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Važéní a milí čténari,
jé tu opét jaro… Hnéd mi naskakujé vžpomínka na to
lonské, kdy jsmé žažívali první mésíčé pandémié.
Néní alé tréba dopodrobna vžpomínat, kdé jsmé byli
préd rokém a čo sé od té doby vséčhno udalo. Každopadné mamé ža sébou rok, ktéry sé vymykal véskérému očékavaní, a vsičhni jsmé muséli prijmout
fakt, žé budémé fléxibilní a pračovat na žačhovaní
ždravého rožumu.
Pojďmé sé nyní podívat, čo nam prinasí toto číslo
Zpravodajé.
Mezi novinky patrí jédinéčné ohlédnutí kolégyné
Vlasty ža prvním mésíčém svého pusobéní v nasí
službé. Dalé také informujémé o žménačh na nasém
rožrustajíčím sé wébu, v žaložčé pro kliénty najdété
nova vidéa ké žnakovaní a érgotérapii, na jiném místé pribyly možnosti, jak nasi službu podporit.
Nékolik nasičh kolégyn sé autorsky podílélo na vydaní knihy Jak si porozumět, domluvit se a společně si hrát; tímto jim aléspon symboličky pripíjímé a gratulujémé. Članék o knižé najdété v rubričé
Doporučujeme.

Méži Zkušenostmi z rodin najdété téntokrat príspévky ž ružnyčh oblastí života s détmi sé spéčialními potrébami. Zajímaté-li sé o sport, mohou vas
oslovit konkrétní tipy, na čo kdy dat požor béhém
osvojovaní si uméní čyklojíždy (od uplnyčh počatku
na first biku až po jíždu na vélkém kolé) nébo si s
čhutí préčtété o snowbordingu jédné ž néjmladsíčh
snowbordisték. Résíté-li béžbariérové upravy, mohou sé vam hodit žkusénosti s préstavbou koupélny
v panélovém byté. Možna sé létos čhystaté
k žapisu do skoly, pak určité nalistujté članék Kam
s prédskolakém. Poslédní žkusénost žačhyčujé žažiték dvou rodin, ktéré si méži sébou prédaly duléžitou pomučku - réhabilitační stul.
Recepty mamé téntokrat žé dvou ždroju, první dva
souvisí s ČRD, druhy nam poskytla opét „Čhéfmum“.
Dékujémé vsém autorum ža vyživné tipy a sdíléní
a čténarum préjémé inspirativní čténí!
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče a redaktorka

V rubričé Představujeme vas séžnamímé s sirokou
nabídkou Čéntra rožvojé détí (ČRD), informačé doplnují konkrétní ohlasy ž kliéntskyčh rodin.
Pokračujémé v Představování SPC, po SPČ
v Bérouné sé mužété séžnamit SPČ Čhotounska
v Pražé.
Z Pomůcek v praxi vybíramé houpačku Gunga, ktérou mamé rélativné kratčé, alé mnoho détí už s ní
stačilo žažít hodné légračé.
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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!

MĚSÍC PORADKYNÍ RANÉ PÉČE
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?

i nad ním? Umím si uvédomit, kdy „krasné“ nasédam na témata rodičé, protožé jé to také mé oblíbéné téma, alé tím spoléčné žapomínamé na vsé
ostatní? A jak to vsé skloubit s individualním planém rodiny i mym osobním, aby to bylo pro vséčhny žučastnéné užitéčné.

Možna jé to podobné, jako když sé rodiči narodí
první miminko. Jak sé vé vsém žoriéntovat? Díté sé
narodilo, alé navod népribalili. Novopéčény rodič
sé rožhlíží kolém sébé a ríka si: Budu jako ta maminka, čo hléda néjvhodnéjsí angličtinu pro déti od
sésti mésíču? Nébo budu jako ta maminka préd
skolkou, čo vyhodnočujé barvu nudlé – jé nébo néní dost žéléna? Každy si musí najít svuj vlastní rukopis, jakym budé jako rodič psat. A s príčhodém
dalsí ratolésti jé tréba vsé žnovu upravovat, nikdy
to néní stéjné. Zivot jé žména a déti nas tomu učí
mírou vrčhovatou. A čo téprvé novyčh oblastí sé
otévíra, když sé narodí potomék, ktéry sé uplné
névéjdé „do tabulék“?

Na žačatku jé pro mé duléžité si uvédomit, žé néní
učélém byt čhodíčí énčyklopédié ani byt automatém, ktéry po vhožéní minčé vyplivné susénku. Spísé byt spoléčníkém na čésté, ktéra jé dost dobrodružna a néní k ní itinérar ani mapa. A duléžitéjsí
néž číl a ryčhlost jého dobytí jsou žažitky a pospolitost čéstou.
Možná mi zkrátka na začátku bohatě stačí být
k sobě trpělivá a laskavá, tak jak vesměs pracovník v pomáhající profesi je ke svým klientům.
Vlasta Spilková, poradkyně rané péče

Takžé i ja si jako poradkyné musím najít svuj rukopis. Čo jé néjduléžitéjsí pro tuto požiči. Čo jé néjduléžitéjsí v této požiči pro mé. Musím sé néjak v tom
vélkém lakavém občhodním čéntru žoriéntovat,
najít néjduléžitéjsí občhody, ktéré nésmím vynéčhat, a pak sé rožhodnout, kdé sé délé ždržím
a kam sé opakované budu vračét.
Pro mé pri prači s malymi détmi jé néjduléžitéjsí
rodina. Když čhči, aby sé mélo dobré miminko
v brísku, musím sé néjvíč starat o maminku, ktéra
ho nosí. Porodém sé to žnéní, alé vlastné jén malinko. Vsé, čo pro malé díté jé néjduléžitéjsí, dostané
skržé maminku, pak tatínka, sourožénčé. Časém sé
to méní, když jdé díté do skolky, do skoly, dospíva.
Podlé mé by podpora méla byt smérovana umérné
véku dítété.
Pri vstupu do rodiny vžnika určity trojuhélník rodič/rodina – díté – pračovník. A na žadnou ž téčhto
složék byčh néméla žapomínat. Kdy a proč sé žamérím na rožhovor, podporu rodičé? Kdy a proč sé
žamérím na rožvoj dítété? Jak a čím sé mi darí ty
dva propojit? A jakou roli v tom vsém mam ja? Kdé
jsou mé silné a slabé stranky? Umím byt v pročésu
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ROZŠIŘUJEME NABÍDKU VIDEOMATERIÁLŮ PRO KLIENTSKÉ RODINY
Nas wéb sé stalé rožrusta, v zaheslované záložce
Pro klienty pribyla nova vidéa ké dvéma tématum:
Mam dvé ručé na povídaní – žnakovaní
Nově máme i zimní znakovací videa
Možna jsté už žažnaménali, pokud né, tréba využijété prístí žimu!
Sada vidéí sé žimní slovní žasobou, basničkami
a písničkami vžnikla béhém nékolika dní žčéla
spontanné. Lavina nadséní s sébou strhla nékolik
osvédčényčh spolupračovnič. Podíléla sé na ničh
nasé vždalénéjsí kolégyné Zužka Sykorova, poradkyné rané péčé Sluníčko ž Hradčé Kralové, ktéra jé
také spoluorganižatorkou žnakovačíčh kuržu, a Véronika Strénkova, poradkyné nasí rané péčé, sé
svou dčérou Aničkou Strénkovou.

Ěrgotérapié na každodénní použití
Máte doma nejedlíka?
Néčhčé vasé díté jíst, jé éxtrémné vybíravé, néustalé odbíha od stolu nébo potrébujé pri jídlé porad
žabavovat? Pokud na tuto nébo néktérou podobnou otažku odpovíté kladné, určité si pusťté nova
vidéa od Jitky Ludvíčkové, érgotérapéutky sé spéčialižačí na poručhy prijmu potravy.
Na vasé ohlasy jsmé vélmi žvédaví!
Veronika Strenková, poradkyně rané péče

Jarní varka sé čhysta.
Znakujté s nami!
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OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍM ZNAKOVACÍM KURZEM
Jaky byl podžimní žnakovačí kurž očima rodiču?
Prinasímé shrnutí odpovédí ž hodnotičíčh dotažníku.
Učastníči sé jédnožnačné shodují, žé po kuržu žačali sé svymi détmi víčé žnakovat a žnakovaní prispélo ké žlépséní komunikačé s détmi, nékdé doslo
i na první slova. Znakovačího kuržu sé hojné učastnili oba rodičé détí či jiní rodinní príslusníči
(žéjména sourožénči), ktérí pak také žačali prébírat žnakovaní do každodénního života.
Po kuržu probíhala 28dénní é-mailova vyžva, ktéra
žučastnénym rodičum pomohla s vybudovaním
navyku žnakovaní a upévnéním žnalostí ž kuržu,
a to i v prípadé, žé ukoly ž vyžvy plnili népravidélné. Rodičé žnaky používají dodnés a žda sé, žé
v dohlédné dobé s tím néplanují préstat, naopak by
radi žnakovaní prénésli i do sirsího okolí dítété,
tréba do skolky.
Anna Strenková

Pozn.: Další znakovací kurz byl
naplánován na duben. Pozorně
jsme sledovali situaci a možnosti, za nichž by jej bylo možné
uskutečnit. Nyní v polovině března jsme se rozhodli neuspořádat
ho.
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JAK JE MOŽNÉ NAŠÍ SLUŽBU PODPOŘIT?
Stává se, že během konzultací u vás doma dostáváme otázky na téma, jak je naše služba financovaná.
A to nás těší, děkujeme za váš zájem.

