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Mí lí  č téna r i, 

když  pí š u ténto u vodní k, panujé jéš té  žima a my 
doufa mé, ž é až  Zpravodaj vyjdé, budé už  jaro. Zima 
by va  na roč na  vélky mi žmé nami poč aší , pošlédní  lé ta 
i vy kyvy téplot, ktéré  š šébou néšou na roky na ru žné  
žpu šoby vrštvéné ho oblé ka ní . Da lé pr ičha žéjí  žmé ny 
v ra mči š kolní ho roku, ru žné  pra ždniny, žimní  š koly 
a š kolky v pr í rodé . Vé r í mé, ž é š pr í pravou jdé léččoš 
žvla dnout a jéš té  ši to i už í t. 

V tomto č í šlé Zpravodajé pr ina š í mé ohlé dnutí  ža do-
tažní kém špokojénošti šé šluž bami Rané  pé č é Dia-
konié. Pr ékvapilo va š v né m né čo? 

Da lé šé vračí mé ké vždé la va ní  – kuržu baža lní  šti-
mulačé, vé r í mé, ž é pr ina š í  žají mavé  požnatky néjén 
konkré tní m poradkyní m, alé jéjičh proštr édničtví m 
pra vé  i va m, kliéntu m naš í  šluž by, nébo va š navnadí  
k vlaštní mu abšolvova ní  takové ho kuržu. 

V ra mči pr édštavova ní  ty mu jšmé šé žaštavili 
v kančéla r i štr édoč éšky čh poradkyn . Dotažy žodpo-
ví da  Adé la Za vorkova , ktéra  švou pra či poradkyné  
kombinujé š pračí  v léšní  MŠ  a vža jémné  tyto dvé  
proféšé škvé lé propojujé. 

 

Opé t žar ažujémé ohlé dnutí  ža č étbou odborné  lité-
ratury néjén ž naš í  knihovny. 

Navš tí vili jšmé térapéutičké  čéntrum EŠDM, kdé 
pračují  na podpor é rožvojé dé tí  v rané m vé ku. Ohlaš 
pr ida va mé. 

Z rodin pr ina š í mé žkuš énošti š tré ninkém na čviku  
konkré tní čh oš étr éní  a také  žé ža kroku  vé ždravot-
ničky čh žar í žéní čh. Mož na  tí mto č la nkém vyvola mé 
diškuši na toto té ma a vy mé nu žkuš énoští . To by-
čhom ra di. 

Zé „šamodomo“ vy roby vybí ra mé tipy na hmatovy  
čhodní č ék a také  na ža vé šné  houpač ky žé š a tku  na 
noš éní  dé tí . 

Č ašto probí rany m té matém bé hém ukonč ova ní  špo-
lupra čé š mnoha rodinami by va  ž ivot po rané  pé č i. 
Vy hlédy do budoučna jšou č ašto mlhavé . Dí ky naš é-
mu minišéria lu naby vají  tyto ž ivotní  péršpéktivy 
konkré tné jš í čh obryšu . 

Pr í jémné  a inšpirativní  č téní  pr éjé 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 
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Děkujeme všem 94 rodinám, které vyplnily on-line do-

tazník zjišťující kvalitu poskytované služby Rané péče 

Diakonie. S výsledky dotazníku budeme i nadále pra-

covat, vaše zkušenosti, postřehy a návrhy jsou proto 

velmi cenné. 

Poté š ilo na š, ž é jako rodič é očén ujété konžultačé 

v doma čí m proštr édí , alé podlé uva ž éní  využ í va té  

i dalš í , dištanč ní  formy, pr í padné  jéjičh kombinači. 

NOVINKY Z RANÉ PÉČE DIAKONIE žpé t na obšah 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOST KLIENTŮ SE SLUŽBAMI RANÉ 
PÉČE DIAKONIE 2022 

Poč ét využ í vany čh konžultačí  šé liš í , néjč ašté jš í  od-

pové dí  na optima lní  poč ét bylo 4 – 12 konžultačí  

roč né . Índividua lní  mož nošt navy š éní  poč tu budé 

jédní m ž okruhu , jí mž  šé budémé v ty mu žaby vat. 

Kaž da  rodina šé v ra mči šluž by šétka va  prima rné  šé 

„švojí “ poradkyní , aši 60 % réšpondéntu  bylo č i jé 

v aktivní m špojéní  š naš í  šočia lní  pračovničí  Lučií  

Č érní kovou. Pové domí  o ža žémí  poradénšké ho ty mu 

rodiny mohou ží škat kromé  odkažu  švé  poradkyné  

také  ošobné  na první  konžultači nébo tr éba na žna-

kovačí m kuržu. Na vrh na doplné ní  ty mu o kliničké -

ho logopéda ani vy hlédové  šlí bit nému ž émé, o péš-

trošt kvalifikačí  a žamé r éní  jédnotlivy čh poradkyn  

vš ak budémé ušilovat da l. 

Vélmi variabilní  odpové di byly žažnaména ny u ota ž-

ky, v č ém RP Diakonié rodiné  néjví čé pomohla 

v pošlédní m ročé. Vy č ét pokry val praktičky čélou 

nabí dku rané  pé č é – od pšyčhičké  podpory pr éš ru ž-

né  formy a podoby odborné ho poradénštví . 

Očénili jšmé, ž é vé tš ina rodič u  ví , kdé hlédat poštu-

py a pravidla pro poškytova ní  rané  pé č é, a ma mé 

radošt, ž é pr éš 70 % réšpondéntu  č té (tr éba jén ob-

č aš) na š  Zpravodaj! 

Dotažní k va m budémé poší lat kaž dy  rok, proto proší mé, vypln té ho i v ročé 2023. 

 Veronika Strenková, poradkyně rané péče; Anna Musilová, vyhodnotitelka dotazníku  
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V listopadu jsme s kolegyní Vlastou absolvovaly tří-
denní kurz zaměřený na koncept bazální stimulace. 

Baža lní  štimulačé jé končépt podpory, pé č é a védéní  
pro lidi, ktér í  vžhlédém ké švé mu ždravotní mu šta-
vu mají  oméžéné  č i naruš éné  vní ma ní , komunikači  
a pohyb. Ténto končépt jé hojné  využ í vany  jédnak  
u pačiéntu  po porané ní  možku v némočničí čh, u šé-
nioru  v péč ovatélšky čh doméčh, alé i dé tí  nédonoš é-
ny čh a jinak ždravotné  žnévy hodné ny čh. Zdé odkaž 
pr í mo na štra nky, kdé jé mož né  šé ví čé šéžna mit 
š hištorií , vy čhodišky a také  ši prohlé dnout nabí dku 
pračoviš ť, ktéré  š končéptém baža lní  štimulačé pra-
čují .  

Čélé  tr i dny byly nabité  r adou praktičky čh žkuš énoš-
tí  jédnak léktorky Hélény Dvor a kové , ktéra  
š končéptém pračujé vé Vojénšké  némočniči v Pražé, 
alé také  bylo vélmi čénné  pošloučhat kolégyné  ž r ad 
péč ovatélék ž domovu  pro šéniory, ž némočnič a ji-
ny čh rany čh pé č i. U baža lní  štimulačé néža léž í  na 
tom, žda pračujé š maly m dé ťa tkém č i štary m č lové -
kém, protož é ténto končépt jé poštavén na individu-
álním vnímání dané ho č lové ka a inténživní m vnímá-
ní jeho aktuálních potřeb.  

Štimuly nabí žéné  v baža lné  štimulují čí  pé č i jšou na 
u rovni somatické, vestibulární a vibrační. Zkuší -
mé šé žamé r it na né kolik tipu , ktéré  kurž nabí žél  
a ktéré  by mohly by t pro va š už itéč né .  

Somatická stimulace pračujé š naš í m néjvé tš í m 
orga ném, a to š naš í  ku ž í . Zdé šé pračujé pr édévš í m 
š dotékém, ktéry  jé jédní m ž néjža kladné jš í čh prvku  
méžilidšké  komunikačé. Špada  šém jédnak réhabili-
tač ní  čvič éní , téčhniky ru žny čh koupélí , maša ž í  a po-
lohova ní  a jého mož né  varianty. Zdé mož nošt vidé t 
na YouTubé. Da lé lžé č érpat ž kní ž ky Baža lní  štimu-
lačé od Lindy Friédlové . 

V maša ž í čh bylo du léž ité  dodrž ovat poštup od hlavy 
šmé rém k noha m. A buď šé š lo po čhlupu, čož  jé po-
važ ova no ža maša ž  žklidn ují čí , ktérou jé vhodné  
prova dé t u dé tí  dra ž divy čh, hypéraktivní čh, šé 
špašmy. Nébo lžé naopak maší rovat proti čhlupu – 

tyto maša ž é jšou považ ova ny ža ošvé ž ují čí  a jšou 
vhodné  pro dé ti š ní žky m švalovy m napé tí m, hypo-
toničké , ktéré  potr ébují  aktivovat.  

