy, ktéré  
ho né kdy od kola odvédou (tr éba brnka ní  prsty 
po plotu). Né kdy jé nutné  ké kolu vračét jého  
požornost. 
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Požádali jsme maminku skoro šestiletého Kryštofa, 
který kvůli dětské mozkové obrně nemůže chodit a je 
zatím dost odkázán na pomoc někoho druhého, aby se 
se čtenáři podělila o zkušenosti s přestavbou panelá-
kových prostor na bezbariérovou koupelnu. Právě vět-
ší samostatnost Kryštofa v koupelně byla velkým cí-
lem. Rekonstrukce nebyla vůbec jednoduchá, zato vý-
drž rodiny a všech šikovných rukou obdivuhodná. Vě-
říme, že pro vás mohou být nabyté zkušenosti a tipy 
z praxe užitečné a zajímavé a pomohou vám s vašimi 
případnými plány. 

Nas í  č tyr č lénné  rodiné  sé podar ilo k pu vodní mu by-
tu v panéla ku pr ikoupit byt sousédní  a po nékonéč -
ny čh tahaničí čh s u r ady kvu li propojéní  bytu  jsmé sé 
mohli pustit loni na konči žimy do rékonstrukčé. Za-
ha jili jsmé ji ža pomoči č lénu  s irs í  rodiny, ktér í  byli 
kvu li koronavirové  situači béž pra čé. Od lé ta na m 
pak poma hal pr és asi x-ty  inžéra t naléžény  
„hodinovy  manž él“, dí ky jéhož  néuvé r itélné  univér-
ža lnosti a vstr í čnosti jsmé byli sčhopni rékonstrukči 
té mé r  po ročé v ža kladní čh kontura čh dokonč it. 
Čhté li jsmé pr édévs í m vytvor it pro Krys tofa béžbari-
é rovou koupélnu a malou mí stnost, kdé budé mí t 
klid a prostor na pravidélna  čvič éní  „vojtovkou“. 

Koupélnu jsmé stavé li v mí stéčh by valé  kučhyné   
(2,5 x 2m), takž é vé vé ts í  prostor é, néž  panéla kové  
koupélny jsou. Od kamara da arčhitékta jsmé mé li 
dispožič ní  na vrh pro koupélnu béž užavr éné ho spr-
čhovačí ho prostoru, spln ují čí  minima lní  béžbarié ro-
vé  normy. Sta lo pr éd na mi né kolik problé mu , pr édé-
vs í m jak vyr és it odtok. V nas ém pr í padé  sé uka žalo 
jako jédiné  sčhu dné  r és éní  instalovat podlahovou 
vpusť v té sné  blí žkosti odpadní  stoupač ky. To vyvo-
lalo loka lní  u pravy čéntra lní čh stoupač ék v domé . 
Čéla  mí stnost sé muséla samožr éjmé  dobr é odižolo-
vat, aby voda nikam néžaté kala. 

Dals í  komplikačí  sé uka žal by t spád podlahy. Musél 
by t r és én tak, aby voda žé vs éčh mí st v koupélné  od-
té kala do jédiné ho bodu v mí stnosti (podlahové  
vpusti). Kvu li tomu bylo nutné  udé lat spéčifičké  spa -
dova ní  podlahy, ktéré  vs ak néčhté l nikdo udé lat. Jé-
diny  nadé jny  obkladač  stra vil v koupélné  dén, rožr é-
žal kus matéria lu, a pak odés él, protož é sé nas é a jé-
ho pr édstavy o péč livosti pra čé poné kud rožés ly. 

 

Zbyték nové ho bytu dosta val pomalu pož adovanou 

podobu a mí sto koupélny bylo sta lé rožvrtané  stavé-
nis té , ž né hož  léžla s pí na do vs éčh koutu  nas ého 
bydléní . Po dals í m dlouhé m promy s léní  sé rožhodl 
manž él s paném hodinovy m manž élém, ž é spa d  
v koupélné  udé lají  sami. Na milimétry si rožkréslili 
spa dy, néčhali vodní m paprském nar éžat pr ésné  
tvary dlaž dič potr ébny čh pro spa dova ní , a pak už  
„jén“ né kolik dní  kléč éli v koupélné  a vrs ili fléxibilní  
lépidlo do pož adovany čh vy s ék a sklonu  a doufali, ž é 
na konči névžnikné u vstupu kvu li spa du sčhod, kté-
ry  by žhatil béžbarié rovost. Pročés opravdu obtí ž né  
popsatélny , alé dopadlo to! Koupélnu a sousédní  po-
koj spojujé mí rné  nakloné na  pr éčhodova  lis ta. Pr i 
sprčhova ní  voda opravdu pomalu, alé jisté  sté ka  do 
odtoku, i když  obč as néposédna  sprčha Krys tofovi 
vyskoč í  ž ruky a koupélnu pé kné  pokropí . 