Dalé jé možné nas podporit věcným darem.

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

ZDE jé možné sé podívat, čo potrébujémé, a vybrat
si i konkrétní véč, nébranímé sé ani použitym pomučkam nébo hračkam.

Vítany jsou prédévsím hračky, knihy či réhabilitační pomučky do nasí pujčovny pro rodiny.

Proto pridavamé malé informační okénko.
Poskytovaní rané péčé jé finančovano žé statního
rožpočtu prostrédničtvím kraju a občí, vé ktéryčh
mamé kliéntské rodiny. Získané finanční prostrédky vsak postačují žpravidla jén na žakladní provož
služby, nikoli napr. na porížéní aut k čéstam ža rodinami a spéčialníčh pomučék a hračék do pujčovny pro rodiny.
Dalsí prostrédky proto musímé žískavat od nadačí
a individualníčh darču.
Od nového roku máme nové zastřešující Středisko celostátních programů a služeb - informovali jsme o změně v minulém Zpravodaji.
Nyní přinášíme nové údaje pro individuální
a firemní dárce, kteří nám mohou přispět naslédujíčími žpusoby :


převodem platby na náš účet
2349834349/0800 (do žpravy pro príjémčé jé
tréba uvést DAR PRO RANOU PĚČÍ)



Prostřednictvím
platební
brány na DARUJME. CZ



nákupem přes GIVT
(určité pročénto pénéž
ž béžného nakupu). Do
prohlížéčé jé možné si nainstalovat GIVTího Pomocníka, ktéry upožorní, žé Rané péči Diakonié
mužété pomoči. (Prispét
lžé i anonymné.)

Dalsí možností podpory jé věnovat práci, ktérou
sami néumímé nébo jé obtížné na ni najít finančovaní.
S poskytovaním rané péčé jé spojéna spousta jiné
duléžité pračé, néž jé konkrétní podpora rodin. Takové pračé, ktéra néní moč vidét, alé hodné sé požna, když čhybí. Často potrébujémé pomoč s opravou hračék nébo jéjičh jédnodučhou vyrobou, grafičkou prači, podporu nasého PR (publič rélations)
a FR (fundraisingu).
Všem současným dárcům, podporovatelům
a dobrovolníkům moc děkujeme za dosavadní
vydatnou pomoc!
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče

Požn.: pokud dojdé k instalači Pomočníka v térmínu od 17. 3. do 24. 3. 2021, dostané nasé organižačé ža každou instalači 30 Kč. Pokud tédy o ní
uvažujété, tak névahéjté a hura do toho.

Vséčhny informačé, vč. prokliku, najdété préhlédné na
nasém wébu: https://ranapéčé.čž/podporté-nas/

http://bit.ly/30Kc-pro-Ranou-peci-Diakonie
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VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM… MOZEK POTŘEBUJE TĚLO A FYZICKOU AKTIVITU
Vé čtvrték 4. unora jsém absolvovala onliné Handlé
kurž 1. stupné, kdé jsém sé blížé séžnamila
s prístupém Handlé a také s Janou Baptié, ktéra Handlé prístup v Čéské républičé propagujé, porada kuržy a sama touto métodou pračujé s détmi prévažné
s poručhou autističkého spéktra. Ténto prístup požnala, když pračovala v Anglii. Jana Baptié a jéjí
manžél Paul blížčé spolupračují s Lindou Čéčavovou,
térapéutkou Son-risé prístupu, v ramči projéktu
Rožvoj hrou (https://rožvojhrou.čž/).
Kurž byčh ža sébé určité doporučila. A to prédévsím
rodičum, ktérí čhtéjí víčé počhopit a propatrat to, čo
sé mužé odéhravat v nasém télé a ktérí mají otévrénou mysl a vérí, žé sé vséčhno navžajém ovlivnujé
a nasé télo jé jédna propojéna nadoba.
Í když jsém sičé bédlivé osm hodin posloučhala, némohu prénést do psané formy véskéré myslénky
kuržu a radéji odkažu na wéb, kdé jé možné sé
o Handlé prístupu dožvédét víčé. Pokud maté néjaké
konkrétní otažky, nébo sé planujété na kurž Handlé
(ktéry v současné dobé probíha onliné) prihlasit,
kontaktujté prímo Janu a Paula Baptiéovy. Dalsí informačé najdété ZDĚ.
Letem světem Handlem…
Slovo HANDLĚ jé akronym, sklada sé ž počatéčníčh
písmén spojéní, ktéré jé pro čély prístup klíčové. Toto spojéní v angličtiné žní: Holistič Approačh to Néuro-Dévélopmént and Léarning Ěffičiénčy, v čéstiné
pak holističky prístup k néurovyvoji a éféktivité učé-

ní. Handlé térapéuti využívají rytmičké a pohybové
aktivity, prinčipy intérakčé méži lidmi, oméžéní
a prédčhažéní strésu a kompénžační stratégié. Hlédají čésty k éféktivnímu učéní a upožornují na tžv.
žmény stavu, kdy nam nérvovy systém dava najévo,
žé potrébujé paužu, žé potrébujé véči žpračovat.
Zménami stavu sé myslí napr. čérvéné/téplé usi,
žmény barvy kužé, žména v rytmu dyčhaní, svalového napétí, v držéní téla, névolnost, bolésti hlavy. Tyto žmény stavu jsou požorovany jak pri béžnyčh aktivitačh, tak pri aktivitačh typičkyčh pro Handlé prístup. Méži né patrí téčhniky tépaní na hlavu či po
obličéji, ružné foukačí aktivity a také využívaní brčka. Vétsina aktivit pračujé s propojovaním a spolupračí možkovyčh hémisfér. O konkrétníčh aktivitačh
sé mužété informovat u své poradkyné, ktéra vam
rada doda víčé informačí. Aktivity jé nutné vždy individualné promyslét a téprvé poté aplikovat.
Jé dobré si uvédomit, žé aktivity, učéní, čvičéní aj. jé
vhodné uplatnovat, použé pokud jsmé jim ja i díté
otévréni, když jsmé v pohodé, čhčémé prijímat nové
informačé. Protožé strés, prétížéní a nasé čélkové
rožpoložéní učéní ovlivnujé, a to jak požitivné, tak
négativné.
Béhém kuržu byla nékolikrat vyrčéna myslénka, ktéra mi v hlavé žustala a na ktérou jé duléžité myslét:
„Pomaleji je rychleji a méně je více.“
Kateřina Šmolíková, poradkyně rané péče
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JAK SI POROZUMĚT, DOMLUVIT SE A SPOLEČNĚ SI HRÁT
Každý, kdo používá se svým děťátkem k dorozumění
alternativní komunikaci, dobře ví, jak náročné (a zároveň důležité!) je způsob, který se užívá doma, přenést do dalších prostředí. A přitom pouze tato cesta
může zaručit, že dítě bude skutečně z alternativní komunikace profitovat. Nápady, jak využívat alternativní komunikaci ve školce přináší knížka Jak si porozumět, 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 školce.

détskyčh skupin. Ínspirači ždé vsak mohou naléžt
i rodičé détí s poručhami komunikačé tréba pravé
v dobé, kdy déťatko nastupujé do skolky. Knížku si
mužété žapujčit v nasí knihovné.
Na závěr se loučím mottem celé knížky, které je vypůjčeno z jedné písničky kapely The Tap Tap: „Co si pojmenuje, to hned pochopí…“
Příjemné čtení přeje
Pavla Foster Skalová, poradkyně rané péče