Vestibulární stimulace pračujé š pohybém č lové ka. 
Kaž dy  pohyb č lové ka jé doprova žén žmé nou rovno-
va hy. Zdé jé kladén du raž na vértikaližači a žmé nu 
žorné ho u hlu č lové ka, ktéry  č ašto léž í . Vé véštibula r-
ní  štimulači šé hojné  pračujé š houpavy mi pohyby 
dopr édu dožadu a do štran, ktéré  mají  na č lové ka 
uklidn ují čí  vliv. Vélmi šé na m lí bila téčhnika, ktéra  jé 
moč héžky nažvana  technika ovesného klasu 
v ovesném poli. 

Vibrační stimulace napoma ha  uvé domit ši pošpoli-
tošt čélé ho té la, vnitr ní  štabilitu a té léšné  hraničé. 
Vibračé na m pr ina š í  do té la štimuly, ktéré  pračují  
š čély m té lém i š vnitr ní mi orga ny. Pr i vibrač ní  šti-
mulači jé mož né  využ í t r adu pomu čék, napr . vibrač -
ní  žví r a tka, maša ž ní  štrojky, tibétšké  mí šy, alé i ručé 
a hlaš péč ovatélé. Vibrač ní  trubičé a va lčé jšou 
k dišpožiči v naš í  Pomu čkovné . 

Kateřina Cingl, poradkyně rané péče  

VZDĚLÁVÁME SE žpé t na obšah 

KURZ BAZÁLNÍ STIMULACE  

https://www.bazalni-stimulace.cz/o-bazalni-stimulaci/
https://www.youtube.com/watch?v=spJ9fRqwb9Q
https://www.grada.cz/bazalni-stimulace-3814/
https://www.grada.cz/bazalni-stimulace-3814/
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Asi většinou znáte z konzultací u vás doma jen svou 
poradkyni, z prvního setkání si možná vybavujete ješ-
tě její kolegyni, z telefonu nebo při předávání pomů-
cek v kanceláři na Barrandově potkáváte naši koordi-
nátorku, z mailového nebo telefonního poradenství  
k sociálněprávní tématice naši specialistku na tento 
obor. 
Rozhodli jsme se, že se vám budeme postupně trochu 
více představovat, abyste viděli, kdo za prací, která se 
k vám dostává prostřednictvím naší služby, stojí. 
Začali jsme představením dvou pražských poradkyň, 
posunuli jsme se za hranice hlavního města, do jedné  
z našich „detaší“, teplické kanceláře, a nyní se vracíme 
do Prahy, na Barrandov – na pracoviště středočeských 
poradkyň.  

Štafetu předává Bára Jiráková a ptá se: 

Jak tě napadlo pracovat zrovna jako poradkyně 
rané péče?   

Néž  jšém naštoupila do ty mu poradkyn  rané  pé č é, 
pračovala jšém v léšní  matér šké  š kolčé jako pru vod-
kyné  a ža rovén  jšém uč ila anglič tinu, pr éva ž né  do-
špé lé . Na pra či poradkyné  mé  kromé  jiné ho tédy la -
kalo, ž é jé to pra čé š došpé ly mi i š dé tmi. Taky jšém 
šé té š ila, ž é to budé pra čé tématičky  blí ž é mé mu 
študiu, dokonč ovala jšém totiž  pr i rané  pé č i také  štu-
dium pšyčhologié.  

V lesní školce pracuješ částečně doteď. Propojuješ 
nějak tato dvě zaměstnání? 

Jé to tak, č a št ty dné tra ví m šta lé v léšní  š kolčé. Myš-
lí m, ž é na obé  mí šta pr ina š í m né čo ž toho druhé ho 
žamé štna ní . Napr í klad žé š kolky žna m ru žné  ba šnič -
ky a pí šnič ky, ktéré  pak mu ž émé š kolégyné mi nata -
č ét  š doprovodém žnaku . A ty pak mu ž émé da lé vy-
už í vat pro naš i pra či i jako inšpirači pro rodiny. Po-
žoruji tam dé tškou hru, uvé domuji ši také  du léž itošt 
rytmu – dné, ty dné, roku. V rané  pé č i jšém šé žašé 
napr í klad nauč ila, na kolik mož ny čh žpu šobu  šé da  
hra t péxéšo. Taky šé myšlí m uč í m hodné  pr émy š lét 
o jédnotlivy čh kročí čh, ktéré  k né jaké  dovédnošti 
védou. To mé  hodné  baví .  

Co tě ještě na práci poradkyně baví, vedle pexesa?  

Baví  mé , ž é když  dé ti použ í vají  šymboličkou hru, 
mu ž émé dé lat ž moučhy vélblouda a naopak. Mí r í m 
tí m k tomu, ž é mé  baví  dí vat šé na vé či ru žny mi žpu -
šoby, pr émy š lét, jak a čo špolu šouviší . A hlavné  mé  

baví , ž é č lové k muší  by t v pr émy š léní  pruž ny . Už  
jšém žmí nila hléda ní  jédnotlivy čh kru č ku , ktéré  vé-
dou napr . k né jaké  dovédnošti. Zvaž ova ní  toho, kdé 
žrovna jšmé a čo jé dalš í  mož ny  šmé r. Néby va  vé tš i-
nou jén jédén. Té š í  mé  hlédat žpu šob, jak šé dobr é 
šétkat š dí té tém i došpé ly m, kdé jšou naš é pru šéč í -
ky.  

A když nejsi v rodinách na konzultaci, v kanceláři 
nebo na cestě, čemu se ráda věnuješ?  

Jšém ra da vénku. Vlaštné  jakkoli. Taky mé  rékréač né  
baví  léžéní , takž é když  jé vénku héžké  poč aší , ra da 
vyraží m do škal. Por a d šé bojí m, alé naš té ští  ma m 
trpé livé  kamara dy. Téď v žimé  mé  taky la kají  hory.  
A véč éry š kní ž kou. Néjradš i ma m ty, čo jé „žhltnu“ 
nara ž.  

Odpovídala Adéla Závorková, poradkyně rané péče 

PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ TÝMU žpé t na obšah 

NÁŠ TÝM — ADÉLA ZÁVORKOVÁ  
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Aletha Solterová, nakladatelství TRITON 

 Kdo z nás někdy nebyl smutný, zoufalý, znejistělý, po-
drážděný nebo vzteklý, když slyšel usedavě plakat ma-
lé dítě? Zvlášť v poslední době, kdy se už obecně nedo-
poručuje „nechat dítě vyřvat, aby si posílilo plíce“,  
a spíše převládá pocit, že když dítěti uspokojíme 
všechny jeho potřeby, nemá vlastně důvod k pláči. 
Když tedy naše dítě pláče, děláme něco „špatně“, jsme 
„špatnými“ rodiči… 

Kniha Šlžy rané ho dé tštví  améričko-š vy čaršké  dé t-
šké  pšyčholož ky Aléthy Šoltérové  na m pr ibliž ujé 
dalš í  pohléd na dé tšky  pla č  a vždor. Dokažujé na 
néurobiologičké m podkladé , ž é obé  žmí né né  émočé 
jšou pr irožéné  méčhanišmy, jimiž  šé ž té la dí té té 
(alé i na š, došpé ly čh) vyplavují  štréšory (počity 
žmatku, u žkošti, štračhu, boléšti, žtra ty apod.), a ma-
jí  tédy véškržé požitivní  šmyšl a u č inék. 

Naopak, pokud tyto u lévné  émočé potlač ujémé, štréš 
šé v té lé hromadí  a mu ž é do budoučna vé št ké šní ž é-
ní  šébédu vé ry dí té té, pr í p. k rožvoji néž a doučí ho 
čhova ní  č i vy vojovy m poručha m (autorka žmin ujé 
napr . rožvoj hypéraktivity). 

Podlé autorky dí té  doka ž é plakat (vé šmyšlu uvolnit 
šé) použé v čha pají čí m, la škyplné m proštr édí  – pro-
to ši č ašto dé ti néčha vají  pla č  a vžték na doma… Vy-
ždvihujé švé ho č ašu čéné nou i žatračovanou métodu 
pévné ho objétí  jako mí šta, kdé šé dí té  mu ž é v klidu  
a béžpéč í  vyplakat, vyvžtékat a na šlédné  uvolnit. 

Jako rodič é č i péč ovatélé  šé ovš ém vé tš inou šnaž í mé 
dé tšké mu pla č i žabra nit nébo jéj ru žny mi žpu šoby 
utiš it, a dí té  ši tak vytva r í  tžv. kontrolní  méčhaniš-
my. Méži né  mu ž é patr it na vyk na kojéní , i když  dí té  
néma  hlad, čuča ní  palčé č i vyž adova ní  dudlí ku, na -
vyk na oblí bény  pr édmé t apod. Šoltérova  vyšvé tlujé, 
jak rodič ovšké  č i dé tšké  kompénžačé (špojéné  š ko-
jéní m, pohybém nébo šmyšlovou štimulačí  – čuča -
ní m, doty ka ní m šé oblí béné  hrač ky) brždí  pr irožé-
nou potr ébu dí té té vyplavit nahromadé ny  štréš. 

