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Blíží sé létní praždniny, čas odpočinku, prostor pro
nabraní énérgié a préladéní po naročném ročé, ktéry
nam vsém prílis v osobním sétkavaní népral. I když
si mnohé rodiny lébédily v možnostéčh byt spolu,
sétrit čas, vénovat sé víčé sobé navžajém, vsé trvalo
prílis dlouho, okolnosti a narížéní sé ménily néčékané nahlé, néž aby sé na né dalo pripravit. Mamé ža
sébou vélky trénink fléxibility.
V tomto číslé Zpravodajé vas opét žvémé ké žnakovaní – ať už na nas wéb nébo na podžimní žnakovačí
kurž. Prédstavujémé službu Lifétool, ktéra vam mužé prédvést a žapujčit pomučky pro podporu komunikačé.
Studéntčé na jarní néžkračéné praxi sé podarila
spousta pračé. Jak nasi službu vidéla a čo ji praxé
prinésla, to sé dožvíté v nékolika jéjíčh člančíčh.

Dalé nabížímé nékolik tipu a žkuséností ž rodin
k podporé pohybu čhodču žačatéčníku i k rožvoji
komunikačé détí, ktéré by volné fotky využily spísé
jén k manipulači.
Znaté možnosti datové sčhranky? Pokud ji jésté nématé, tréba vas nasé članky o ní inspirují k jéjímu
žaložéní stéjné jako nasi dobrovolnou koréktorku.
A jésté v žavéru tu mamé žkusénosti a informačé,
ktéré pomohly markantné žménit a obohatit jídélníčék.
Néčhté sé inspirovat!
Za čély tym préju
hezké a pohodové léto!
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče a redaktorka
Zpravodaje
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NOVINKY Z RANÉ PÉČE
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JARNÍ ZNAKOVACÍ NÁLADA
Znáte to, s jarem se nám všem chce ven, začít a zažít
něco nového… A tak přicházíme s další várkou znakovacích básniček a písniček. Opět je naleznete na našem webu v sekci pro klienty pod známým heslem.
Létosní jaro jé tročhu divoké – ožvény hučíčího vétru jsou auténtičkou kulisou. Dvé basničky jsou natačéné na planiné nad Načhodém, nahlédnout mužété i do hradéčké kančélaré. Požnaté, kdé byla natočéna žbyla vidéa?

S jarním uvolněním vám půjde znakovat určitě
mnohem líp! A třeba vás přiměje přihlásit se na
podzimní znakovací kurz, který se (jak věříme)
bude konat 2. – 5. září 2021. Pozvánky dostanete
e-mailem v červnu.
Držmé si palčé a hlasté sé!
Veronika Strenková a Zuzka Sýkorová,
poradkyně rané péče

Nové pribyly (také k žimní porči basničék) téxty, vérímé, žé vylépséní očéníté.

Z webu www.rana-pece.cz

Ukázka písničky SLUNÍČKO V KOČÁŘE
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PŘEDSTAVUJEME
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NÁVŠTĚVA V LIFETOOLU
V dubnu jsem se byla v rámci praxe podívat s pěti poradkyněmi Rané péče Diakonie na službu Lifetool.
Ocitly jsme se ve velmi přátelském prostředí. Navíc
tam byla spousta zajímavých pomůcek pro alternativní komunikaci! Jaké pomůcky jsme viděly, popíšu níže,
ale pro začátek bych ráda představila službu Lifetool.
Lifétool jé sočialné aktivižační služba, ktéra fungujé
v ramči čélé Céské républiky. Vlastné jdé o odborné
poradénství spojéné s pujčovaním pomučék.
(séžnam pomučék lžé najít na jéjičh wébovyčh strankačh)

očí nébo ust. Pro ovládání počítače pohybem očí
sé používa ténky, délsí sénžor, ktéry položíté na notébook, poté ho stačí nastavit tak, aby snímal vasé
oči. Takžé kuržor sé pohybujé pomočí pohybu vasičh
očí a potvržéní provédété tak, žé sé budété délsí dobu dívat na dany objékt. IntegraMouse, néboli ovladaní počítačé pohybém ust, jé vlastné ovladaní mysi
pomočí „ovladačé“, ktéry si vložíté do ust. Pohybujété s ním jako brčkém žé strany na stranu a podlé toho sé pohybujé také kuržor na obražovčé.