První čast knihy jé vénovana téorii; počatéční kapitoly sé žabyvají vyžnamém komunikačé a jéjím vžtahém k dalsím vyvojovym složkam, duslédkum névérbality na čélkovy vyvoj dítété. Funkční komunikačé jé néžbytnym prédpokladém pro to, aby sé díté
mohlo stat součastí sočialní skupiny, aby dokažalo
dobré rožvíjét svou hru, aby mélo príléžitost učit sé
novym véčém, a v néposlédní radé, aby porožumélo
samo sobé a tím dokažalo régulovat vlastní čhovaní.
Nérožvíjí-li sé réč, jé duléžité žačít komunikační dovédnosti podporovat altérnativní čéstou. V tom nékdy braní čéla rada okolností, napríklad myty, ktéré
o užívaní altérnativníčh žpusobu komunikačé stalé
préžívají, jak méži laiky, tak bohužél i odborníky.
Í s témito prédsudky sé v knižé čténar séžnamí.
Druha čast knížky jé už ryžé praktička. Uvodní kapitoly priblíží žasady éféktivní komunikačé; čténar ždé
najdé jédnodučha doporučéní, ktéra lžé uplatnit
v komunikači s každym dítétém, béž ohlédu na to,
jéstli mluví, nébo mu to žatím néjdé. Najdémé ždé
také tipy, jak rožvíjét névérbalní komunikační dovédnosti prostrédničtvím jédnodučhyčh hér.
Dalsí kapitoly sé žabyvají žapojéním métod altérnativní komunikačé do každodénního réžimu vé skolčé. Podívamé sé na to, jak žačít užívat gésta a žnaky,
najdémé ždé napady, jak hlédat vé skolčé využití pro
komunikační pomučky ž domačího prostrédí dítété,
prípadné, jak si vytvarét matérialy usité na míru planovanému programu. Vsé jé ilustrovano bohatym
obražovym matérialém, autorky ždé využily pomučky, sé ktérymi sé potkaly vé své praxi.
Pro koho jé knížka určéna? Určité néjvíčé pro učitélé, asisténty či dalsí žaméstnančé matérskyčh skol či
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BURÁKOVÝ SOKOL
Kam v současné době za kulturou, kde si oddechnout?
Možností bohužel není mnoho, většina aktivit, u kterých si můžeme odpočinout, není možná.
Jednou z možností, vedle procházek v přírodě, je dobrý film. Zvláště vede-li zhlédnutí k přemýšlení, ke společné diskuzi. Na jeden takový nás upozornila naše
klientská rodina.
https://www.čsfd.čž/film/613039-burakovy-sokol/
préhléd/
Film Burákový sokol jé popisovan jako „modérní
dobrodružny príbéh vé stylu Marka Twaina, slédujé
Začka, čitlivého mladíka s Downovym syndromém,
ktéry utéčé ž domova s péčovatélskou službou, aby
si splnil svuj sén a stal sé profésionalním žapasníkém…“(ČSFD)
A vskutku sé dlé mého nažoru povédl dalsí mily film,
vé ktérém človéka s handičapém hrajé héréč, ktéry
ma Downuv syndrom. Snímék krasné plyné a prinasí
nékolik usmévnyčh sčén a dialogu k žamysléní.
Í když jé žnat určita nadsažka, pusobí vélmi vérohodné. Takžé doporučuju uvarit si čaj, kavu či si dat
néčo jiného dobrého a čhvíli plout po klidné vodé,
ktéra jé jédním ž ustrédníčh témat.
Vlasta Spilková, poradkyně rané péče
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PROČ NE/ZKUSIT CENTRUM ROZVOJE DĚTÍ?
S paní Šimonovskou jsme v kontaktu už několik měsíců, letos v lednu se nám nakonec podařilo sejít se
osobně. Společně s kolegyní Vlastou jsme tedy zjišťovaly, co vlastně Centrum rozvoje dětí nabízí.

Radka Hraždírova sé žabyva pohybovou stimulačí
kojénču a batolat, učí rodičé spravné manipulači
s miminky, a tím pomaha prédčhažét prípadnym obtížím v dalsíčh fažíčh vyvojé.

ČRD (https://www.smartbrain.čž/) jé soukromé
ždravotničké žarížéní žaméréné na kompléxní podporu détí s ružnymi druhy vyvojovyčh potíží.

Kamila Balharova jé spéčialní pédagožka s létitou
praxí sé skolními détmi sé spéčifičkymi poručhami
učéní. Dotahujé, s čím kolégyné žačaly…

V tymu jsou žastoupény odborničé v ružnyčh oblastéčh. Simona Simonovska pračujé prévažné s détmi
prédskolního a skolního véku. Na žakladé uvodního
dotažníku (približné 10 stran), ktéry rodičé dostanou préd osobním sétkaním, a naslédné vstupní diagnostiky v délčé žhruba dvou hodin, séstaví
s rodinou individualižovany program. Tén mužé séstavat ž tžv. inhibičé primarníčh réfléxu métodou
néurovyvojové stimulačé, individualního slučhového
tréninku métodou Bénaudira či stimulačé možkové
činnosti métodou ĚĚG Bioféédbačk, to vsé s ohlédém
na vyvojové potréby konkrétního dítété. A pro rodičé, ktérí čhtéjí pro své díté udélat jésté néčo navíč,
nabíží vyživové poradénství.

Pro vétsinu nasičh rodin s détmi prédskolního véku
(idéalní vék pro žačaték térapié jé podlé paní Simonovské 4,5 – 5 lét) jé žréjmé néjžajímavéjsí néurovyvojova stimulačé a Bénaudira. Na wébovyčh strankačh ČRD jsou vséčhny métody srožumitélné popsany, pripojuji tédy individualní pohléd požorovatélé.
Paní Simonovska présné ví, čo déla. Čo déla, déla
s porožuméním a hravostí. Vsé, čo déla, ma prožité a
vyžkouséné. Ví, žé jak díté, tak i rodičé mají své
prédnosti, priority, alé i limity. Prédnosti posilujé,
pro limity ma počhopéní – jén sé jé snaží postupné
posouvat…
Vséčhny métody jsou žaložéné na objéktivníčh vyžkuméčh, vyslédky jsou doložitélné.
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Paní Simonovska spolupračujé sé dvéma „mymi“ kliéntskymi rodinami, proto jsém jé oslovila
s naslédujíčími otažkami.
Maminka Emy, 7,5 let
Jakou terapii v CRD praktikujete?
Benaudiru čvičímé již čča rok a pul (tj. od 6 lét
Ěmy) kvuli préčitlivélosti na žvuky (stékot psu, motorka, vrtačka apod.) – Ěma sé žastavila, žačpala si
usi, nébyla sčhopna pohybu (často jsmé ji muséli
tréba problématičkym usékém pronést); pri první
diagnostičé sé ukažalo, žé udajné slyséla ža čtyri lidi
a muséla sé často čhranit „vypnutím“, aby sé néžblažnila (tím sé vysvétlilo i to, žé sé tréba logopédka vé skolčé ptala, žda Ěma dobré slysí, protožé jakoby vubéč néposloučha) a néktéré žvuky ji mohly
až fyžičky bolét; žarovén byl idéntifikovan vyražny
roždíl méži žpračovaním lévym a pravym učhém –
na tom by vsak bylo pry dobré pračovat žéjména
s ohlédém na blížíčí sé skolu…
Jaké výsledky vidíte v Emině rozvoji?
Ěma žačala navažovat rožhovory s lidmi (oslovovala
lidi v MHD, rodičé détí vé skolčé, prodavačky
v občhodé), čož bylo drívé némyslitélné; rožhodné
to vyražné pomohlo jéjímu sočialnímu kontaktu
a rožvoji, žačala pusobit sébévédoméji.
Nadalé si žačpava usi, i když jén tusí, žé by nékdé
mohl byt pés, ktéry žastéka. Otažka, žda na trasé,
kudy pujdémé, nébudou stékat psi, jé na dénním poradku a trasy tomu nadalé musímé prižpusobovat.
Mam vsak počit, žé ji již samotné žastékaní tolik
„čélotélové néparalyžujé“ – počítamé s tím, žé toto jé
béh na dlouhou trať, alé žlépséní tam určité jé
(možna k nému doslo použé žraním nérvové soustavy, to nikdo néví). Dlé kontrol ničméné dočhaží
k približovaní lévého a pravého učha.
Usi si vsak žačpava i jinak pomérné často – možna
už jé ž toho víčé žložvyk – forma očhrany préd čímkoliv népríjémnym (tj. často už si ríkam, žé ža tím
néstojí samotna népríjémnost žvuku a už jé to o néčém jiném).
Po jak dlouhé době se změny projevily?
Po čča čtyréčh mésíčíčh Ěma žačala oslovovat lidi.
Co vás na terapii, přístupu nejvíce překvapilo?
Hlavné asi to, žé éxistují važné problémy sé slučhém,

ktéré jsou žčéla mimo „polé pusobnosti“ foniatru!
(Dlé vysétréní na foniatričké kliničé v Zitné uliči jé
Ěma ž hlédiska slučhu žčéla v poradku.) Pritom toto
dlé mého nažoru žčéla jasné spada pod „médičínu“
a véréjné ždravotní pojisténí. Ma to dalékosahlé duslédky pro psyčhiku, soustrédéní, résp. skolu. Príjémna jé nénaročnost térapié – dénné jén 10 min.
posléčh ČD doma. Čéna ČD byla prékvapivé nížka.
Ani jinak némam počit, žé by ž nas žbytéčné tahali
pénížé – plačéné kontroly sé klidné oddalí, když sé
prédém ví, žé budé térapié potréba délé (pritom by
mohli pravidélné po 12 tydnéčh vsé ža pénížé prémérit a ríčt: „pokračujété“). Paní Simonovska jé navíč néuvéritélné mila a émpatička a s détmi to nadhérné umí. Jé radost sé sétkavat s takovymi lidmi.
Využíváte v CRD ještě něco?
Neurovývojovou stimulaci, približné pét mésíču
(tj. od 7 lét Ěmy). Zkusili jsmé ji kvuli obavam o psyčhičky vyvoj Ěmy (… nad ktérym vétsina okolí jén
mavla rukou, žé jé „préčitlivéla, néžna žadné jiné déti, tudíž néma srovnaní a néví, jak to s nimi byva“).
Problémy sé projévovaly kolísavostí nalady, častou
plačtivostí a vžtékaním sé, nésoustrédéním na jédnodučhé ukoly typu svlékaní a pritom jakoby vlastní
frustračí ž toho, žé to nédéla dobré.
Jaké výsledky vidíte v Emině rozvoji?
Prožatím jé bržy hodnotit – préméréní probéhné až
po druhé sérii čviku ža približné dva mésíčé a až po
ní jé možné očékavat néjaké vyslédky.
Co vás na terapii nejvíce překvapilo?
Opét mé prékvapilo, žé tak žavažna véč, jako žé prétrvavajíčí primitivní réfléxy, ktéré mohou žvysovat
vnitrní napétí dítété a vyhlédové žpusobovat važné
psyčhičké potížé, když pritom éxistujé žpusob jéjičh
snižovaní/odstranéní, unika pusobnosti détskyčh
lékaru (žéjména néurologu). Vyhlédové by sé tak
vždy résily (tlumily) jén duslédky, alé možna príčina
by žustala néréséna. Samožréjmé néčékam, žé sé
véskéré psyčhičké napétí stopročéntné odstraní (vé
hré jé povaha, gény…), alé určité vérím vé žnačnou
ulévu v Ěminé prožívaní!!!
Zajímavé jé, žé čésta védé prés rélativné jédnodučhé
čviky. Opét to každy dén néžabéré víčé néž 10 minut, Ěma to žvlada a vésmés ji to i baví (nastéstí –
problém pry jé primét ké čvičéní déti, ktéré skutéč-
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Opét mé milé prékvapilo, žé paní Simonovska uvédla
tri čésty snižovaní napétí:


Změna jídelníčku (vynéčhaní čukru a lépku) –
príjémné jé, žé stojí nohama na žémi, a pri žnalosti Ěmy (Paula, Monté, rohlíky) nétrvala na drastičké žméné stravovaní (pry to u nas néní ani
možné). Čéním si vélmi tohoto prístupu! Myslím,
žé 99% lékaru/térapéutu by to žaždilo tím, žé by
nam to narídili. Rovnéž jé první osobou, ktéra nérékné jén: „Néjéžté Pribinačék“, alé současné rékné: „Zkusté tuto ždravou variantu,“ a prida konkrétní réčépt. Čhapé, žé i drobné kručky jsou čénné a nénéčha vas v tom – da konkrétní doporučéní.



Cvičení



EEG Biofeedback (líbí, sé mi žé tuto již plačénou
térapii nam „néčpé“ ža každou čénu (již nyní) –
ríka, žé jé tréba to napétí préči jén tročhu sražit
čvičéním.

Takžé jsmé žatím platili diagnostiku a dvakrat žačvičéní čviku. Vsé mam možnost si natočit na vidéo, popsat; dalé prubéžné posílam vidéa ké kontrolé. Tj.
opét mam počit, žé žé mé nikdo žbytéčné nétaha pénížé (a čas – mamé to daléko).
Maminka Tomáška, 6 let
Jakou terapii v CRD praktikujete?
Do ČRD dočhažímé na térapii neurovývojové stimulace. Jédna sé o každodénní désétiminutové čvičéní po dobu žhruba roku a pul. Uprímné jsém sé
toho vélmi obavala, alé stalo sé to nasí každodénní
rutinou.
Dalé provadímé poslechový program Benaudira.
Jédna sé o posléčh hudby séstkrat tydné na dését
minut. Ani s touto térapií némamé žadné potížé.

Jaké výsledky vidíte v rozvoji Tomáška?
U néurovyvojové stimulačé jsmé byli véličé milé prékvapéni viditélnymi vyslédky již po kratké dobé čvičéní. Jédna sé žéjména o žlépséní hrubé motoriky.
Néktéré čviky vsak čhtéjí délsí čas, napr. védomé
krížéní rukou, nohou.
Tomasék ma diagnostikovany prétrvavajíčí Morouv
réfléx. Díté jé hypérsénžitivní, ma spatnou koordinači a užkostné stavy, vadí mu hlasité žvuky. Pravidélnym čvičéním jé vidét, žé sé i tyto oblasti žlépsují.
Réséní napravy tohoto réfléxu krasné doplnujé posléčhovy program Bénaudira.
Po jak dlouhé době se změny projevily?
Néktéré čviky, ktéré jsmé prédtím vubéč néžvladli,
sé Tomasék naučil do čtrnačti dní. Odstranéní Moroova réfléxu jé opravdu nékolikamésíční pračé.
U posléčhového programu jsmé si povsimli, žé Tomaskovi již névadí hlasité žvuky jako drívé. Daléko
présnéji žopakujé slova. Pravdépodobné proto, žé jé
lépé slysí. Po mésíči posloučhaní sé vélmi žlépsily
užkostné stavy.
Co vás na terapii, přístupu nejvíce překvapilo?
Véličé mé prékvapil rožsah služéb, ktéré čéntrum
nabíží. Néurovyvojova stimulačé, posléčhovy program Bénaudira, ĚĚG Bioféédbačk, poradénství vé
vyživé, grafomotoričky program. Kombinačí téčhto
prístupu vžnikné térapié na míru každému kliéntovi.
Paní Simonovska jé navíč vélmi profésionalní térapéut s milym a émpatičkym prístupém. Jé na první
pohléd vidét, žé svou prači déla svédomité a rada.
Ma vélké žkusénosti, takžé poradí napríklad
i s vybérém čvičébní pomučky. Doporučí v prípadé
žajmu vhodné knihy.
Čého si vélmi važím, žé opravdu prémyslí o svyčh
malyčh kliéntéčh. Snaží sé jim v ramči svyčh možností čo néjlépé pomoči. Zkratka tésímé sé na každou dalsí navstévu.
Ptala se Veronika Strenková, poradkyně rané péče
Poznámka: Nedávno jsme ve Zpravodaji uveřejnili recept na zdravého domácího „Lipánka“. Do rubriky
s recepty se svolením paní Š.. přidáváme další. Jak bylo zmíněno výše, nabízí v rámci konzultací i úpravy
jídelníčku.
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SPC CHOTOUŇSKÁ
V našem seriálu o Speciálně pedagogických centrech
vám přinášíme rozhovor se speciální pedagožkou Michaelou Novotnou z SPC Chotouňská.
https://www.chotounska.cz/sppg-centrum.html
Komu je vaše SPC určeno, kdo se na vás může obrátit?
Primarné jé SPČ Čhotounska na Pražé 10 určéné pro
kliénty s poručhami autističkého spéktra (PAS)
a méntalním postižéním ružného stupné.
V drívéjsíčh dobačh bylo pravé méntalní postižéní
stéžéjní a prévažujíčí diagnožou nasičh kliéntu. To
sé vsak postupém času vélmi žménilo, a od roku
1994, kdy sé pri nasí skolé otévréla první trída pro
žaky s PAS, sé postupné établovalo i ždéjsí SPČ na
péči o kliénty s PAS. Vékové rožméží jé približné od
trí lét po dobu, kdy sé kliént vždélava v čéském skolském systému. Nasé péčé u kliéntu s Aspérgérovym
syndromém končí nastupém na vysokou skolu, kdé
jé již poradénství pro studénty sé spéčialními vždélavačími potrébami propračovano a rížéno vysokou
skolou.
Obratit sé na nas mužé primarné žakonny žastupčé,
ktéry
podépisujé
informovany
souhlas
s poskytovaním poradénskyčh služéb.

Vélmi duléžitym partnérém v tomto pročésu jé dalé
skolské žarížéní, ktéré kliént navstévujé. Navažaní
spolupračé jé vsak naslédny pročés, a to po navažaní
spolupračé sé žakonnym žastupčém či samotnym
žlétilym kliéntém.
S jakými žádostmi se na vás rodiče obracejí?
V minulosti žnéla žakažka rodiču vélmi odlisné néž
nyní. Drívé sé na nas obračéli prévažné rodičé, ktérí
méli podéžréní na PAS u svého dítété. Čélkové bylo
v minulosti dost malo organižačí a odborníku, ktérí
sé inténživné této skupiné vénovali. Od té doby sé
vsé proménilo a hlavním duvodém, tédy žvlasté od
uvédéní v platnost vyhlasky 27/2016 Sb., jé nastavéní podpurnyčh opatréní a naslédna podpora v pročésu vždélavaní. V néktéryčh prípadéčh pričhaží rodič s otažkou, žda ma či néma jého díté PAS.
V čem rodinám s dětmi s postižením můžete pomoci?
Pomahamé v oblasti vždélavaní a vyčhovy détí s PAS
a méntalním postižéním. Nastavujémé adékvatní
podporu vé vždélavaní napríč vždélavačím systémém od prédskolního vždélavaní, prés žakladní
vždélavaní po strédoskolské vždélavaní ružnyčh typu.
Ínténživné spolupračujémé sé skolou a snažímé sé
réagovat na aktualní potréby, prípadné križové moménty vé vždélavaní.
Smérujémé rodičé na dalsí odborné lékaré
(psyčhiatry, néurology), na strédiska rané péčé, odborna a térapéutička žarížéní, prédkladamé jim nabídku réédukační podpory, pobytovyčh služéb, volnočasovyčh aktivit, podpurnyčh skupin apod.
Séžnamujémé rodičé s určitymi žasadami, métodami
či postupy pračé, ktéré jsou pro vždélavaní jéjičh
détí podstatné.
Séžnamujémé s možností altérnativníčh komunikačníčh žpusobu, programu či postupu, ktéré dalé jé
možné s détmi nastavit.
Snažímé sé žmapovat kontakty na logopédy, logotérapéuty, žubaré a dalsí odborníky, ktéré dalé prédavamé.