Štréš a jého žpračova ní  do vy vojé dí té té patr í  a né-
mu ž émé mu žčéla žabra nit. Mu ž émé vš ak vé domé  
pračovat na tom, aby šé mohl čo néjdr í vé pr irožéné  
rožpuštit. Opuští mé-li nééféktivní  žaž ité  žpu šoby 
jédna ní  (néčhat dí té  šé švou probí hají čí  émočí  o ša-
moté , métodu odmé n a tréštu , odva dé ní  požornošti  

 

č i šnahu o okamž ité  žaštavéní  émočé), pr ijmémé po-
čity, otévr émé milují čí  na ruč , štanoví mé jašné  hrani-
čé (šlouž í čí  jako na ražní k a špouš té č  vžtéku, pla č é)  
a poškytnémé dí té ti béžpodmí néč nou la šku, umož -
ní mé podlé autorky dé tém vyru št v émoč né   
a šočia lné  žralé  došpé lé . 

V knižé vš é vypada  jédnožnač né , jédnoduš é – šku-
téč nošt jé ovš ém vž dy nékonéč né  šlož ité jš í  a ru žno-
rodé jš í , žvla š té  u dé tí  šé špéčia lní mi potr ébami. 
Pr éšto ji jako vy čhodiško ž bludné ho kruhu nébo jén 
jako inšpirači mu ž été využ í t i vy. Když  jšém knihu  
v ročé vyda ní  (č éšky 2016) pu jč ovala jédné  mamin-
čé, po pr éč téní  mi r ékla, ž é kdyby ši ji mohla pr éč í št 
dr í vé, uš étr ila by ši r adu tra péní . Knihu ši mu ž été 
vypu jč it v naš í  knihovné . 

Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

 

PŘEČETLI JSME žpé t na obšah 

SLZY RANÉHO DĚTSTVÍ  
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Raun K. Kaufman, nakladatelství CITADELA 

Kdo z rodičů, pedagogů a dalších odborníků, kteří při-
šli do kontaktu s dětmi s PAS (poruchou autistického 
spektra), nikdy neslyšel o metodě Son Rise? Zřejmě jen 
málo z nás… 

Raun Kaufman byl jako dí té  diagnoštikova n jako au-
tišta. Dí ky métodé , ktérou pr i pra či š ní m vyvinuli 
jého rodič é (čély  pr í bé h jé popša n v knižé Šon-Rišé: 
Za žrak pokrač ujé - Barry Néil Kaufman), šé 
ž autišmu žčéla vylé č il, dnéš védé pr édna š ky a šémi-
na r é po čélé m švé té . Jého kniha jé žatí m néjučéléné j-
š í m pr éhlédém o ža kladéčh métody Šon Rišé, rož-
hodné  v č éšké m jažyčé. 

Kniha popišujé ža kladní  vy čhodiška a prinčipy mé-
tody žalož éné  na pr éšvé dč éní  (a dolož éné  vy žkumy), 
ž é autišmuš jé révéržibilní  štav – tédy ž é šé da  vylé -
č it. Raun Kaufman v ní  popišujé na ža kladé  švé ho 
pr í bé hu a dalš í čh kažuištik, jaky mi žpu šoby pra čé 
š dí té tém a žmé n v ošobní m naštavéní  péč ují čí čh lžé 
k došpé t k vylé č éní  nébo aléšpon  k vy ražny m pokro-
ku m vé vy voji dí té té. 

Za kladém jé téžé, ž é autišmuš jé poručha šočia lní čh 
vžtahu , vš éčhny dalš í  projévy jšou šékunda rní  a po-
druž né . A ž é tédy pošunu mu ž émé dočí lit jédiné  pro-
štr édničtví m nava ža ní  vžtahu. Za kladém šočia lní ho  

 

 

ž ivota jé komunikačé – jí  jé v knižé vé nova na šamo-
štatna  kapitola. Pro mé  jé diškutabilní  praxé, v ní ž  
dé ti š autišmém jšou védény vy hradné  k vérba lní  
komunikači, alé rožhodné  jé to podné t k žamyš léní . 
A k né mu mají  inšpirují čí  knihy vé št… 

Autorovo naladé ní  jé prorodič ovšké , č ašto v knižé 
vžda va  hold švy m rodič u m, ujiš ťujé rodič é, ž é oni 
jšou pravy mi odborní ky na švé  dí té  a ž é žmé na pr i-
čha ží  škržé né . Pra vé  du vé ra v rodič é, v jéjičh ší lu, 
ščhopnošti a émpatii jé ž mé ho pohlédu néjpu šobi-
vé jš í m pr í nošém knihy. 

Rodič ovšké  ščhopnošti šé mušéjí  kultivovat – autor 
nabí ží  mož nošti, jak žu štat „švé ž í  a kréativní “, fléxi-
bilní  a otévr ény  ké žkouš éní  nové ho, jak šé uč it mé -
nit žaž ité  poštojé. Kaž dou kapitolu konč í  kra tky m 
šhrnutí m a odkažém na švé  wébové  štra nky, v ničhž  
jé dana  „lékčé“ ví čé rožvédéna (š mož noští  žvolit ti-
tulky vé šlovénš tiné ). 

Né ktéré  č téna r é mu ž é odražovat autoru v štyl a né-
proféšiona lní  pr éklad, alé ža kladní  myš lénka v na š 
po pr éč téní  jišté  žu štané. Zda budé ru št nébo žu šta-
né jako šémí nko v hlí né , ža léž í  už  jén na na š. 

Obé  knihy ši mu ž été pu jč it v naš í  knihovné . 

 Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

 

PŘEČETLI JSME žpé t na obšah 

PRŮLOM V AUTISMU 

https://www.databazeknih.cz/knihy/son-rise-zazrak-pokracuje-234305
https://www.databazeknih.cz/knihy/son-rise-zazrak-pokracuje-234305
https://autismbreakthrough.com/


 

                                  Zpravodaj Rané  pé č é Diakonié - 1/2023                                             8 

John Williams, nakladatelství EDIKA 

Knížka Můj syn není Rain man je příběhem otce a sy-
na; jejím autorem je britský stand up komik a zároveň 
táta chlapce s diagnózou PAS. 

O autišmu bylo napša no mnoho knih; jé-li tato v né -
č ém jina , jé to  léhkošt i vtip, šé ktéry mi jé napšana , 
aniž  by  ž ivot š dí té tém š PAŠ žléhč ovala. Autor šé 
ždé doty ka  takovy čh té mat, jako jé čéšta ža diagno -
žou (vč étné  dlouhé ho období  jéjí ho popí ra ní ), na -
roč nošt čhova ní  dí té té š autišmém, dlouhé  a ma lém 
béžvy čhodné  hléda ní  odpoví dají čí  š koly („My jšmé 
bé ž na  žvla š tní  š kola. Myšlí mé ši, ž é by šé vaš ému 
šynovi lé pé dar ilo v autištičké  š kolé.“) č i térapié, 
škloubéní  proféšé š pé č í  o šyna, šdí lí  i žkuš énošt  
š vlaštní  pšyčhiatričkou diagno žou. To vš é jé prolo-
ž éno kaž dodénní mi pr í hodami, ktéré  ža rovén  néjlé -
pé ž ivot  autora a jého šyna iluštrují . 

Kromé  toho na š autor néčha va  nahlé dnout i do 
švy čh vnitr ní čh u vah o švé m vžtahu k šynovi, nabí ží   

 

 

š irokou š ka lu émočí , ktéré  ho doprova žéjí . Šdí lí  po-
čity béžnadé jé, když  šé dlouho nédar í  nají t š kolu, 
žlošt na népočhopéní  okolí , u navu a vyč érpa ní  („Špí  
vaš é dí té  jén pé t hodin dénné ? Í vy klikar i, to naš é 
jén tr i."), alé i radošt ž kaž dé ho u špé čhu, ktéry  jé po-
tka , č i počit hrdošti, když  šé šynovi né čo podar í .  

J. Williamš pí š é: „Mu j šyn jé ža žrak. Í pr éš véš kéré  
obtí ž é, nébo mož na  pra vé  dí ky nim, jé néjlépš í  na 
švé té . Í kdybyšté našbí rali vš éčhny diamanty v Mi-
néčraftu, néží škali byšté takovy  poklad, jaky m jé on. 
Alé šamožr éjmé  ví m, ž é to vidí m žé švé ho pohlédu. 
Jén byčh ši pr a l, aby mu lidé  dali š anči. Aby šé po-
vžnéšli nad né ktéré  žda nlivé  podivné  ryšy, nédoštat-
ky nébo vy bučhy. Aby nad tí m ma vli rukou a uvidé li 
toho u ž ašné ho kluka, ktéry  né kdé uvnitr  č éka , až  
budém močt žaža r it. Pra vé  ž toho du vodu jšém čhté l 
pové dé t na š  pr í bé h.“ 

Knížku přečetla Pavla Foster Skalová,  

poradkyně rané péče 

PŘEČETLI JSME žpé t na obšah 

MŮJ SYN NENÍ RAIN MAN 
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Na začátku ledna jsme s několika kolegyněmi mohly 
navštívit centrum ESDM Praha, které poskytuje tera-
pie dětem nejen s autismem, ale i s opožděným vývo-
jem v různých oblastech. Popovídaly jsme si s jeho 
pracovnicemi a také jsme přihlížely dvěma terapiím. 