Dals í m vybavéní m koupélny jé závěsné WC s pod-
omítkovou nádrží Gébérit. Mí su jsmé koupili jiné  
žnač ky ž čénovy čh du vodu . Ma mé i umyvadlo pro 
vozíčkáře Gébérit, opé t s lévné js í m kompatibilní m 
odpadém véstavé ny m vé ždi. Když  ma té s ikovné ho 
instalaté ra, doka ž é va m vymyslét odtok ž umyvadla, 
ktéry  žabéré mé né  mí sta néž  bé ž né  provédéní  odpa-
du. Nad umyvadlém jé vy klopné  žrčadlo. Zatí m né-
ma mé nikdé v koupélné  madla. Požorujémé, kdé  
a jak sé Krys tof čhyta  a kdé by sé mu vy hlédové  ma-
dlo hodilo. Vésmé s béž dopomoči jé pro Krys tofa  
v tuto čhví li použ itélna  ní ž é umí sté na  sprčha, kam 
sidoléžé, mu ž é si ji sundat žé ždi a sa m sé osprčho-
vat, čož  si na léž ité  už í va  a vs ém hostu m i on-liné na -
vs té vní ku m to hrdé  ukažujé. Néž  sé rožkouka m, po-
padné mu j mobil, vléžé ké sprs é, bléskuryčhlé sé 
svlé ka  (jév bé ž né  néví dany ) a ja  tak tak sébéru télé-
fon s vidéém, néž  ho stihné žalí t proud vody. 

Koupélnu bérou sé séstrou jako svou a péč livé  si ji 
po kaž dé m sprčhova ní  sté rkou sétr ou – tí m sé 
uryčhlí  odtok vody. 

Na WČ Krys tofa musí mé nada lé vysažovat. U umyva-
dla ma  ví čé prostoru, když  ho pr idrž ujémé, jé sčho-
pén si u né ho vé stojé č istit žuby a opí rat sé rukama 
o s irs í  umyvadlo. 

 

 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY V PANELOVÉM DOMĚ 
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Nédomysléli jsmé výšku vypínačů a zásuvek, ty 
žu staly v pu vodní  vy s čé, takž é si v koupélné  Krys tof 
v tuto čhví li sa m nérožsví tí . Vé vs éčh upravény čh 
prostora čh také  néma mé žatí m dveře. Čhté li by-
čhom posuvné , kvu li snažs í  manipulači. Na ža kladé  
na vrhu koupélny, ktéry  vs ak nébral v potaž kontéxt 
žbyly čh prostor, jsou v koupélné  ža rubné . Posuvné  
dvér é sé na né  budou tédy slož ité ji pr ipévn ovat. Jsou 
to vé či, ktéré  nyní  na první  pohléd bijí  do oč í , alé  
v pročésu vs éčh pr éstavéb, žmatku  a improvižačí  
jsmé si jičh prosté  névs imli. 

 

 

 

Na vymož énosti koupélny jsmé si vélmi ryčhlé žvyk-
li. Dr í v jsmé žvédali Krys tofa do vany, žuby si č istil 
na nas ém klí né , vs ičhni jsmé sé ru žné  kroutili, aby sé 
k umyvadlu v malé  koupélné  védlé prač ky použ itél-
né  dostal. Nyní  si dé ti na pu vodní  koupélnu vžpomé-
nou jén vy jiméč né . 

O mož nosti ží skat né jaky  pr í spé vék na pr éstavbu 
jsmé ani néuvaž ovali. Pr ižna va m sé, ž é na m stač ilo 
vyr ižova ní  stavébní ho povoléní  a do dals í ho vyjéd-
na va ní  s u r ady jsmé sé népous té li. S u r adém pra čé 
jsmé r és ili pr éd pa r léty ža drž ny  systé m pro syna do 
auta a to na m na č as stač í … 
 

Klára Fůsková 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 
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aneb úvaha nad směřováním jedinečných dětí na pře-
chodu předškolního a školního vzdělávání 

Na co se soustředit? 