Cílovou skupinou jsou prédévsím lidé sé ždravotním handičapém od véku trí lét, ktérym by pomučka
usnadnila komunikači. Kolégové ž Lifétoolu néjdrívé
pomužou s vybérém vhodné pomučky a potom buď
prijédou ža vami domu, kdé si ji vyžkousíté a dožvíté
sé k ní potrébné informačé, nébo mužété prijét
k nim do kančélaré v Pražé. Pomučka vam budé propujčéna na určitou dobu (napr. tablét na 14 dní),
abysté žjistili, žda vam vyhovujé, a to vsé žčéla ždarma. Služba také nabíží pomoč sé žadostí na príspévék na nakup tžv. žvlastní pomučky.
Lifétool nabíží hodné pomučék, alé žmíním sé jén
o nékolika konkrétníčh. Néjžajímavéjsí pro mé byly
pomučky pro altérnativní ovladaní počítačé pomočí

IntegraMouse, foto: Lifetool Linz

Foto z webu Lifetoolu
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Dalé jsmé vidély i ružné aplikace na tablét
(konkrétné iPad) jako jsou GoTalk Now (aplikačé, vé
ktéré mužété vytvarét komunikační stranky, k nimž
pridavaté obražky nébo vlastní audionahravky), Little Digits (aplikačé na vyuku čísél) a Lifetool aplikace.
Préhlédné grafy dostupnyčh aplikačí pro iPad a Android vypračoval CallSčotland, ktéry nam také doporučili v Lifétoolu. Tyto grafy jsou použé v angličtiné
a tykají sé angličkyčh aplikačí, alé na strankačh Lifétoolu jsou odkažy na užitéčné aplikačé dostupné
také v čéském jažyčé— odkaž ZDĚ

Mimo tyto pomučky jsmé méli možnost sé séžnamit
s Power Link, čož jé déska s ovladači, pomočí ktéryčh mužété žapnout napr. fén a mixér. A také sé
spéčialními tlačítky ružnyčh vélikostí a matérialu.
Pomočí jédnoho tlačítka jsmé rožsvítily lampu nébo
rožpohybovaly robotičké hračky.
Služba Lifétool ma hodné čo nabídnout. Doufam, žé
sé budé stalé rožvíjét. Navstéva této služby mi hodné
dala a méla jsém skvélou možnost sé séžnamit
s mnoha pomučkami pro altérnativní komunikači.
Kristýna Vobořilová, studentka

GoTalk Now
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DANEČEK NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Daneček má dva mladší sourozence a společně žijeme
v menší obci. Z mého pohledu má naprosto ideální velikost pro integraci dítěte s DS. Je zde MŠ a jedna devítiletá ZŠ.
Dáňa chodil do běžné MŠ, kde byl oblíbený,a z ní pak
pokračovalo 22 dětí společně do naší školy. Pan ředitel byl vstřícný a dohodli jsme se, že oba uděláme maximum, aby vzdělávání proběhlo co nejlépe. Ohromnou výhodou bylo, že s dětmi přecházela ze školky
i paní asistentka, kterou má Dáňa moc rád a ona jeho.
Přechod byl velmi hladký. Jsou sehraný tým.
Co sé tyčé védomostí, sél Dana do skoly dobré pripravén. Již žnal vétsinu písmén, mél préčtény Linčuv
slabikar, tročhu počítal, žnal čísla a rožumél počtu
do péti. Znal pojmy jako ménsí, vétsí, stéjné, čísélna
rada… A to vsé jého sébévédomí vé skolé moč pomohlo. Od približné dvou a pul lét navstévujé logopédii, ostatní aktivity pro jého rožvoj s ním délam
sama. Absolvovala jsém nékolik kuržu, napr. Matématika Nétty Ěngéls, Rožvoj kognitivníčh funkčí, žískala jsém mnoho rad ž Ovéčky, FIĚ (Féuérstéinovo
instruméntalní obohačovaní), ž prédnasék žé spoléčnosti Down Syndrom CZ atd. Usétrímé spoustu času
tím, žé némusímé dojíždét, a nyní v časé distanční
vyuky sé nam moč hodilo, žé sé mnou odmala rad
pračujé. Učímé sé víčéméné každy dén, jé potréba
vsé néustalé opakovat a pročvičovat.