V čéntru EŠDM nabí žéjí  térapéutičko-intérvénč ní  
program, ktéry  v šobé  intégrujé né kolik pr í štupu  
(Dénvér Modél, Pivotal Réšponšé Training) a apliko-
vanou béhaviora lní  analy žu (ABA). Program žahrnu-
jé inténživní  térapié i vždé la va -
ní  rodič u . Špolupra čé mu ž é by t 
ru žné  č ašta , ničmé né  idéa lní  jé 
šétka ní  tr ikra t ty dné  – urč ité  
žpoč a tku pr i naštavova ní  špo-
lupra čé a rožproudé ní  čélé ho 
programu, ktéry  špoč í va  v pod-
por é dí té té dlé jého vy vojové  
u rovné  v ru žny čh oblaštéčh. 

Jédní m žé ža kladní čh prinčipu  
térapéutičké ho programu čén-
tra EDŠM jé požitivní  motivačé, uč éní  muší  by t pro 
dí té  ža bavné  a žají mavé . Térapéutky využ í vají  vhod-
né  naštavéní  proštr édí  a šituačí , ktéré  pr irožéné  vy-
tva r éjí  pr í léž itošt ké komunikači. Napr í klad: hrač ky 
néjšou volné  k dišpožiči, alé ukližéné  mimo došah 
dí té té, došta va  jé vhodné  nabí dnuty. Špoléč né  š dí té -
tém šé vé nují  šénžoričko-šočia lní m rutina m. Tyto 
č innošti šé vyžnač ují  vža jémnoští  a štr í da ní m. Ko-
munikačé probí ha  proštr édničtví m šlov, géšt nébo 
mimiky. Dí té  šé u té čhto aktivit baví , uč í  šé šouštr é-
dit švou požornošt na došpé lé ho. Pr i té čhto aktivi-
ta čh č ašto vžnikají  první  komunikač ní  pokušy dí té té 
(první  šlovní  pr iblí ž éní , první  géšta), ža rovén  poma -
hají  dí té ti régulovat émočé. Pr édštavté ši napr í -
klad:  hru na ščhova vanou, pí šnič ky š pohybém 
(kolo, kolo mlynšky ,...), hry š pršty (var ila myš ič ka 
kaš ič ku, léžé, léžé po ž éléžé), napodobova ní  žví r at 
pr i bé ha ní  po mí štnošti.  Vš éčhny č innošti dí té  mu ž é 
žaž í vat jako u špé š né , vž dy upévn ujé štupén  dovéd-
noští , kdé šé načha ží , podlé pla nu šé poštupné  uč í  
novy m vé čém. Vž dy na šlédujé urč ité  žobéčné ní   
a také  pr énoš do dalš í ho proštr édí , tédy domu . Dí té  
šé také  uč í  pračovat š ru žny mi térapéuty, aby ží ška-
lo vé tš í  toléranči ké žmé na m a nébylo va žané  jén na 
jédnu térapéutku a jéjí  ošobní  pr í štup a énérgii. 

Čéntrum rovné ž  nabí ží  mož nošt pračovat pr í mo  
š rodič ém vé štéjné m č ašé, kdy jé dí té  na térapii. Jé 

to pr í léž itošt pro rodič é, jak vypožorovat, čo dí té  
préférujé, jak šé k né mu pr ipojovat a na šlédovat ho, 
jak udrž ét dovédnošti, ktéré  dí té  bé hém térapié ží š-
ka . 

Pr éd žaha jéní m térapié rodič é vypln ují  obša hly  do-
tažní k žamé r ény  na čhova ní , dovédnošti a projévy 
dí té té, pak na šlédujé vštupní  dvouhodinové  vyš étr é-
ní . 

Térapié obša hné ru žné  oblašti vy vojé dí té té. Mini-
ma lní  doporuč éna  doba térapié jšou 
tr i mé ší čé, maxima lní  dva roky. Tato 
térapié jé žamé r éna  na dé ti rané ho 
vé ku pr ibliž né  od první ho roku a ob-
ša hné pra či š dé tmi do maxima lné   
4-5 lét (vy vojové ho vé ku). Po dohodé   
š térapéuty jé ža urč ity čh podmí nék 
mož no využ í t i špolupra či na da lku. 

Vélmi obohačují čí  pro na š jako po-
radkyné  rané  pé č é bylo abšolvovat 
na hléd térapié, mé ly jšmé mož nošt 

požorovat opravdu ryčhlé  pokroky a žmé ny v čhova -
ní  dí té té a vélmi pr í jémnou požitivní  atmošfé ru, kté-
ra  šé promí tla do vš éčh žu č aštné ny čh. 

Térapié vyčha ží  ž ABA térapié, alé névyuž í va  vné j-
š í čh odmé n. Poštupujé vélmi ryčhlé, nabí ží  néjménš í  
formu pomoči, ktérou dí té  potr ébujé, a využ í va  od-
mé n šočia lní čh. Vélky  du raž jé kladén také  na vy bé r 
dí té té, jého špolurožhodova ní , čo šé budé bé hém 
padéša timinutové  térapié dí t, š č í m ši budé hra t né-
bo čo budé dé lat, podporujé štr í da ní  rolí  (téď ty, pak 
ja , pak…) Dí té  šé uč í  aktivity dové št do končé. K to-
mu šé využ í va  žnak „hotovo“. 

Pla n jé tvor én špolu š rodič i, ža léž í , jaka  té mata jšou 
du léž ita  pro né , aby mohli vš ičhni žaž í vat počit napl-
né nošti a u špé š nošti. Za du léž ité  térapéuti považ ují  
bržké  žaha jéní  térapií . 

V tuto čhví li ma  čéntrum jéš té  k dišpožiči dopolédní  
térmí ny térapií . 

Pro štarš í  dé ti čéntrum nabí ží  program rožví jéní   
a žvla da ní  émočí  tžv. Štratégié žvla da ní  émočí  pro 
dé ti do 8 lét (4 až  čča 9 lét), ví čé ZDE. Na blogu čén-
tra šé dožví té ví čé podrobnoští  a najdété tam i ru žné  
tipy a doporuč éní , ktéra  mu ž été réaližovat také  do-
ma. 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče  

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obšah 

NA NÁVŠTĚVĚ V CENTRU ESDM PRAHA 

https://www.esdm.cz/
https://www.esdm.cz/terapeutick%C3%BD-program-pro-rozvoj-emoc%C3%AD
https://www.esdm.cz/blog-1
https://www.esdm.cz/blog-1
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„Když malé dítě zalehnou dvě sestry, pamatuje si to 
celý život,“ říká titulek v časopise Respekt (z října 
2020), který uvozuje rozhovor s primářem dětského 
oddělení nemocnice v Havířově. Když jsem si tento 
rozhovor nedávno četla, uvědomila jsem si, že takový-
to přístup k dětským pacientům není bohužel vůbec 
ojedinělý. 

Ma m pé tilété ho névérba lní ho šyna na autištičké m 
špéktru. Muší m žaklépat, té š í  šé dobré mu ždraví ,  
a tak šé jého kontakt š lé kar i oméžujé na pravidélné  
prévéntivní  prohlí dky u žubar é, néurologa a pšyčhi-
atra. Néda vno vš ak v tomto šmé ru doš lo ké dvé ma 
vy jiméč ny m uda loštém. Jédnak mé l šyn jí t v ra mči 
génétičké ho vyš étr éní  poprvé  v ž ivoté  na odbé r kr-
vé, a jédnak šé mu udé lal ménš í  žubní  kaž, ktéry  ši 
odmí tal néčhat štandardné  oš étr it od švé  žubar ky,  
a tak bylo potr éba oš étr éní  na špéčialižované m pra-
čoviš ti v analgošédači. V obou pr í padéčh probí halo 
vyš étr éní  na dé tšké m oddé léní  vé vélké  némočniči, 
kdé šé špéčialižují  na dé ti šé špéčia lní mi potr ébami. 
Ač koli šynovu diagno žu tamé jš í  ždravotní či žnali, 
jéjičh pr í štup byl nadmí ru žara ž éjí čí . Špé čh, nérvoži-
ta, na tlak, néč ékané , šilné  dotéky béž pr édčhoží ho 
upožorné ní , ž a dné  vyšvé tléní , jak budé vyš étr éní  
probí hat, jédna ní  š dí té tém ž požičé ší ly… Odbé r kr-
vé nakonéč néprobé hl, protož é poté , čo ždravotní  
šéštra šynovi néč ékané  šilné  štiškla pr édloktí  a béž 
pr édčhoží ho upožorné ní  mu na né j žač ala štr í kat 
déžinfékči, šé šyn natolik vylékal, ž é odmí tal nada lé 
šétrvat v ordinači. Réakčé ždravotní  šéštry byla ta-
kova , ž é ši žavolala na pomoč dva šilné  muž é, ktér í  

mé li šyna bé hém odbé ru drž ét. Takové  žačha žéní  
jšmé ovš ém š manž élém odmí tli, a tak k odbé ru né-
doš lo. Podobnou žkuš énošt pak bohuž él ma mé i šé 
žubní m oš étr éní m v analgošédači, ktéré  naví č dopa-
dlo natolik trištné , ž é jšmé byli nučéni žaplatit né-
malou č a štku na šoukromé  žubní  kliničé, aby šynovi 
nékvalitné  žaplombované  žuby opravili.  