 náš náhled na zralost dítěte – sta r í  dí té té, jého 
vyspé lost, dovédnosti a sočia lní  dovédnosti 

 posouzení školní zralosti dítěte – od psyčholo-
ga, spéčia lné  pédagogičké ho čéntra (dí lé jén SPČ) 
č i pédagogičko-psyčhologičké  poradny (da lé jén 
PPP) 

 platnost podpůrných opatření doposud stano-
vény čh od SPČ č i PPP 

 zhodnocení možností rodiny ve vztahu 
k dennímu dojíždění do školy (dojí ž dé ní  na 
u kor volné ho č asu dí té té i rodič é, ovlivné ní  mož -
ny čh mimos kolní čh aktivit a térapií ) 

 výběr možných škol a ové r éní  térmí nu  ža pisu  
a pož adovany čh dokuméntu  a doporuč éní  

Jaké možnosti se nám pro předškoláka nabízejí? 

 sétrva ní  vé školce 

 hléda ní  přípravné třídy (tžv. nulty  roč ní k) 

 hléda ní  třídy specializované na práci 
s podobně hendikepovanými dětmi nébo dé tmi 
s podobny mi vždé la vačí mi potr ébami 

 hléda ní  normální třídy, ktéra  jé očhotna nas é 
dí té  intégrovat (napr í klad i ža podmí nky pr í tom-
nosti asisténta pédagoga/osobní ho asisténta dí té -
té) 

Jak zvolit to „nej“ právě pro vaše dítě i pro vaši 
rodinu jako celek a jaká témata zohlednit? 

 čo od dals í ho roku vé vžtahu k dí té ti oč éka va mé? 

 vyjadr ujé na m dí té  samo o sobé , ž é sé čhčé již  po-
sunout žé s kolky né kam „da l“? 

 vní ma mé na dí té ti jés té  né jaké  oblasti, ktéré  by-
čhom čhté li rožvinout pr éd na stupém do první  
tr í dy? 

 ma  dí té  né jaky  rys, ktéry  jé ovlivnitélny  (napr . 
č asém, ví čé žkus énostmi, térapiémi) a na ktéré m 
čhčémé jés té  pračovat pr éd na stupém do první  
tr í dy? 

 jaky m žpu sobém jéj čhčémé rožví jét v ra mči akti-
vit jého volné ho č asu? 

 kdé oč éka va mé, ž é budé nas é dí té  néjlé pé prospí -
vat? 

 jaka  varianta jé pro rodinu logističky pr ijatélna ? 

 ma  nas é dí té  ra do vy žvy a pr ijí ma  i prohru, nébo 
naopak sé pr i néu spé čhu sta hné a té ž čé jéj nésé? 

 jaké  jsou s ančé na pr ijétí  do na mi vybrané ho s kol-
ní ho vždé la va ní ? 

 jak nas é dí té  vní ma  žmé ny, budé pr í padné  problé -
mém žmé na s koly, pokud by sé po pr í pravné m 
roč ní ku pr éstupovalo do první  tr í dy jinam? 

 pokud již  dí té  jéví  ža jém o pí sména a žač í na  tr éba 
č í st, jé žpu sob pr í stupu ké č téní  v dané  s kolé 
v souladu s tí m, jak dí té  samo sponta nné  postupu-
jé (varianty po slabika čh, génétička  métoda č téní  
nébo tžv. sfumato)? 

Jak vybrat školu? 

 dle referencí a rad spéčia lní čh pédagogu  – spéči-
a lní ho pédagoga s kolky, SPČ, PPP č i poradkyné  
rané  pé č é  

 s pomocí vyhledávače škol – filtrova ní  vs ak né-
ní  bohuž él idéa lní : https://www.atlasskolstvi.čž/
žakladni-skoly?čitypart=praha  

 dle referencí ostatních rodičů – néjví čé žpé t-
ny čh važéb č lové k najdé vé fačébookovy čh skupi-
na čh rodič u  dé tí  s podobnou diagno žou/
héndiképém 

 dle vzdálenosti od bydliště – na stra nka čh 
www.mapy.čž si mu ž été vytvor it vlastní  mapu 
s ožnač éní m préférovany čh s kol 

  

 

 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

KAM S PŘEDŠKOLÁKEM? 

https://www.atlasskolstvi.cz/zakladni-skoly?citypart=praha
https://www.atlasskolstvi.cz/zakladni-skoly?citypart=praha
http://www.mapy.cz
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K celkové představě o vyzrálosti vašeho dítěte 
mu ž é pomoči tr éba i projití  tžv. „Désatéra pro pr éd-
s kola ky“, ktéré  shrnujé pož adavky na dí té  u ža pisu 
do „standardní  první  tr í dy“ 

 Zna m svojé jmé no a pr í jméní , adrésu své ho byd-
lis té  a ví m, jak sé jménují  moji rodič é. 