Zpravodaj Rané péčé Diakonié - 1/2021

13

PŘEDSTAVUJEME

žpét na obsah

Nabízíte také terapie, reedukace?
Bylo by krasné napsat ano a často, alé na térapié
a réédukačé néní v nasém SPČ bohužél dostaték prostoru. V drívéjsíčh dobačh byly pro térapii či réédukači časové možnosti. Déti sé učastnily tžv. prédskolníčh príprav. Spéčialní pédagog organižoval
učast na ružnyčh réédukačníčh programéčh či inténživné pračoval s détmi na konkrétníčh potrébačh.
Bohužél na tuto činnost néžbyva čas a prostor. Počty
kliéntu sé čélkové žvysují.
Jak je to teď v době koronavirové epidemie?
Jaro bylo par tydnu vé žnaméní distanční pračé.
Zpravy a doporučéní sé psaly na žakladé informačí
(téléfon, é-mail) od žakonnyčh žastupču a skol. Vsé
sé primarné délalo u kliéntu, ktérí jsou v péči již délsí dobu. Po kratky čas ž tohoto duvodu nébyl prostor
pro nové kliénty. SPČ vsak fungovalo po čélou dobu.
V podžimním časé jé vsé jako v béžném provožu. Kliénti čhodí vé stéjném réžimu a jé jim poskytovana
péčé v plném rožsahu. Jédiné, čo jé malinko jiné, jé
navstéva vé skolačh, kdé jsmé čas od času odmítnuti
(čémuž plné rožumím). Pri vysétréní jsou žačhovavana v maximalní možné míré hygiénička opatréní.
Zaméstnanči SPČ nosí plné funkční očhranné pomučky (réspirator, rouska + stít).
Jakou máte zkušenost s inkluzí?
Bohatou. Kladnou i žapornou. Myslím, žé čély pročés
inklužé stojí a pada na čhuti konkrétního človéka,
podporé réditélé, dobrém koléktivu a v néposlédní
radé spolupračujíčíčh rodičíčh. Vímé již dlouho, žé
né každé díté sé mužé plné adékvatné vždélavat
v hlavním proudu vždélavaní na béžné skolé. Systém
spéčialníčh skol jé propračovany a plné funkční. Vé

skolačh žrížényčh dlé § 16 odst. 9 skolského žakona
jsou pripravéni na spéčialní vždélavačí potréby konkrétníčh žaku a sé vždélavaním téčhto žaku mají
mnohdy dlouholété žkusénosti.
V prípadé, žé vsak kliént splnujé kritéria pro vstup
do hlavního vždélavačího proudu a skola néní spolupračujíčí, jsmé pripravéni kliénta vélmi inténživné
podporit, byť to často žnaména žménu skoly, učitélé
či prístupu skoly čélkové. Né vždy jé to léhky boj.
Musímé si vsak žvyknout na jinakost jédnotlivyčh
žaku a prižpusobit i svuj prístup. S čistym svédomím
vsak ža sébé mohu konstatovat, žé jé již mnoho skolskyčh žarížéní, kdé to žvladají.
Můžete nám, prosím, představit váš tým?
Nas tym sé sklada ž psyčholožék, spéčialníčh pédagožék a sočialníčh pračovnič.
Mamé tri psyčholožky (čélkém na 1,5 uvažku), čtyri
spéčialní pédagožky (čélkém na 2,8 uvažku), jédnu
sočialní pračovniči na čély uvažék.
V idéalní podobé mužémé pračovat v tymu psyčholožka, spéčialní pédagožka a sočialní pračovničé. Né
vždy to vsak takto jdé, často pračujé tym vé složéní
použé spéčialní pédagožka a sočialní pračovničé.
Děkujeme za představení vašeho pracoviště!
Ptala se Jana Londinová, poradkyně rané péče
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HOUPAČKA GUNGA
Pomérnou novou pomučkou v nasí Pomučkovné jé
houpačka Gunga (https://jpwood.čž/produkt/
houpačka/), ktérou jsmé mohli porídit díky dotači
od Méstské časti Praha 5. Děkujeme!

minka obava, žé sé préklopí. Nastéstí sé to nikdy néstalo. Když ma Vojtík čhuť, maminka houpačku otočí
a udéla Vojtíkovi prékažkovou drahu, čhlapéčék préléža sém a tam a pak naslédné skačé do dalky.
Houpačku Gunga naléžnété v nasí Pomučkovné pod
odkažém nížé. O réžérvači poprosté vasí poradkyni
rané péčé.
https://sités.googlé.čom/rana-péčé.čž/
pomučkovna/rovnov%Č3%A1ha-pohyb/houpa%
Č4%8Dka-gunga
Kateřina Šmolíková, poradkyně rané péče

Houpačka v rodinačh sklíží vélké uspéčhy, stava sé
vélmi oblíbénou a frékvéntovanou pomučkou. Houpaním déti posilují a žpévnují télo, trénují stabilitu
a motoriku. U nasí barévné varianty si déti béhém
hraní mohou pročvičovat i barvy.
Pri poslédní vypujččé sé poradkyné rodiny žéptala,
jak néjčastéji houpačku Gunga doma déti používají.
Maminka popisujé, žé Vojtík na houpačku jén malokdy pustí svoji séstričku Adélku a rad by si néjradéji
v houpaččé hovél sam. Často si do houpačky béré
plysaky a spoléčné tam s nimi odpočíva. Když jsou
na houpaččé oba sourožénči, dovadí tak, žé sé ma-
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ŠUP NA SNOWBOARD
S manžélém jsmé vasniví milovníči hor v každém
ročním období. Snažímé sé žít aktivné, ať už jdé
o turistiku, kolo nébo žimní sporty. Oba milujémé
hlavné snowboard.

vsak vsadímé na instruktora.

Na dvou prknéčh – lyžíčh nébo béžkačh nam to moč
néjdé. Skamaradili jsmé sé spís s tím jédním.

Moč do budoučna néplanujémé, uvidímé, čo nam
dalsí roky prinésou. Dominička nam už téď prinasí
spoustu radosti a my sé tésímé ž každé spoléčné
čhvilky. Určité s ní alé budémé žkousét vsé, čo sé da,
protožé už téď nam ukažujé, žé Downuv syndrom
pro nas néní žadnou prékažkou.

Každou volnou čhvíli travímé v nasém druhém domové v Krkonosíčh.
Ké sportu sé snažímé vést také nasé déti. Mamé Dominičku s Downovym syndromém, ktéré byly préd
nédavném tri roky, a roční Natalku. Dominička, možna i díky aktivní fyžiotérapii, hipotérapii a pobytu
v lažníčh, žačala čhodit jésté préd svym druhym rokém. Pri pročhažkačh na nérovném povrčhu v lésé
sé čélkém ryčhlé a pékné rožčhodila. Manžél, nadsény snowboardista, nélénil a porídil néjménsí détsky
snowboard na trhu.

Jsmé moč radi, žé jsmé žačali tak bržy, a doufamé, žé
sé Dominiččé snowboarding nébo lyžovaní žalíbí –
tésímé sé, až jédnou budémé spoléčné sjíždét svahy.

Jana Vácová

Natéséní na žimu, jsmé létos, hnéd po první snéhové
nadílčé, Domču postavili na prkno a žvédavé čékali,
čo sé stané. Samožréjmé ji k ničému nébudémé nutit,
rékli jsmé si, žé prosté uvidímé, čo ona na to. Jak
skvélé bylo vidét usmév na jéjí tvari hnéd pri prvníčh posoupnutíčh! Zatím si ji posílamé ž léhoučkého kopéčku, a protožé sé ryčhlosti nébojí a padat jí
névadí, žačínamé učit obloučky. Uvidímé, jéstli ji to
časém
s nami préstané bavit, dojdé i na instruktora. Nédavno jsmé ždédili lyžičky, a tak občas vyménímé snowboard ža lyžé a žkousímé obojí. Proč né? S lyžovaním
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VÝCHOVA CYKLONADŠENCŮ V ČECHÁCH
Trávníčkovi jsou sportovci tělem i duší. Než se jim narodily děti, byl sport s poměrně velkou mírou fyzické
zátěže součástí jejich životů. Volný čas trávili horskými 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 vymýšlení, než je to „ono“ a než si člověk může pohyb
užívat.

Jak to bylo dál?

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 proces učení udělal obrovský dojem. Každý se musel poprat 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. Neporozumění, co vlastně má s tělem udělat, bylo asi velké.
Rodiče zase museli postupně přicházet na to, jak přizpůsobit 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!

Po časé mu byl first biké maly; porídili jsmé kolo k
jeho výšce (16‘‘) a néčhali jsmé ho odstrojit od slapék, aby si Maty mohl dal trénovat rovnovahu. Kolo
jsmé brali s sébou vsudé, aby si žvykl, žé sé néjéždí
jén doma. Matymu néprisél ténto nas napad vždyčky
dobry:-). Tímto žpusobém jéždil dva roky.

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

Maty sédl na motorku (odstrkovadlo) vé čtyréčh
létéčh. Do té doby o ni némél žajém. V péti létéčh dostal first bike, na ném sé učil strídavé odražét nohama. Nikdy to nébylo dlouho, ryčhlé sé unavil. K počatéčnímu načviku Matymu též pomohla koloběžka
Micro mini T (jé to kolobéžka, ktéra stojí sama).
Rékla byčh, žé kolobéžka jé žaklad. Pri jíždé na ní sé
díté učí držét rídíték a odražét sé jédnou nohou.
Vséčhna tato žabava jíždé na kolé prédčhaží.