Tyto dvé  néda vné  népr í jémné  žkuš énošti mé  při-
vedly k zamyšlení, v čem tedy vězí zakopaný pes. 
Jsou opravdu pacienti se speciálními potřebami 
odsouzeni k méně kvalitní, někdy i rizikovější 
zdravotní péči jen kvůli jejich diagnóze? Na tuto 
ota žku jšém nénaš la jédnožnač nou odpové ď. Č í m 
jšém ši vš ak jišta , jé fakt, ž é mnoho „špéčia lní čh“ pa-
čiéntu  by bylo ža urč ity čh podmí nék ščhopno abšol-
vovat léčktéré  vyš étr éní  štandardní m žpu šobém 
(rožumé j béž fyžičké ho na šilí  č i čélkové  anéštéžié). 
Aby k tomu mohlo dojí t, mušélo by šé vš ak v č éšké m 
ždravotničtví  lédaščo žmé nit. Dé ti š diagno žou PAŠ 
by néšmé ly by t automatičky na lépkova ny jako žčéla 
néšpolupračují čí , a tudí ž  štandardné  néoš étr itélní  
pačiénti. Rodiny dé tí  š PAŠ by mušély mí t mož nošt ši 
pr édém nacvičit lékařská vyšetření (špada  do 
kompéténčé napr . érgotérapéuta). Zdravotničky  
péršona l by mušél mí t aléšpon  ža kladní  pové domí   
o autišmu, jého projévéčh a žpu šobu komunikačé  
š autištičky mi pačiénty. A v népošlédní  r adé  by mé li 
by t rodič é dé tšky čh „špéčia lní čh“ pačiéntu  ždravot-
ní ky považováni za partnera, ktéry  mu ž é vy žnam-
né  pr išpé t k dobré  špolupra či méži dí té tém a ždra-
votní kém, a né ža obté ž ují čí  hmyž. 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obšah 

„KDYŽ MALÉ DÍTĚ ZALEHNOU DVĚ SESTRY, PAMATUJE SI TO CELÝ ŽIVOT“ 
ANEB JE AUTISTICKÉ DÍTĚ SPOLUPRACUJÍCÍ S LÉKAŘEM SCI-FI? 
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Dlé popišu vy š é névypada  štav č éšké ho ždravotnič-
tví  vé vžtahu k dé tšky m pačiéntu m na autištičké m 
špéktru nijak povžbudivé , ba naopak. Co s tím jako 
rodiče autistických dětí můžeme udělat? Ač  šé to 
na první  pohléd néžda , lédaščo podniknout mu ž émé. 
Mu ž émé jí t ždravotní ku m naproti a ukázat jim, že  
i naše „speciální“ děti dokážou, dle svých mož-
ností, při lékařských vyšetřeních spolupracovat.  

V prvé  r adé  jé vélmi du léž ité  najít lékaře, ktéry  né-
ma  téndénči na lépkovat pačiénty, ktéry  jé trpé livy , 
očhotny  našloučhat rodič i, a ktéry  ma  čhuť vymy š lét 
a žkouš ét nové  poštupy. Takové ho lé kar é jé vélmi 
obtí ž né  nají t, alé č ašova  invéštičé do jého hléda ní  šé 
opravdu vyplatí . Pokud totiž  takové ho lé kar é najdé-
té, ma té ž poloviny vyhra no.  

Druha  polovina u špé čhu pak záleží na nás rodi-
čích. Í my šé muší té obrnit trpé livoští , diščiplí nou,  
a hlavné  ví rou v u špé čh. Vé r í mé-li, ž é š dí té tém dr í -
vé č i poždé ji vyš étr éní  načvič í mé, vy ražné  vžru šta  
pravdé podobnošt, ž é šé tak opravdu štané. 
V idéa lní m pr í padé  by na m rodič u m mé l šé šamot-
ny m na čvikém pomoči odborní k, tédy érgotérapéut, 
žamé r ují čí  šé na dé tšké  pačiénty. Takovy čh érgoté-
rapéutu  jé vš ak v Č R ž aloštny  nédoštaték a jéš té  šé 
ž ničh ždaléka né vš ičhni té mito na čviky žaby vají . 
Ani v tomto pr í padé  vš ak némuší mé kléšat na myšli, 
protož é mnohé  šé da  načvič it v doma čí m proštr édí  
ža pomoči šélšké ho rožumu a toho, čo du m dal. Vž dy 
jé potr éba ši dopr édu od ždravotní ka néčhat détail-
né  popšat, jak budé dané  vyš étr éní  probí hat. Čo bu-
dé mí t bé hém né j lé kar  na šobé  (rouš ka, rukavičé 
apod.), jaké  na štrojé pr i tom budé použ í vat, jak 
dlouho vyš étr éní  potrva , jaka  špolupra čé budé od 
dí té té pož adova na apod. Téprvé poté  šé mu ž émé 
žamyšlét nad tí m, jak takové  podmí nky doma čo néj-
vé rné ji našimulovat, a na šlédné  mu ž émé žaha jit ša-
motny  na čvik.  

Ja  jšém takto šé šyném nacvičovala již  vy š é žmí né -
ny  odbé r krvé. V lé ka rné  jšém ši koupila injékč ní  
štr í kač ku podobné  vélikošti, do ktéré  šé mé la krév 
odébí rat, a jéhlu. Jéjí  oštry  konéč jšém žtupila pilní -
kém na néhty. Zé žač a tku mé l šyn žé štr í kač ky 
š jéhlou vélky  réšpékt a néšmé la šé k jého ručé pr i-
blí ž it ani na 20 čm. Zaha jili jšmé proto inténživní  
na čvik. Né kolikra t dénné  jšém štr í kač ku k šynové  
paž i pr iblí ž ila vž dy o pa r milimétru  blí ž é a poté  po-
štupné  prodluž ovala dobu šétrva ní  štr í kač ky v dané  
vžda lénošti. Švé  pož adavky jšém štupn ovala hodné  

pomalu, abyčh v maxima lní  mí r é oméžila pravdé po-
dobnošt, ž é budou jédnotlivé  na čviky néu špé š né . Za 
kaž dy  u špé š ny  pokuš (tédy té mé r  kaž dy  pokuš) byl 
šyn vž dy počhva lén a bohaté  odmé né n jého oblí bé-
nou počhutinou, ktérou nédošta val ža nič jiné ho, néž  
ža u špé š né  pokušy pr i na čviku. Č í m blí ž é šé mohla 
injékč ní  štr í kač ka k ručé pr iblí ž it a č í m dé lé mohla 
v té to vžda lénošti šétrvat, tí m vé tš í  byla odmé na. 
Vy šlédkém bylo, ž é po mé ší či na čviku némé l šyn néj-
ménš í  problé m néčhat ši žtupénou jéhlu pr ilož it 
k lokétní  jamčé a néčhat ji tam po dobu né kolika mi-
nut léhčé pr itlač énou. Poté  jšmé do na čviku jéš té  
žar adili vš éčhny kroky, pr édčha žéjí čí  šamotné mu 
odbé ru a ty, ktéré  šé dé jí  po né m – pumpova ní  paž í , 
déšinfikova ní  mí šta vpičhu, pr itlač éní  tampo nu na 
mí što po vpičhu a žalépéní  mí šta na plaští .  

Pokud dobr é pračujémé š motivačí  dí té té, štané šé 
to, čo šé štalo mé mu šynovi. Již  né kolik mé ší ču  od-
bé r krvé nénačvič ujémé, alé pokaž dé , když  doma 
žahlé dné čvič nou injékč ní  štr í kač ku, vélmi ušilovné  
šé ša m od šébé dož adujé na čviku. Vidina vélké  od-
mé ny jé u né j šta lé šilny m motivač ní m prvkém i po 
takto dlouhé  dobé . 

Stejně tak můžeme nacvičovat i ošetření u zuba-
ře. Dobré  jé žač í t š na čviky prévéntivné , tédy v dobé , 
kdy dí té  ž a dné  akutní  oš étr éní  népotr ébujé a vš é šé 
jén žkouš í  v klidu a pohodé  pro pr í pad, ž é by 
v budoučnu né jaké  oš étr éní  bylo potr éba. Vž dy jé 
dobré  ši šé žubar ém doštatéč né  dopr édu vyjašnit, 
jak budé na vš té va vypadat, š jaky mi na štroji šé budé 
pračovat a jaké  budou pož adavky na dí té . Poté  čo 
néjvé rné ji v doma čí m proštr édí  našimulujémé žu-
bar škou ordinači. Dí té  by mé lo žvla dnout šétrvat 
né jaky  č aš v  pololéž é – pološédé . Mé lo by rožumé t 
pokynu „otévr i pušu“. Mé lo by by t ščhopné  néčhat 
pušu otévr énou po dobu né kolika minut. Mé lo by ši 
néčhat ša hnout do pušy žubar šky m žrča tkém (doma 
špoléhlivé  nahradí  napr . kovova  č ajova  lž ič ka). Štéj-
né  tak by dí té ti némé lo vadit prudké  švé tlo, ktéry m 
ši žubar  šví tí  do u št pačiénta (doma k na čviku dobr é 
pošlouž í  č élovka). Pokud jé dí té  hypéršénžitivní  na 
žrakové  vjémy, mohou mu pomoči napr . šlunéč ní  
bry lé. Pr i doma čí m na čviku jé rovné ž  dobré  by t ob-
léč én štéjné  jako budé obléč én žubar , tédy napr . do 
bí lé ho pla š té , rouš ky a gumovy čh rukavič. Mu j šyn ši 
napr í klad žpoč a tku néčhté l néčhat od švé  žubar ky 
ša hnout do pušy. Až  po né jaké  dobé  jšmé žjištili, ž é 
na viné  jšou modré  gumové  rukavičé, vé ktéry čh ho  
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žubar ka vyš étr ujé. Zač ala jšém tédy šé šyném prova -
dé t doma čí  na čviky rovné ž  v modry čh rukavičí čh  
a ža pa r dnu  už  mu vu béč névadily a béž problé mu 
ši ši jimi néčhal ša hnout do pušy. Da lé by ši dí té  mé -
lo néčhat poťukat na žuby kovovy m pr édmé tém 
(opé t dobr é pošlouž í  č ajova  lž ič ka).  