 Umí m sé oblé knout a pr évlé knout do čvič ébní ho 
u boru, a to tak ryčhlé, ž é nikdo ž my čh kamara du  
némusí  na mé  č ékat. Umí m si žava žat boty. 

 Umí m uklidit kní ž ky, pastélky a hrač ky na spra v-
né  mí sto. 

 Dovédu kréslit tuž kou a pastélkami i malovat bar-
vami. 

 Požna m č érvénou, modrou, žélénou, ž lutou, hné -
dou a č érnou barvu. 

 Umí m vystr ihnout obra žék nu ž kami s kulatou 
s pič kou. 

 Umyji si ručé pr éd jí dlém i po jí dlé. Dovédu si pr i-
pravit svač inku na ubrousék. 

 Dovédu posloučhat vypra vé ní  sé ža jmém a v kli-
du. 

 Poha dky, filmy a pí snič ky požorné  sléduji a poví -
da m si o ničh s rodič i a kamara dy. 

 Do své ho batu ž ku si sa m ukla da m vé či. 

Hodně štěstí při výběru ideální možnosti a případně  
i u zápisu přeje  
 

maminka Markéta F. H., tvůrkyně stránky Učit se hrou 
a zakladatelka facebookové skupiny rodičů dětí 

s vývojovou dysfázií 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

https://www.facebook.com/ucitsehrou/
https://cs-cz.facebook.com/groups/554007234992228/
https://cs-cz.facebook.com/groups/554007234992228/
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Když byla Ema malinká, musela hodně rehabilitovat  
a nikdo nevěděl, jak dlouho. Cvičení na kuchyňském 
stole začalo být po čase obtížné a rodina začala hle-
dat řešení. Našla jej v koupi rehabilitačního lehátka.  

Po čase se z cvičební pomůcky stal prostor pro odklá-
dání užitečných věcí… A po ještě delším čase nastal 
čas přemýšlet, jestli by stůl nemohl posloužit někomu 
dalšímu. Maminka Dáša oslovila svou bývalou porad-
kyni a začalo hledání nového místa. Rozhodly jsme se 
s kolegyněmi, že nejlepší volba bude najít rodinu, kte-
rá stůl nemá a potřebuje jej pro každodenní rehabili-
taci. Souboj s časem „vyhrála“ kolegyně Jana.  

A tak zakrátko proběhlo stěhování. Malou reportáží 
vám ho rodiny přiblíží:  

 

 

Maminka Veronika píše: Posí la m pa r foték ž pr é-
da ní  stolu. Dnés jsmé si ho pr ivéžli domu . Jén jsmé 
néstihli udé lat fotku sé stolém u rodiny, tatí nči byli 
moč ryčhlí  s nakla da ní m. 

Pr ivéžli jsmé Ěmič čé malé  da réč ky, čhvilku jsmé si 
popoví dali a domluvili sé (až  pominé pandémié) na 
dals í m sétka ní  u na s doma. Rodina jé naprosto skvé -
la  podlé čhvilky, ktérou jsmé s nimi stra vili, a jsmé 
jim néskutéč né  vdé č ní . 

 

 

 

 

 

 

Ma mé ža sébou první  čvič éní  a musí m r í čt, ž é jé to 
obrovska  u léva pro mé  a skvé lé  pohodlí  pro Péťku.  

Opravdu hodné  moč dé kujémé i va m, ž é jsté žpro-
str édkovali pr éda ní  stolu. Vas é pomoč jé pro na s né-
popsatélné  du léž ita . Dé kujémé.  
 

Maminka Dáša píše: Ptač í  obra žék (Ěma ma  ra da 
pta ky – požn. poradkyné ) a srdí č ko, ktéré  Pé ťa vyro-
bila Ěmé , mé  rožplakaly,  bulí m jés té  téď… mila  rodi-
na, kra sna  holč ič ka…  

A spoléč ny čh té mat sé nas lo bé hém hovoru ví č. Tr é-
ba ž é obé  maminky sé ža svobodna jménovaly stéjné  
(na pové da – jmé no lésní ho pta ka žač í nají čí  na „s“), 
ž é obé  jsou po opérači pa tér é, takž é réhabilitač ní  
stu l potr ébovaly obé  i kvu li své mu ždraví … 

Prosté  stač í  dobra  mys lénka, uskutéč nit ji a du sléd-
ky jsou néví dané ! 
 

 Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

. 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

Z DOMU DO DOMU, OD RODINY K RODINĚ 
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Sdí lí mé drobny  tip, ktéry  očéní  rodič é, ktér í  pr émy s -
léjí , jak vožit na koč a rku té ž kou odsa vač ku, béž kté-
ré  sé némohou s dí tkém vydat ž domu.  

Pu vodní  pla n žné l: nají t koč a rék s vélky m kos í kém, 
ktéry  by jí  uvéžl. Pla n sé postupné  žmé nil na: nají t 
réhabilitač ní  koč a r, ktéry  by mohl by t firmou spéči-
a lné  upravén. Nakonéč kréativní  tatí nék využ il na 
učhyčéní  odsa vač ky kos í k ž čhodí tka pro dospé lé   
a stahovačí  pa sky, ktéré  jsou pévné  a vydrž í  vélkou 
ža té ž . Ténto komplét slouž í  skvé lé, jak mu ž été vidé t 
na fotka čh. 

Dí ky ža inspirači rodiné  Séidlovy čh a panu Hlous ko-
vi. 
 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 

SAMODOMO žpé t na obsah 

ÚPRAVA KOČÁRKU MEWA PRO UCHYCENÍ ODSÁVAČKY 
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ÍNGRĚDÍĚNČĚ: 

 bana n   

 20 g protéinu s vanilkovou pr í čhutí  

 1 véjčé  

 60 g ovésny čh vloč ék 

 kokosovy  oléj na smaž éní  

 

POSTUP: 

V misčé rožmač ka mé  polovinu bana nu, pr ida mé va-
jí č ko, protéin a ovésné  vloč ky (pomlété ).  Vs é promí -
čha mé, na pa nvi rožpa lí mé kapku kokosové ho oléjé 
a vytvor éné  lí vanéč ky opéč émé dožlatova. 

Troubu pr édéhr éjémé na 180 °Č a pr ipraví mé si for-
mič ky na muffiny. Do formič ék na dno da mé nakra -
jénou s unku, pr í padné  slaninu, pla tky moža-
rélly,  oréstované  ž ampiony apod. Da mé do trouby 
na opéč éní  a po pa r minuta čh rožklépnémé do 
muffinu vají č ko a néčha mé dopé čt. Pro méns í  dé ti jé 
vhodné  vají č ko rožmixovat a naplnit muffiny už  
smé sí  vajéč a paž itky. Struktura jé poté  jémné js í . Pé-
č é sé 5-10 minut dlé vélikosti muffinu. 

Tyto recepty jsou tentokrát z receptáře Centra rozvoje 
dětí (článek o něm najdete na straně 10).  
 

Děkujeme za inspiraci paní Šimonovské 

Hledáte ten nejlepší recept na bezlepkový a současně 
nízkosacharidový korpus, díky kterému byste vykouz-
lili skvělou buchtu nebo dort? Už se nemusíte pídit, 
tenhle recept je zkrátka nej… 

 

ÍNGRĚDÍĚNČĚ: 

 forma na dort o průměru cca 22 cm 

 6 „s ťastny čh“ vají č ék 

 120g sy ra Luč ina, Palouč ék nébo ž érvé  

 50g rožpus té né ho ma sla 

 2 lž ič ky vanilkové ho éxtraktu 

 béžfosfa tovy  pra s ék do péč iva 

 s pétka soli 

 250g mandlové  mouky 

 sladidlo dlé čhuti  

 

POSTUP: 

Vs éčhny tékuté  ingrédiénčé du kladné  rožmí čha mé 
(v idéa lní m pr í padé  jé spoléč né  rožmixujémé), na -
slédné  pr ida mé žbyték surovin. Péč émé 
vé vymažané  formé  čča 35 minut na 180°Č. 

Tip: Sladit nemusíte vůbec, a když už, zohledňujte, kdo 
bude korpus jíst – my jsme třeba pro sladší variantu 
na narozeninovou oslavu dali sladidla (třtinového 
cukru) cca 60g… 
 

Markéta F. H. z blogu www.chefmum.cz  

 

RECEPTY žpé t na obsah 

VAJEČNÉ MUFFINY 

BANÁNOVÉ LÍVANEČKY MANDLOVÝ KORPUS 

http://www.chefmum.cz
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