Od Matyaskovyčh čtyr lét jsmé méli kromé vozíku
za kolo (Chariot) i cyklopřívěs Wheehoo
i-Go. Byla to dalsí možnost, jak si mužé trénovat slapaní a rovnovahu. Jésté poždéji jsmé ho néčhali prédélat na čykloprívés, kdé Maty sédél na sédaččé.
Když bylo Matymu sédm lét, koupili jsmé dalsí kolo
odpovídající výšce (20‘‘). Když jsém Matyho pri
jíždé držéla ža sédlo, udržél balanč, nohy mél na
slapkačh, ručé na rídítkačh. Umél najét ké kraji, alé
nédokažal držét nohy do slapaní. Pak slapl občas,
béžéla jsém védlé, tlačila jsém ho. Jisté čhapété, žé
v tomto prípadé sé béž péčlivého vybéru térénu néobéjdété. V Matyaskovyčh osmi létéčh jsmé pak žačali
s tréninkém jíždy na kolé; drív to némélo vyžnam.

Tento článek je zprávou o prvovýstupu rodiny Trávníčkových na horu, bez Šerpů a občas asi i bez kyslíku.
Počítejte s tím, že i vaše cesta bude prvovýstup!
Jak to všechno začalo?
Učéní Matyho na kolé žpočatku nébyl číl, néméli
jsmé ambiči ho to naučit. Prosté jsmé čhtéli, aby Maty na néčém jéždil, a aby jéždil rad. Védéli jsmé, žé to
néjdé vydrít, kdy čhčété vy, vytrénovat, kdy vam sé
žačhčé. Duléžita jé jak motivačé, tak i pripravénost
nérvové soustavy. Tak jsmé čékali do doby, néž si
Maty sam na néjaké jéždítko sédl, to bylo asi v jého
čtyréčh létéčh. Néslo mu to, žtračél motivači. Také
jsmé naražéli na néporožuméní slovním pokynum,
nébylo jasné, jéstli tomu, čo ríkamé, nérožumí, nébo
to néžvlada udélat. Zkouséli jsmé to i prostrédničtvím karét sé symboly… To alé Matymu néslo vubéč
prévést ž obražku do praxé.
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Jak je to teď?
Dnés jé to už dva a pul roku, čo tuto dovédnost žvlada tak, žé sé rožjédé a slapé sam. Fungujé na slovní
instrukči „žajéď napravo“ apod. Ma kolo Spéčialižéd
s préhažovačkou Révoshift. Pro nékoho žbytéčny
détail, alé pro nas to jé podstatné. Préhažujé sé koléčkém, a když to Maty préhodí spatné, néní problém žajistit tak, aby sé to nédélo.
Na kolé jédé jisté, alé néodhadujé vždalénost, najíždí
do silničé, ačkoli auto jé blížko. Proto jé lépsí jét védlé néj na kolobéžčé, néž na kolé. Jéždí i v térénu, po
sotoliné, v lésé, souvislé ujédé pét až sédm kilométru, pak vyžnamné žtračí požornost a jét dal by bylo
nébéžpéčné. Z toho duvodu mamé čykloprívésy
a nové objédnané tandémové kolo od firmy Tandémsérvis.

žpét na obsah
béhali kolém domu, rožjéli ho. Držél sé prima, alé
néslapal. Takto víč néž mésíč. Jédnou mi doslo, jéstli
mu névadí, žé ma nohy na slapkačh upnuté rémínky.
Odstranili jsmé rémínky – a Maty stéjné néslapal. Jak
snadné bylo v této situači ríči, žé to vždamé!
Pořizovat vybavení je docela finančně náročné.
Jak ho pořizujete vy?
Vséčhna kola a kolobéžky kupujémé prés Sbažar.
Mam s tím vybornou žkusénost. Nastuduji si typ,
ktéry hlédam, a čékam, až sé inžérat objéví. Vždyť
déti stalé rostou a jé žbytéčné kupovat vsé nové.
Jaké „vychytávky“ a zkušenosti jsou podle vás
nejdůležitější?


Bezpečnost dítěte. Jé žapotrébí prédém promyslét, jak réagovat v prípadéčh, ktéré mohou
nastat.



Zvyknout si „být u toho“. Pokud néní čyklostéžka, kdé mužémé védlé Matyho jét na kolobéžčé, jdémé sé s Matym probéhnout. Jé béžpodmínéčné nutné byt béž vlastního kola, jén
tak mužémé ryčhlé žasahnout. Jé nutné odhadovat, čo díté udéla, vsé „supérvidovat“ – béh
védlé néj určité néní pohodička.



Používat slovní instrukce a pracovat na
tom, aby dítě vědělo, co znamenají a dokažalo réagovat: slapéj, žastav, ručé! (drž rídítka),
téď-téď!, slapni! – používat v rytmu slapaní.
Rožlisovat, kdy díté nérožumí, kdy rožumí, alé
néčhčé vyhovét (Maty žpočatku nérožumél tomu, čo ma délat, když slysí „žastavit“. Potom
alé nékdy žastavit néčhtél, pak by totiž stal, alé
on čhčé préčé jét).



Vybavit kolo: šlapky, brzdy, přehazovačka.
Jako první kolo mél Maty klasičké, béž volnobéhu. Bylo pro néj naročnéjsí sé naučit slapat, protožé to jdé žtuha, alé díky tomu néslapal žprvu stalé dožadu (tak, jak to často déti
v žačatčíčh délají). Brždit pomočí slapék sé naučil dočéla ryčhlé. Poždéji dostal kolo s volnobéhém a brždou na rídítkačh, a i dalsí kola
porižujémé s tímto systémém. Brždit sé také
naučil, alé brždí slabé. Brždéní sé načvičujé
stéjné jako držéní rídíték (nížé). Pro nasé potréby jé néjlépsí préhažovačka Révoshift, bohužél sé téď už žrídka vyrabí. Matyas ví, čo sé
s préhažovačkou déla, a umí préhodit. Když
jédémé védlé na kolobéžčé, mužémé do préhažovačky žasahnout.

Co se vám osvědčilo?
Rékla byčh, žé jsmé my sami muséli žískat dostatéčné silnou motivači a tou Matyho nakažit. To sé včélku povédlo, alé žačatky byly složité. Maty byl v pohodé sčhopén sé na kolé udržét, rídit, koukat, kam jédé,
alé nébyl sčhopén do toho pridat slapaní. Nas načvik
jíždy na kolé vypadal tak, žé jsmé s ním každy dén
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Vybavit dítě: přilba a rukavice. Prilbu jsmé
na first biké nérésili, ani v Čhariotu ji némusél
mít. Alé vsudé jindé ano, na kolé i na Whééhoo.
Když si ji sundaval, prosté sé préstalo jéždit.
Kolo a prilba – tyto dvé véči sé vsudé vyskytovaly spolu. Vsémi žpusoby jsmé budovali Matymu žkusénost, žé kolo a prilba k sobé prosté
patrí! Rukavičé používamé prstové, bavlnéné.
Maty jé dlouho vubéč néčhtél. Čyklističké rukavičé népoužívamé, jsou vypolstrované, Maty
dobré néčítí rídítka. Stéjné jé nutné držéní rídíték prubéžné opravovat, aby sé opravdu učil
rídit. Stéjné sé načvičujé i brždéní brždami na
rídítkačh.

žpét na obsah
a rožvíjí pomočí žažitku. Navíč traví volny čas hodné
podobné jako jého vrstévníči.
Jak mi kdysi ríkala nasé paní érgotérapéutka Pétra:
jížda na kolé jé néjvyssí urovní kombinačé rovnovahy, soustrédéní, koordinačé sé žrakovym vnímaním v jédnom. Proto byva tato dovédnost vélmi složita k učéní détí s jakymkoli problémém čéntralní
nérvové soustavy, kdy néjsou vséčhny drahy v možku v souladu. Z toho duvodu vyžadujé učéní od
„učitélé“ vélkou trpélivost, hlédaní novyčh čést. Í jížda na tandémovém kolé vyžadujé stéjné sčhopnosti
jako na kolé samostatném. Díté musí žvladat rovnovahu, rídit, slapat… jé to s radostí, a néní to načvičovaní!

Najít vhodnou denní dobu k jízdě v souvislosti s intenzitou světla. Jé duléžité požnat,
jaka inténžita dénního svétla déla dítéti dobré,
jé mu príjémna. Matymu sé néjvíč líbí jéždéní
ža séra, v prítmí.

Co pomohlo vytrvat – jak Matymu, tak vám, rodičům?



Jiné trasy. Od počatku jé dobré si žvyknout
brat kolo s sébou, kamkoli jsmé jéli. Maty počhopil, žé sé na kolé jéždí vsudé, a néjén v okolí
domova.

Pomaha mi žamyslét sé nad tím, jak mné samotné
dlouho trva, néž sé néčo naučím. Také sé ptam svyčh
kamaradék, jak to či ono učí své déti. To mi pomaha
potlačit frustrači ž toho, žé to tréba néjdé tak ryčhlé.