Pokud šé dí té  čí tí  u žubar é uvolné né  a vy š é uvédéné  
kroky mu nédé lají  néjménš í  problé m, jé dobré  žač í t 
prévéntivné  načvič ovat i oš étr éní  žubní ho kažu. Od-
ša vač ka šlin šé da  č a štéč né  napodobit jéjičh odša va -
ní m injékč ní  štr í kač kou. Pro napodobéní  žubní  vr-
tač ky mi dobr é pošlouž il vibrují čí  na štavéč éléktrič-
ké ho karta č ku a žvuk žubní  vrtač ky jšém doplnila 
nahra vkou ž intérnétu. Vadí -li dí té ti žvuk vrtač ky, 
mohou pomoči protihlukova  šlučha tka. Matričé 
(kovové  plí š ky k oš étr éní  kažu  v méžižubní čh pro-
štoréčh) šé dají  v doma čí m proštr édí  nahradit luky 
š dénta lní  nití , ktéry mi šé žub „oblož í “ žé tr í  štran.  

Jako u jaké hokoli jiné ho na čviku je vždy třeba klást 
si cíle postupně tak, aby bylo vélmi pravdé podob-
né , ž é jé dí té  žvla dné šplnit a budé tak motivova no 
k dalš í m, žašé o né čo obtí ž né jš í m na čviku m. Pro mé  
ošobné  jé ténto momént aši néjobtí ž né jš í  ž čélé ho 
na čviku. Umé t bé hém na čviku odhadnout momént, 
kdy žé šébé již  dí té  vydalo švé  maximum, v néjvé tš í  
mož né  mí r é ho ža to odmé nit a okamž ité  na čvik 
ukonč it tak, aby v dí té ti ž na čviku žu štala šladka  
čhuť u špé čhu a aby bylo na pr í š té  motivova no 
k dalš í  špolupra či. V žajétí  nadš éní , ž é šé dí té ti dar í   
a špolupračujé, rodič  léhčé nabydé dojmu, ž é mu ž é 
na dí té  kla št dalš í  a dalš í  pož adavky, čož  šé do bu-
doučna névypla čí . 

Aby šé vš ak dlé mé ho popišu néžda ly na čviky pr í liš  
jédnodučhé , ra da byčh šé podé lila o svoji zkuše-

nost s ošetřením našeho syna u zubaře. Šé švojí  
žubar kou ma  šyn vélmi dobry  vžtah. Tén vžnikl pr é-
dévš í m na základě důvěry, ktérou ši u né j poštu-
pém č ašu vybudovala. Bé hém oš étr éní  mu nikdy nič 
nédé la  proti jého vu li, réšpéktujé jého témpo, vž dy 
šyna néčha  du kladné  šé šéžna mit šé vš émi na štroji, 
ktéré  mu budé da vat do pušy, ukažujé, čo a jak mu 
budé š té mito na štroji v pušé dé lat – néjprvé to 
pr édvédé na švé  ručé, poté  na jého ručé, pak u mé  
v pušé a poté  téprvé v jého pušé, pr ič émž  šyn šé pr i 
tom dí va  do žrča tka, aby mé l vš é, čo šé mu odéhra va  
v pušé, pod žrakovou kontrolou. K žubar čé dočha ží -
mé prévéntivné  kaž dé  dva mé ší čé. Jé to ž toho du vo-
du, aby šé mohly na čviky opakované  prova dé t néjén 
doma š maminkou, alé také  pr í mo v ordinači ža 
u č ašti paní  žubar ky.  Bé hém na čviku ma  šyn vž dy na 
viditélné m mí šté  pr ipravénou odmé nu. V jého pr í pa-
dé  jé to lí ža tko, ktéré  žbož n ujé, a ktéré  došta va  pou-
žé u žubar é. Odmé nu došta va  po na vš té vé  žubar é 
vž dy (aby névžnikla fruštračé), alé jéjí  množ štví  ža -
léž í  na tom, jak moč pr i vyš étr éní  špolupračujé. Né -
kdy šé muší  špokojit jén š maly m lí ža tkém, alé ž or-
dinačé mu ž é odčha žét tr éba i šé tr émi vélky mi lí ža t-
ky. Z tohoto du vodu čhodí  šyn k žubar i moč ra d. Vé 
č tyr éčh létéčh ši néčhal štandardné  oš étr it maly  kaž. 
V pé ti létéčh ši néčhal opravit dva kažy 
v méžižubní čh proštoréčh, alé u tr étí ho kažu šé již  
oš étr éní  štandardní  čéštou népovédlo. Ač koli jšmé 
né kolik mé ší ču  načvič ovali doma i v ordinači, šyn 
pr éštal žčéla akčéptovat vrč í čí  žubní  vrtač ku vé 
švy čh u štéčh. Už  toho na né j bylo žr éjmé  pr í liš . Zby-
ly  kaž proto mušél by t oš étr én v analgošédači. 
Š na čviky to vš ak pr éšto névžda va mé. My m šném jé, 
ž é šé mu j šyn jédnou nauč í  v klidu žvla dnout bé ž né  
oš étr éní  u žubar é béž nutnošti analgošédačé č i do-
končé čélkové  anéštéžié. Nyní , po ročé dalš í čh pravi-
délny čh na čviku , doš lo ké žlomu a šyn ši opé t dobro-
volné  néčhal od naš í  žubar ky vlož it vrč í čí  žubní  vr-
tač ku do u št. Té ž ko r í či, žda šé jédna  o první  vlaš tov-
ku na opé tovné  čéšté  ké štandardní mu žubní mu 
oš étr éní . Méžití m šynovi vypadla plomba a jé žr éj-
mé , ž é v na čvičí čh jéš té  néjšmé natolik daléko, aby 
bylo réa lné , ž é šé žub podar í  oš étr it béž dalš í  anal-
gošédačé. Néda  šé nič dé lat, néhroutí m šé ž toho, 
ač koli byčh šé néjradé ji véš kéré mu nadmé rné mu 
žaté ž ova ní  šynovy nérvové  šouštavy v podobé  vš é-
mož ny čh šédačí  obloukém vyhnula. I nadále pokra-
čujeme v nácvicích a já pevně věřím, že se to jed-
nou povede!     

Kristýna Kosinová 
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Hmatových chodníčků existuje na trhu celá řada. Není 
to však pomůcka, kterou si každý hned tak skočí kou-
pit do obchodu nebo vytvoří na zahradě. Rodiny často 
zvažují, zda bude mít úspěch a hlavně efekt, k čemu 
bude užitečný. Proto přidáváme inspiraci, jak si tímto 
tématem poradila paní Kroc. 

Čhodní č ék šé da  využ í t na ru žné  aktivity, ktéré  po-
ma hají  rožví jét motoriku, hmatové  vní ma ní , rovno-
va hu, r éč  i komunikači. Pr i pohybu aktivuje recepto-
ry na chodidle či dlaních, ktéré  pr éda vají  informačé 
do čéntra lní  nérvové  šouštavy.  Jédnotlivé  č a šti 
čhodní č ku mají  povrčh ž ru žny čh matéria lu , takž é 
dí té  mu ž é nohama nébo i rukama vní mat jéjičh 
štrukturu a dalš í  vlaštnošti matéria lu  – mé kkošt, 
pévnošt, hrubošt a dalš í . Pr édmé ty na povrčhu mají  
také  ru žné  barvy a tvary nébo vyda vají  pr i dotéku 
ru žné  žvuky. Néjlé pé mohou dé ti čhodní č ék vní mat 
bošy nébo ši ho mohou prohlí ž ét i rukama. Pokroč i-
léjš í  a odva ž né jš í  čhodči mohou čhodní č ék ždola vat  
i šé žava žany m oč ima. Štéjné  tak jé mož né  požna vat 
i rukama, jaky  jé na jédnotlivy čh č a štéčh použ ity  ma-
téria l. 