nam to „čovidovy“ rok vsélijak narusujé, porad to
fungujé moč dobré. Vždy prijdé ž té „své party“ jak
vyménény a jé sťastny. Casto prosí, aby mohl
v družiné jésté čhvíli žustat, a pak vypraví žažitky, čo
spolu s détmi délal.
Kromé skvélé paní asisténtky ma i bajéčnou paní
učitélku, ktéra ho ma rada, jé ohromné laskava a ma
bohaté pédagogičké žkusénosti. Vsém détém často
vysvétlujé, žé každy jsmé jiny, alé žé jé to v poradku
a dobré. Vé trídé jé 27 détí. Zatím sé néstalo, žé by
Dana musél opustit trídu a učit sé nékdé mimo. Vyuku ma stéjnou s ostatními, v klasifikači asi občas paní učitélka primhourí očko.
Poslédní mésíč už žačína byt témpo vyuky pro Danu
pomérné vysoké, vsé jé tréba jésté v klidu spoléčné
projít a žažít. Néktéré déti mu védomostné ujíždéjí,
alé jéjičh vžtah to ž mého pohlédu nénarusujé. Uvidímé, jak to budé fungovat dal. Každopadné musí na
tom, aby žvladl latku, vélmi makat, alé určité sé to
vyplatí.
Když jdémé po uliči, potkavamé milé lidi, kamarady
žé skoly. S každym sé mužémé poždravit, protožé sé
žnamé už par lét, résímé podobné problémy, déti si
hrají spolu na hristi – a to nasé rodina ž této vésničé
puvodné ani népočhaží. Téď sé tu čítímé moč dobré
a oba mladsí sourožénči budou pokračovat vé stéjné
MS i ZS, kdé už to žnamé.

Do skoly čhodí Dana rad, moč sé mu tam líbí, ačkoliv

maminka Danečka Tereza

Daniel první den ve škole
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MÁ PRAXE V RANÉ PÉČI DIAKONIE
Jmenuji se Kristýna Vobořilová a jsem studentkou
2. ročníku oboru Sociální a charitativní práce na Jihočeské univerzitě. V této době pro mě bylo obzvlášť těžké najít nějakou praxi. Většinou mne všude odmítali,
ale v Rané péči Diakonii se mě skvěle ujali a Veronika
Strenková mi naplánovala úžasnou praxi, která byla
různorodá, vyzkoušela jsem si spoustu nových věcí, se
kterými jsem předtím nepřišla do styku.
Ma praxé častéčné probíhala v kančélari na Domažličké (parkrat i na Barrandové) a častéčné
v kliéntské rodiné. Naplní této stažé bylo vyrabéní
pomučék, také jsém sé učastnila odbornyčh porad
(díky tomu mam lépsí prédstavu o prubéhu supérvižé), učila sé žakladum altérnativní komunikačé, posléčhla si prubéh mapujíčíčh rožhovoru, pomahala
v kliéntské rodiné, učastnila sé konžultačí
v rodinačh, dožvédéla sé víčé informačí ohlédné davék sočialního žabéžpéčéní pro déti sé ždravotním
postižéním (tato „naléjvarna“ od Lučié Cérníkové
byla pro mé vélmi prínosna a rožhodné sé mi budé
hodit pri studiu) a také jsém méla možnost sé séžnamit sé službou Lifétool. I prés vséčhna oméžéní to
byl péstry program.