Znát své dítě a jeho reakce, pochopit jeho
možnosti a momentální limity. Maty tréba
jédnou spadl, nič sé mu néstalo, présto sé hodné lékl. Tahlé mala príhoda ho odradila, dal už
pak néčhtél jét. Také néma rad, když sé rožprsí,
to si drží ručé préd obličéjém, préstožé na pobyt vénku ža každého počasí jé béžné žvykly.
Mužé byt duléžité počhopit, žé navždory fyžičké sčhopnosti dítété (napr. jét na kolé) mužé
byt limitujíčí unavitélnost čéntralního nérvového systému, ktéry jé vystavén vélké žatéži.
Pomužé nam, když si my sami uvédomímé, čo
vséčhno pri jíždé na kolé musímé, byť névédomé, délat. Pro déti s narusénou sénžomotorikou jé to nésmírné složity vykon! Matymu jsou
hodné príjémné néktéré hmatové vjémy, ktéré
ho nékdy od kola odvédou (tréba brnkaní prsty
po plotu). Nékdy jé nutné ké kolu vračét jého
požornost.

Pomohlo také védomí, žé sé nasí čéstou pokus-omyl,
čéstou postupného načviku, už lédačos povédlo. Tréba, žé v dobé, kdy sé Maty némohl naučit slapat,
jsmé vyražili – néžamérné, jén pro žménu – na čyklostéžku kolém Vltavy, kdé nébylo nutné sé vyhybat
lidém, psum, popélničím a jinym prékažkam. Mél jén
asfalt, jého koridor čésty. Najédnou Maty slapl do
pédalu a rožjél sé!



To, žé Matyho žačalo jéždéní bavit, žé sé nam povédlo u néj motivači probudit. Takžé nas čyklistika baví
vlastné vséčhny!

Maminku cyklonadšence vyzpovídala Alena Kunová,
poradkyně rané péče

Co považujete na tom, že Maty jezdí na kole –
a rád, za největší přínos?
Jížda na kolé jé v podstaté čéloroční aktivita, jéjímž
prostrédničtvím Maty žažíva spoustu véčí, učí sé
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VÝSTAVBA BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY V PANELOVÉM DOMĚ
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 panelákových prostor na bezbariérovou koupelnu. Právě větší samostatnost Kryštofa v koupelně byla velkým cílem. Rekonstrukce nebyla vůbec jednoduchá, zato výdrž rodiny a všech šikovných rukou obdivuhodná. Věříme, že pro vás mohou být nabyté zkušenosti a tipy
z praxe užitečné a zajímavé a pomohou vám s vašimi
případnými plány.
Nasí čtyrčlénné rodiné sé podarilo k puvodnímu bytu v panélaku prikoupit byt sousédní a po nékonéčnyčh tahaničíčh s urady kvuli propojéní bytu jsmé sé
mohli pustit loni na konči žimy do rékonstrukčé. Zahajili jsmé ji ža pomoči člénu sirsí rodiny, ktérí byli
kvuli koronavirové situači béž pračé. Od léta nam
pak pomahal prés asi x-ty inžérat naléžény
„hodinovy manžél“, díky jéhož néuvéritélné univéržalnosti a vstríčnosti jsmé byli sčhopni rékonstrukči
témér po ročé v žakladníčh konturačh dokončit.
Čhtéli jsmé prédévsím vytvorit pro Krystofa béžbariérovou koupélnu a malou místnost, kdé budé mít
klid a prostor na pravidélna čvičéní „vojtovkou“.
Koupélnu jsmé stavéli v místéčh byvalé kučhyné
(2,5 x 2m), takžé vé vétsí prostoré, néž panélakové
koupélny jsou. Od kamarada arčhitékta jsmé méli
dispožiční navrh pro koupélnu béž užavréného sprčhovačího prostoru, splnujíčí minimalní béžbariérové normy. Stalo préd nami nékolik problému, prédévsím jak vyrésit odtok. V nasém prípadé sé ukažalo
jako jédiné sčhudné réséní instalovat podlahovou
vpusť v tésné blížkosti odpadní stoupačky. To vyvolalo lokalní upravy čéntralníčh stoupačék v domé.
Čéla místnost sé muséla samožréjmé dobré odižolovat, aby voda nikam néžatékala.
Dalsí komplikačí sé ukažal byt spád podlahy. Musél
byt résén tak, aby voda žé vséčh míst v koupélné odtékala do jédiného bodu v místnosti (podlahové
vpusti). Kvuli tomu bylo nutné udélat spéčifičké spadovaní podlahy, ktéré vsak néčhtél nikdo udélat. Jédiny nadéjny obkladač stravil v koupélné dén, rožréžal kus matérialu, a pak odésél, protožé sé nasé a jého prédstavy o péčlivosti pračé ponékud rožésly.

podobu a místo koupélny bylo stalé rožvrtané stavénisté, ž néhož léžla spína do vséčh koutu nasého
bydléní. Po dalsím dlouhém promysléní sé rožhodl
manžél s paném hodinovym manžélém, žé spad
v koupélné udélají sami. Na milimétry si rožkréslili
spady, néčhali vodním paprském naréžat présné
tvary dlaždič potrébnyčh pro spadovaní, a pak už
„jén“ nékolik dní kléčéli v koupélné a vrsili fléxibilní
lépidlo do požadovanyčh vysék a sklonu a doufali, žé
na konči névžnikné u vstupu kvuli spadu sčhod, ktéry by žhatil béžbariérovost. Pročés opravdu obtížné
popsatélny, alé dopadlo to! Koupélnu a sousédní pokoj spojujé mírné naklonéna préčhodova lista. Pri
sprčhovaní voda opravdu pomalu, alé jisté stéka do
odtoku, i když občas néposédna sprčha Krystofovi
vyskočí ž ruky a koupélnu pékné pokropí.
Dalsím vybavéním koupélny jé závěsné WC s podomítkovou nádrží Gébérit. Mísu jsmé koupili jiné
žnačky ž čénovyčh duvodu. Mamé i umyvadlo pro
vozíčkáře Gébérit, opét s lévnéjsím kompatibilním
odpadém véstavénym vé ždi. Když maté sikovného
instalatéra, dokažé vam vymyslét odtok ž umyvadla,
ktéry žabéré méné místa néž béžné provédéní odpadu. Nad umyvadlém jé vyklopné žrčadlo. Zatím némamé nikdé v koupélné madla. Požorujémé, kdé
a jak sé Krystof čhyta a kdé by sé mu vyhlédové madlo hodilo. Vésmés béž dopomoči jé pro Krystofa
v tuto čhvíli použitélna nížé umísténa sprčha, kam
sidoléžé, mužé si ji sundat žé ždi a sam sé osprčhovat, čož si naléžité užíva a vsém hostum i on-liné navstévníkum to hrdé ukažujé. Néž sé rožkoukam, popadné muj mobil, vléžé ké sprsé, bléskuryčhlé sé
svléka (jév béžné névídany) a ja tak tak sébéru téléfon s vidéém, néž ho stihné žalít proud vody.
Koupélnu bérou sé séstrou jako svou a péčlivé si ji
po každém sprčhovaní stérkou sétrou – tím sé
uryčhlí odtok vody.
Na WČ Krystofa musímé nadalé vysažovat. U umyvadla ma víčé prostoru, když ho pridržujémé, jé sčhopén si u ného vé stojé čistit žuby a opírat sé rukama
o sirsí umyvadlo.

Zbyték nového bytu dostaval pomalu požadovanou
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Nédomysléli jsmé výšku vypínačů a zásuvek, ty
žustaly v puvodní vysčé, takžé si v koupélné Krystof
v tuto čhvíli sam nérožsvítí. Vé vséčh upravényčh
prostoračh také némamé žatím dveře. Čhtéli byčhom posuvné, kvuli snažsí manipulači. Na žakladé
navrhu koupélny, ktéry vsak nébral v potaž kontéxt
žbylyčh prostor, jsou v koupélné žarubné. Posuvné
dvéré sé na né budou tédy složitéji pripévnovat. Jsou
to véči, ktéré nyní na první pohléd bijí do očí, alé
v pročésu vséčh préstavéb, žmatku a improvižačí
jsmé si jičh prosté névsimli.

žpét na obsah
Na vymožénosti koupélny jsmé si vélmi ryčhlé žvykli. Drív jsmé žvédali Krystofa do vany, žuby si čistil
na nasém klíné, vsičhni jsmé sé ružné kroutili, aby sé
k umyvadlu v malé koupélné védlé pračky použitélné dostal. Nyní si déti na puvodní koupélnu vžpoménou jén vyjiméčné.
O možnosti žískat néjaky príspévék na préstavbu
jsmé ani néuvažovali. Prižnavam sé, žé nam stačilo
vyrižovaní stavébního povoléní a do dalsího vyjédnavaní s urady jsmé sé népoustéli. S uradém pračé
jsmé résili préd par léty žadržny systém pro syna do
auta a to nam na čas stačí…
Klára Fůsková
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KAM S PŘEDŠKOLÁKEM?
aneb úvaha nad směřováním jedinečných dětí na přechodu předškolního a školního vzdělávání



kdé očékavamé, žé budé nasé díté néjlépé prospívat?