Jaky  matéria l lžé pro tvorbu „šamodomo“ čhodní č ku 
využ í t? Č ašto šé nabí ží  uplatnit, „čo du m dal“, nébo 
šé inšpirovat pr i na kupu v občhodé  š doma čí mi po-
tr ébami. Na podklad pošlouž í  karton ž vé tš í čh kra-
bič, alé jé mož né  použ í t i téxtilní  kobéréč č i jiny  pév-

ny  téxtil. Na jédnotlivé  č a šti mu ž émé využ í t napr .: 

• korkové  š punty 
• fažolé 
• bambulky 
• rohož ku 
• pra délní  š n u ru 
• ví č ka od PET lahví  
• dr évé né  kolí č ky na pra dlo 
• bublinkovou folii 
• houbič ky na na dobí  
• dra té nky 
• žaví račí  pytlí č ék naplné ny  gélém 
• vélké  knoflí ky 
• š iš ky 
• té štoviny (vrtulé) 
• éurodéšky – kančéla r šké  obaly 
• obla žkové  kamí nky 
• polyštyrénové  vy štélky 
žají mavé  mohou by t ru žné  obaly, napr í klad od déo-
dorantu  
Pr ipévn ujémé lépidlém vhodny m pro dané  matéria -
ly nébo mu ž é pošlouž it i tavna  pištolé. Né ktéré  pr éd-
mé ty mu ž émé pr iš í t. 

Jir í k ma  néjradé ji č a št š fažolémi. Rodič é požorují  
vélké  šouštr édé ní  pr i čhu ži a žlépš ova ní  rovnova hy. 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 

SAMODOMO žpé t na obšah 
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Nosicí šátek jsme začali využívat jako houpačku u tře-
tího dítěte. Na hřištích bývají nanejvýš dvě, a tak jsme 
jednou batole vyndali z šátku a ten navázali na břev-
no, aby se mohly houpat všechny tři děti zároveň.  

Znovu jšmé tuto houpač ku využ ili ža ločkdownu, 
ktéry  jšmé žč a šti prož ili v horšké  čhalupé  š tra my  
u štropu. Dé ti ši houpač ku néšmí rné  oblí bily, jén 
jšmé dlouho némohli pr ijí t na to, jak ji upévnit doma 
na štrop. Manž él nakonéč naš él r éš éní  v podobé  ža-
vrtany čh ok, do ktéry čh navlé kl r été žové  ryčhlošpoj-
ky. Ty propojil šéš itou horoléžéčkou šmyč kou a ža -
vé š pro š a ték byl hotovy . Š a ték nébo jina  došt dlou-
ha  a nošna  téxtilié šé provlé kné a šva ž é jédnodu-
čhy m užlém.  

Houpač ky jšmé nakonéč vžhlédém k tomu, ž é ma mé 
č tyr i dé ti, pové šili dvé , a žatí m šé néomržély. Dé ti jé 
využ í vají  k uklidné ní  i štimulači, š plhají  po ničh, 
žkouš í  ru žné  požičé pr i žavé š ova ní … Mož nošti vyu-
ž ití  jšou té mé r  nékonéč né  a houpač ka jé doma, a té-
dy šta lé k dišpožiči. 

Technické upřesnění: 

Za vé š jé upévné ny  na kotévní m š roubu š okém. 

Do né j jé provléč éna r été žova  ryčhlošpojka. 

Oka jšou žaš roubova na aši 55 čm od šébé. My ma mé 
dr évé ny  štrop, takž é jšou žaš roubova na do pr édvr-
tané  dí ry. Do bétonu jé tr éba použ í t horoléžéčké  
škoby jako napr í klad tato. 

Po vyvrta ní  jé tr éba žajištit jé lépidlém. Mu ž é to by t 
tročhu na roč né , protož é lépidlo budé mí t téndénči 
žé štropu kapat. 

Š a ték viší  na sešité horolezecké smyčce v dé lčé 
kolém 1 m jako jé tr éba tato. Dé lka mu ž é by t ru žna  
podlé konkré tní  vy š ky mí štnošti. 

 

SAMODOMO žpé t na obšah 

HOUPAČKA ZE ŠÁTKU NA NOŠENÍ (NEBO JINÉ DLOUHÉ LÁTKY) 

https://www.regals.cz/kotevni-sroub-s-okem-12-x-120mm/?gclid=Cj0KCQiArsefBhCbARIsAP98hXQE707vgPOBmGhaaxcQalvBTAgd8TJqspQwZ6o9gORNtpdvLZl61-AaAj53EALw_wcB
https://www.2ts.cz/retezova-rychlospojka-din-56927-zn-prumer-7-mm.html?gclid=Cj0KCQiArsefBhCbARIsAP98hXTD04ra8JxFCc8jpTwpyaskGH499RHfhfnd6lfmsxRA6obb51GMl3AaAr0iEALw_wcB
https://www.adamsport.cz/plakety/singing-rock-borhaky-10-mm/
https://www.makalu.cz/skoby/petzl-lepidlo-ampoule-batinox/
https://www.hanibal.cz/ocun-o-sling-pad-120-cm_z2345/?gclid=Cj0KCQiArsefBhCbARIsAP98hXSjpB88SIO2DcASUrlRlqL-Sur8YebMezylRFRKDjhj1Xl2ONa6oHoaAjAbEALw_wcB#1958
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Šamotny  š a ték jé bé ž ny  nosicí šátek pro miminka  
v délce okolo 4,5 m. Lžé použ í t jakoukoliv la tku v 
té to dé lčé, vy hoda š a tku jé v tom, ž é jé pomé rné  noš-
ny , névytahujé šé a la tka jé pévné jš í  néž  bé ž né  tkani-
ny. Také  š í r ka by va  doštač ují čí  pro pohoupa ní  a dob-
r é šé ž ní  va ž é užél. Jédna ž naš ičh houpač ék jé ž kva-
litní ho š a tku š pr í mé ší  vlny, takž é jé šta lé mé kka   
a došt pruž na , druhou jšmé udé lali žé š a tku, ktéry  
nabí ží  Lidl, a ktéry  šé da  v bažaréčh jako jé vintéd.čž 
koupit ža 100 - 200 Kč , čož  jé čéna podštatné  niž š í  
néž  jé nova  kupovana  la tka v métra ž i, a vyhovujé 
štéjné  dobr é. Jdé o ténto š a ték. 

Poznámka k délce šátku: špodék houpač ky jé 
vžda lén od podlahy tak, aby šé v né m č tyr lété  dí té  
mohlo houpat šamo opr éné  o hrudní k. Štarš í m dé -
tém tato vy š ka vyhovujé k šamoštatné mu pohoupa ní  
a šky ta  doštatéč nou réžérvu napr í klad pro viš hla-
vou dolu .  

Pr éšna  dé lka šé da  jédnoduš é upravit, ničmé né  né-
doporuč uji, aby byl š a ték o moč kratš í . Vy hodné jš í  jé 
délš í , ktéry  lžé žkra tit, néž  pr í liš  kra tky .  

Marie Beslon 

SAMODOMO žpé t na obšah 

http://vinted.cz
https://www.lidl.cz/p/lupilu-satek-na-noseni-deti-bio/p100321279
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Rozhovor s Markétou a Radimem Kohoutkovými, 
rodiči tří dcer; téma našeho povídání souvisí 
hlavně s prostřední Májou. 

Navazujeme na rozhovor z předchozího čísla  
o tom, jak se žije po rané péči. Berte to však tro-
chu s nadsázkou: Časově to souhlasí, protože si 
budeme povídat o období po možnosti využívání 
rané péče, ale fakticky to neodpovídá, protože ro-
dina Kohoutkových ranou péči nikdy nevyužila, 
dozvěděli se o ní příliš pozdě a mezitím si našli 
jiné „průvodce“ a mnoho toho objevili sami na 
vlastní pěst.  

Můžete nám Máju a její sestry představit? 

Ma ja jé dnéš došpé la  šléč na Marié (22 lét), študujé 
druhy m rokém štr édní  š kolu Praktičkou š kolu dvou-
létou v Uhr í né vši špolu š dalš í mi č tyr mi študénty. 
Ma  dvé  šéštry, štarš í  Katér inu (24 lét) a mladš í  Bar-
boru (11 lét). Vš éčhny holky jšou naš é, od malič ka 
jšou védény k pošpolitošti. Ba ra š Ma jou ra da hrajé 
péxéšo a vš éčhny mají  špoléč nou vélikou la šku ké 
žví r a tku m. 

Naše rodiny často zajímá, co bude dál po rané péči, 
kterou je ze zákona možno poskytovat rodinám maxi-
málně do sedmi let věku dítěte. Vy jste s Májou žádnou 
ranou péči nestihli ani využít.  

Kdo vám pomáhal se zorientovat a nasměrovat do 
školy, a vůbec do školských zařízení?  

Jak jste se rozhodovali, vybírali? Jakou MŠ, školu 
jste vybrali? 