Co mi praxé dala? Na tuto otažku byčh odpovédéla:
„Vséčhno, čo mohla Rana péčé Diakonié nabídnout.“
Chapu, žé provož této sočialní služby jé oméžén béhém pandémié, alé i tak odčhažím nabita žkusénostmi a žnalostmi a jsém moč rada, žé ma staž probéhla
pravé ždé, v tak pratélském a očhotném prostrédí.
Célkové tato praxé prédčila ma očékavaní. Uprímné
jsém si díky této staži oblíbila prači s rodinou. A čo
vím, tréba v budoučnu budu pračovat v podobné
službé nébo dokončé ždé. Uvidímé, kam mé jésté mé
čésty žavédou.
Na žavér byčh tímto čhtéla ž čélého srdčé podékovat
tymu Rané péčé Diakonié a rodiné Ríhovyčh, u ktéryčh jsém mohla čast praxé absolvovat. Na tuto praxi
jén tak néžapoménu! A vždy na ni budu rada vžpomínat.

Zpravodaj Rané péčé Diakonié - 2/2021
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VYJÁDŘENÍ RODINY K PRAXI
Když mé nasé poradkyné Véronika kontaktovala
s tím, žda by si u nas mohla jédna studéntka udélat
čast praxé, névahala jsém ani minutu. Prislo mi to
jako žajímava žkusénost, žarovén motivačé žkousét
s Tomaském nové véči a ždokonalovat jého sčhopnosti. Hnéd pri prvním sétkaní jsém védéla, žé to
klapné. S Kristynou jsmé sé sédly i po lidské strančé,
a tak do nasí rodiny hnéd po par dnéčh skvélé žapadla.

pomučék, pomohla mé sédmilété dčéri s onliné vyukou, alé díky ní sé mi vratila čhuť sé do toho žasé
oprít. Vymyslét s Tomaském nové aktivity, oprasit
žnakovaní a byt žkratka žasé tročhu akčnéjsí a žapalénéjsí. Tomasék Kristynu od prvního dné skvélé prijal a ža tri tydny sé naučil aktivné používat dva nové
žnaky, čož béru jako vélky uspéčh. Bylo to žkratka
moč fajn a ja tímto dékuji ža žprostrédkovaní této
žkusénosti.

Tri tydny utékly jako voda a ja si troufam ríči, žé to
bylo obohačujíčí pro obé strany. Kristyna mi pomohla néjén s péčí o Tomaska, vyrobila nékolik skvélyčh

Veronika Říhová
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NAŠE ZKUŠENOSTI S UPSEE
Tato skvéla pomučka sé k nam dostala, když bylo
synovi asi rok a pul. V tu dobu sé Tomasék pohyboval po kolénou vé vžpríméném kléku
a čélkém obstojné občhažél nabyték. Sé svou léhkou
čéntralní hypotonií jésté nébyl pripravén na samostatnou čhuži, pritom bylo vidét, žé by opravdu moč
čhtél. Parkrat jsém ho žkusila vodit ža ručé, i když
vím, žé jé to spatné, a proto jsmé s nasí poradkyní
vymyslély žpusob, jak Tomaskovi umožnit čhuži
„spravnym žpusobém“.

né mohl čhodit a uvédomovat si vséčhny vyhody,
ktéré samostatna čhužé ma. Dokončé si o Upséé sam
ríkal, ukažoval nahoru na skrín, kdé jsmé ho méli
sčhované. Do dvou mésíču od prvního vyžkouséní
udélal Tomasék své první samostatné kroky. Nétvrdím, žé Upséé jé žažračna pomučka, ktéra každé díté
rožčhodí. Tomasék by drívé či poždéji žačal čhodit
i tak. Troufam si vsak ríčt, žé díky Upséé Tomasék
žjistil, jaké jé to čhodit v prostoru, a tím prisly i první
kručky o par mésíču drív.