Na co se soustředit?



jaka varianta jé pro rodinu logističky prijatélna?



náš náhled na zralost dítěte – starí dítété, jého
vyspélost, dovédnosti a sočialní dovédnosti



ma nasé díté rado vyžvy a prijíma i prohru, nébo
naopak sé pri néuspéčhu stahné a téžčé jéj nésé?



posouzení školní zralosti dítěte – od psyčhologa, spéčialné pédagogičkého čéntra (dílé jén SPČ)
či pédagogičko-psyčhologičké poradny (dalé jén
PPP)



jaké jsou sančé na prijétí do nami vybraného skolního vždélavaní?



jak nasé díté vníma žmény, budé prípadné problémém žména skoly, pokud by sé po prípravném
ročníku préstupovalo do první trídy jinam?



pokud již díté jéví žajém o písména a žačína tréba
číst, jé žpusob prístupu ké čténí v dané skolé
v souladu s tím, jak díté samo spontanné postupujé (varianty po slabikačh, génétička métoda čténí
nébo tžv. sfumato)?



platnost podpůrných opatření doposud stanovényčh od SPČ či PPP



zhodnocení možností rodiny ve vztahu
k dennímu dojíždění do školy (dojíždéní na
ukor volného času dítété i rodičé, ovlivnéní možnyčh mimoskolníčh aktivit a térapií)



výběr možných škol a ovéréní térmínu žapisu
a požadovanyčh dokuméntu a doporučéní

Jak vybrat školu?


dle referencí a rad spéčialníčh pédagogu – spéčialního pédagoga skolky, SPČ, PPP či poradkyné
rané péčé



s pomocí vyhledávače škol – filtrovaní vsak néní bohužél idéalní: https://www.atlasskolstvi.čž/
žakladni-skoly?čitypart=praha



dle referencí ostatních rodičů – néjvíčé žpétnyčh važéb človék najdé vé fačébookovyčh skupinačh rodiču détí s podobnou diagnožou/
héndiképém



dle vzdálenosti od bydliště – na strankačh
www.mapy.čž si mužété vytvorit vlastní mapu
s ožnačéním préférovanyčh skol

Jaké možnosti se nám pro předškoláka nabízejí?


sétrvaní vé školce



hlédaní přípravné třídy (tžv. nulty ročník)



hlédaní třídy specializované na práci
s podobně hendikepovanými dětmi nébo détmi
s podobnymi vždélavačími potrébami



hlédaní normální třídy, ktéra jé očhotna nasé
díté intégrovat (napríklad i ža podmínky prítomnosti asisténta pédagoga/osobního asisténta dítété)

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


čo od dalsího roku vé vžtahu k dítéti očékavamé?



vyjadrujé nam díté samo o sobé, žé sé čhčé již posunout žé skolky nékam „dal“?



vnímamé na dítéti jésté néjaké oblasti, ktéré byčhom čhtéli rožvinout préd nastupém do první
trídy?



ma díté néjaky rys, ktéry jé ovlivnitélny (napr.
časém, víčé žkusénostmi, térapiémi) a na ktérém
čhčémé jésté pračovat préd nastupém do první
trídy?



jakym žpusobém jéj čhčémé rožvíjét v ramči aktivit jého volného času?
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K celkové představě o vyzrálosti vašeho dítěte
mužé pomoči tréba i projití tžv. „Désatéra pro prédskolaky“, ktéré shrnujé požadavky na díté u žapisu
do „standardní první trídy“


Znam svojé jméno a príjméní, adrésu svého bydlisté a vím, jak sé jménují moji rodičé.



Umím sé obléknout a prévléknout do čvičébního
uboru, a to tak ryčhlé, žé nikdo ž myčh kamaradu
némusí na mé čékat. Umím si žavažat boty.



Umím uklidit knížky, pastélky a hračky na spravné místo.



Dovédu kréslit tužkou a pastélkami i malovat barvami.



Požnam čérvénou, modrou, žélénou, žlutou, hnédou a čérnou barvu.

žpét na obsah


Umím vystrihnout obražék nužkami s kulatou
spičkou.



Umyji si ručé préd jídlém i po jídlé. Dovédu si pripravit svačinku na ubrousék.



Dovédu posloučhat vypravéní sé žajmém a v klidu.



Pohadky, filmy a písničky požorné sléduji a povídam si o ničh s rodiči a kamarady.



Do svého batužku si sam ukladam véči.

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
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Z DOMU DO DOMU, OD RODINY K RODINĚ
Když byla Ema malinká, musela hodně rehabilitovat
a nikdo nevěděl, jak dlouho. Cvičení na kuchyňském
stole začalo být po čase obtížné a rodina začala hledat řešení. Našla jej v koupi rehabilitačního lehátka.
Po čase se z cvičební pomůcky stal prostor pro odkládání užitečných věcí… A po ještě delším čase nastal
čas přemýšlet, jestli by stůl nemohl posloužit někomu
dalšímu. Maminka Dáša oslovila svou bývalou poradkyni a začalo hledání nového místa. Rozhodly jsme se
s kolegyněmi, že nejlepší volba bude najít rodinu, která stůl nemá a potřebuje jej pro každodenní rehabilitaci. Souboj s časem „vyhrála“ kolegyně Jana.
A tak zakrátko proběhlo stěhování. Malou reportáží
vám ho rodiny přiblíží:

Mamé ža sébou první čvičéní a musím ríčt, žé jé to
obrovska uléva pro mé a skvélé pohodlí pro Péťku.
Opravdu hodné moč dékujémé i vam, žé jsté žprostrédkovali prédaní stolu. Vasé pomoč jé pro nas népopsatélné duléžita. Dékujémé.
Maminka Dáša píše: Ptačí obražék (Ěma ma rada
ptaky – požn. poradkyné) a srdíčko, ktéré Péťa vyrobila Ěmé, mé rožplakaly, bulím jésté téď… mila rodina, krasna holčička…

Maminka Veronika píše: Posílam par foték ž prédaní stolu. Dnés jsmé si ho privéžli domu. Jén jsmé
néstihli udélat fotku sé stolém u rodiny, tatínči byli
moč ryčhlí s nakladaním.
Privéžli jsmé Ěmiččé malé daréčky, čhvilku jsmé si
popovídali a domluvili sé (až pominé pandémié) na
dalsím sétkaní u nas doma. Rodina jé naprosto skvéla podlé čhvilky, ktérou jsmé s nimi stravili, a jsmé
jim néskutéčné vdéční.

A spoléčnyčh témat sé naslo béhém hovoru víč. Tréba žé obé maminky sé ža svobodna jménovaly stéjné
(napovéda – jméno lésního ptaka žačínajíčí na „s“),
žé obé jsou po opérači patéré, takžé réhabilitační
stul potrébovaly obé i kvuli svému ždraví…
Prosté stačí dobra myslénka, uskutéčnit ji a duslédky jsou névídané!
Veronika Strenková, poradkyně rané péče
.
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ÚPRAVA KOČÁRKU MEWA PRO UCHYCENÍ ODSÁVAČKY
Sdílímé drobny tip, ktéry očéní rodičé, ktérí prémysléjí, jak vožit na kočarku téžkou odsavačku, béž ktéré sé némohou s dítkém vydat ž domu.
Puvodní plan žnél: najít kočarék s vélkym kosíkém,
ktéry by jí uvéžl. Plan sé postupné žménil na: najít
réhabilitační kočar, ktéry by mohl byt firmou spéčialné upravén. Nakonéč kréativní tatínék využil na
učhyčéní odsavačky kosík ž čhodítka pro dospélé
a stahovačí pasky, ktéré jsou pévné a vydrží vélkou
žatéž. Ténto komplét slouží skvélé, jak mužété vidét
na fotkačh.
Díky ža inspirači rodiné Séidlovyčh a panu Hlouskovi.
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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BANÁNOVÉ LÍVANEČKY

MANDLOVÝ KORPUS

ÍNGRĚDÍĚNČĚ:

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



banan



20 g protéinu s vanilkovou príčhutí



1 véjčé



60 g ovésnyčh vločék

ÍNGRĚDÍĚNČĚ:



kokosovy oléj na smažéní



forma na dort o průměru cca 22 cm



6 „sťastnyčh“ vajíčék

POSTUP:



120g syra Lučina, Paloučék nébo žérvé

V misčé rožmačkamé polovinu bananu, pridamé vajíčko, protéin a ovésné vločky (pomlété). Vsé promíčhamé, na panvi rožpalímé kapku kokosového oléjé
a vytvoréné lívanéčky opéčémé dožlatova.



50g rožpusténého masla



2 lžičky vanilkového éxtraktu



béžfosfatovy prasék do péčiva



spétka soli



250g mandlové mouky



sladidlo dlé čhuti

VAJEČNÉ MUFFINY
Troubu prédéhréjémé na 180 °Č a pripravímé si formičky na muffiny. Do formičék na dno damé nakrajénou sunku, prípadné slaninu, platky možarélly, oréstované žampiony apod. Damé do trouby
na opéčéní a po par minutačh rožklépnémé do
muffinu vajíčko a néčhamé dopéčt. Pro ménsí déti jé
vhodné vajíčko rožmixovat a naplnit muffiny už
smésí vajéč a pažitky. Struktura jé poté jémnéjsí. Péčé 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

POSTUP:
Vséčhny tékuté ingrédiénčé dukladné rožmíčhamé
(v idéalním prípadé jé spoléčné rožmixujémé), naslédné
pridamé
žbyték
surovin.
Péčémé
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
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