Vybrali jšmé néjbliž š í  MŠ  od naš ého bydliš té , byla to 
bé ž na  š kolka, do ktéré  čhodila Kač ka (štarš í  šéštra 
Ma ji). Tam Ma ja dí ky Kač čé a očhoté  paní  uč itélék 
tolérovat Ma jiny potr éby fungovala jédén rok, alé 
bylo jašné , ž é dalš í  rok Ma ja budé mušét jí t do špéči-
a lní  š kolky (kvu li mluvéní , logopédii, na čviku šébé-
obšluhy a čélkové  pomaléjš í mu témpu). Vé č tyr éčh 
létéčh jšmé žač ali navš té vovat Janu Š arounovou  
v Čéntru altérnativní  a augméntativní  komunikačé 
(nyní  SPC pro děti a mládež s vadami řeči), ktéra  
na m hodné  pomohla a poma ha  dodnéš oriéntovat šé 
v mož noštéčh vždé la va ní . Za kladní  š kolu jšmé ši né-
čhali doporuč it od paní  r éditélky MŠ  špéčia lní , do 
ktéré  Ma ja čhodila.  

Jak probíhala a probíhá výuka ve škole?  

Ma ja žač ala první  tr í du v autištičké  tr í dé  formou 
štrukturované ho uč éní . R éč  a komunikačé, pšaní   
a č téní  nahlaš šé rožví jély pomalu, a tak jšém šé rož-
hodla 2. a 3. roč ní k Ma ju vždé la vat doma (2 dny 
v ty dnu).  

Od 4. roč ní ku Ma ja pr éštoupila na jinou š kolu, proto-
ž é v „autikoléktivu“ byl čhlapéč, ktéry  oštatní  dé ti 
š tí pal a néš lo š tí m nič dé lat, jén počhopit, ž é ža to 
nému ž é. Alé Ma ja ž né ho byla vydé š éna  a néumé la to 
počhopit… Také  jšmé v nové  š kolé čhté li Ma jé da t 
š anči, aby byla méži komunikativní mi dé tmi, ktéré  
mé ly véšmé š použé poručhu „dyš“. Ma ja tam byla 
moč špokojéna , štrukturované  uč éní  jí  néčhybé lo,  
a tak žač ala škupinové  vždé la va ní  v koléktivu pé ti 
dé tí , ktéré  mé ly poručhu uč éní , alé némé ly potí ž é 
š čhova ní m. Bylo to také  dí ky pr í štupu paní  uč itélky. 
Téhdy jšmé počhopili, ž é vž dy vé š kolé vš é ža viší  na 
vštr í čnošti paní  uč itélky a védéní  š koly.  

Pr i pr éčhodu na druhy  štupén  šé ždvojna šobil poč ét 
ž a ku , žač ali šé štr í dat vyuč ují čí  a uč ébny. Pro Ma ju to 
vš é bylo pr í liš  na roč né . Naví č škladba špoluž a ku  šé 
žmé nila, dé ti š „dyš“ odéš ly a pr iš ly dé ti šé šočia lní m 
žnévy hodné ní m. Po dvou mé ší čí čh Ma ja odmí tala jí t 
do š koly a do Va noč jšmé mušéli hlédat š kolu novou. 
Ma ja na šlédovala kamara dku, ktéra  odéš la hnéd 
v ža r í , a tak opé t naš la odvahu čhodit do š koly. Opé t 
mé la vštr í čnou paní  uč itélku a byla š ťaštna . V té to 
š kolé jé Ma ja dodnéš, pokrač ujé na štr édní  š kolé 
praktičké , čélkém již  dévé t lét. Uč í  šé ža kladní m do-
védnoštém pro praktičky  ž ivot, jako jé var éní , naku-
pova ní , praní , ž éhléní , uklí žéní , š ití  na štroji, vrta ní , 
r éža ní  apod. Pr éd pé ti léty jšém šé domluvila 
š védéní m š koly, ž é naštoupí m jako uč itélka a nyní  
Ma ju vždé la va m špolu š dalš í mi dvé ma kolégyné mi  
a jšmé špokojéné  obé . 

Vím, že jste se byli podívat i v USA, jak se dělá Son 
Rise program, jak jste své zkušenosti potom využi-
li v ČR? 

Šon Rišé program jšmé žač ali naplno aplikovat ih-
néd. Vlaštné  jšmé ši dí ky kuržu potvrdili, ž é nadé jé  
a u šilí , ktéré  do Ma ji hodla mé vkla dat, mají  šmyšl, ž é 
šé ža né  némuší mé štydé t. Byla to obrovška  pšyčhič-
ka  podpora rodič u , ktérou jšmé tolik poštra dali. Za-
č ali jšmé v dobé , kdy Ma ja žač ala š doma čí m vyuč o- 

JAK SE ŽIJE PO RANÉ PÉČI žpé t na obšah 

ROZHOVOR S MARKÉTOU A RADIMEM KOHOUTKOVÝMI  

https://www.vachkova941.cz/stranka-prakticka-skola-jednoleta-prakticka-skola-dvouleta-3
https://www.vachkova941.cz/stranka-prakticka-skola-jednoleta-prakticka-skola-dvouleta-3
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č ova ní m, obojí  šé dopln ovalo. Ma ja ši v pra ždné m 
pokoji (hérné  béž ruš ivy čh éléméntu ) žvykla na 
vždé la va ní , komunikači, intérakči š novy mi lidmi – 
dobrovolní ky, ktér í  ši š ní  čhodili hra t do jéjí ho pro-
štr édí . Po tr éčh létéčh jšmé v térapii žvolnili a Ma ju 
jšmé žač ali vtahovat do „naš ého“ proštr édí  a aktivit. 

Ma ja pr inéšla do vaš ého ž ivota špouštu žmé n a im-
pulžu . Marké to, šama jši šé štala špéčia lní  pédagož -
kou, opuštila jši švou pu vodní  proféši. Ma š  tédy 
škvé lou mož nošt pračovat š dalš í mi dé tmi a využ í t  
i špouštu ošobní čh žkuš énoští . Jé to tak? Čo ž toho ti 
pr ijdé néjdu léž ité jš í ?  

Ma ja na m vž dy dé lala radošt, ať už  šé vyví jéla jakko-
li jinak néž  oštatní  dé ti. O to vé tš í  radošt jšmé ž jéjí čh 
pokroku  mé li. To, čo šé na m žda lo šmutné , bylo, ž é ji 
nikdo jiny  ža jéjí  pokroky néobdivoval. Zdravé  dí té  
vš ičhni čhva lí  a obdivují , i když  pro švu j vy voj nému-
ší  vyví jét ž a dné  éxtra u šilí , protož é to jdé „šamo“. 
Ma mé takové  dvé . Ma ja pro na š byla jako olympio-
nik, ktéry , aby šé tročhu vyrovnal švy m vrštévní -
ku m, mušél pérmanéntné  tré novat. Dnéš ši hlubočé 
va ž í m vš éčh dé tí  pr ékona vají čí čh handičap a jéjičh 
rodič u , ktér í  jé na té to čéšté  doprova ží .  

Co Máju baví a dělá kromě školy?  

Ma ja dlouho névé dé la, jak ši hra t, čo dé lat vé volné m 
č ašé. To na š moč tra pilo. Dnéš ji baví  aktivity, ktéré  
dé lala v hérné . Napr í klad komunikovala proštr éd-
ničtví m kréšby a fotografií . Dnéš čhodí  do atéliéru 
Barvolam, kdé malujé a jé š ťaštna , protož é ji to baví  
a jé obklopéna émpatičky mi lidmi. Ra da také  čéštujé 
a prohlí ž í  ši fotografié ž čéšt a ža ž itku . Ra da šé štara  

o žví r ata (kožy, kra lí ky, pša). Čhodí  do „dí vč í ho klu-
bu“ v komunitní m čéntru Moty lék, kdé pod védéní m 
émpatičky čh šléč én tanč í , došpí va  a šočia lné  šé ždo-
konalujé a ma  kamara dky, po ktéry čh šé jí  dokončé 
šty ška ! Jšmé moč vdé č ni, ž é š na mi ra da jéždí  na kolé 
a na lyž í čh, čož  jšou „naš é“ aktivity, do ktéry čh jšmé 
šé ji šnaž ili vta hnout. 

Kdy a jak začala s tancováním a malováním? Nyní 
Mája tvoří velké krásné obrazy velkých formátů,  
jak malovala, když byla „malá“? 

Jé to té ž ké  popšat šlovy, alé Ma ja mé la problé my 
š motorikou a dlouho jéjí  kréšby a pohyby byly jako 
rožlož éné . Né čo čhybé lo jako méžič la nék. Poštupné  
šé inténživní m a nékonéč ny m opakova ní m vš é žač a-
lo propojovat. 

Máje tvoříte fotografický deník. Jak ho pak Mája 
používá? 

Déní k jé vy borna  pomu čka pro oriéntači v č ašé a pro 
ošvé ž éní  vžpomí nék. Ma ja šé ra da vračí  na žna ma  
mí šta, rožébí ra mé prož ité  šituačé, čhova ní  lidí , réak-
čé Ma ji na ru žné  šituačé… Jé to néjén vždé la vačí  po-
mu čka. Ma ja ji využ í va  také  pr i komunikači š čiží mi 
lidmi, aby šdé lila, čo prož ila. 

Dé kujémé ža šdí léní  žkuš énoští ! 

Ptala se Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 

JAK SE ŽIJE PO RANÉ PÉČI žpé t na obšah 

https://barvolam.cz/
https://barvolam.cz/
https://barvolam.cz/umelec/marie-kohoutkova
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