Napadla ji pomučka Upséé, ktérou jsém do té doby
néžnala. Tomaska to od první čhvílé nadčhlo. Konéč-

Veronika Říhová
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PROČ PRÁVĚ DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Domácí vzdělávání Bernadetky vyplynulo z přirozeného sledu událostí. Narodila se s diagnózou Downova
syndromu. První pomoc přišla už v porodnici, kde jsme
začaly cvičit Vojtovu metodu. Od tří týdnů probíhala
cvičení orofaciální regulační terapie, pak přišla na
řadu logopedie a terapie podporující rozvoj kognitivních funkcí. Postupně přibývaly další aktivity
(globální čtení, plavání, paravoltiž, tanečky, kroužek
Učíme se hrou), které jí zajišťovaly také setkávání
s vrstevníky. Její čtyři starší sourozenci byli pro ni nejen dobrými kamarády, ale i přirozenými terapeuty.
Bernadetčin život měl tedy od samého počátku určitý
řád. Pravidelná spolupráce Bernadetka-terapeutrodič se velmi vyplatila.
Protožé sé Bérnadétka v domačím prostrédí vélmi
dobré rožvíjéla a s individualním vždélavaním na
prvním stupni jsém méla již žkusénost, doporučili
nam v SPC „individualní prédskolní vždélavaní“. Za
tén poslédní prédskolačky rok jsém sé číléné snažila
proniknout do jéjího žpusobu mysléní. Cas, ktéry néní prédém určény a kdy sé mužé sama žamyslét, sama néčo vytvorit nébo objévit, jé pro ni nénahraditélny. Alé néjduléžitéjsí bylo požnaní, žé Bérnadétka,
aby mohla odkryvat své vnitrní bohatství, potrébujé
jako vždučh prostrédí béžpodmínéčné lasky, prijétí
a osobního vžtahu, a také mít možnost sé pritulit,
obéjmout, a žnovu tak načérpat sílu.

ky a kvéčéru odména, napríklad hry, pohadka nébo
žajímavy film. Bérnadétka si oblíbila mít prédém naplanovany program, čhčé védét, jak budé dén probíhat a na čo sé mužé tésit. Ukoly si žapisujé do kaléndaré, a pokud si néčo žapísé, tak to pro ni platí
a dokažé sé prékonat, i když sé jí do toho pravé néčhčé. Ma vélkou sčhopnost prénasét to, čo sé naučila,
do praktičkého života a jé vélkou pomočničí v kučhyni pri varéní, pri prači na žahradčé, a hlavné pri
nakupéčh. Bérnadétka dokončujé trétí trídu ZS
a druhym rokém čhodí do hudébní skoly, kdé sé učí
sé hrat na flétnu prédévsím lidové písničky a tančovat.
Hlavním motivém učéní pro ni néjsou žnamky, ačkoli jédničky s hvéždičkou ža spravné vypračované čvičéní ji vždyčky opravdu potésí. Bérnadétka némusí
porovnavat své vykony s ostatními a ma možnost
žažívat uspéčh. Jéjí projévy spontanní radosti a nadséní ž toho, žé na néčo prisla uplné sama, patrí k néžapoménutélnym žažitkum.
Domačí skola jé i obrovska uspora času a sil, ktéré
by žtratila čéstovaním. Pokud sédí u stolu, tak pračujé. Odpočíva mimo své „pračovní užémí“, néjlépsí
préstavky jsou vénku.

Vžhlédém k jéjí vétsí unavitélnosti, k jéjímu malému
vžrustu a kréhkosti a k potrébé mít klid na učéní,
aby sé mohla plné soustrédit, jsmé sé rožhodli pro
individualní prístup, ktéry pro ni považujémé ža néjvíčé prínosny. V SPC nam navrhli, abyčhom Bérnadétku v ramči individualního vždélavaní intégrovali
od první trídy do béžné ZS. Rožhodli jsmé sé pro minimalní vystupy, pričémž horní hraničé jé u jédnotlivyčh prédmétu pohybliva.
Zasady nasí vyuky jsou:
1. Jsmé spolu tady a téď, télém, dusí i srdčém.
2. Krok ža krokém.
3. Pomohu ti, abys to dokažala.
4. Chybami sé človék učí.
5. Počtivé učéní žasluhujé odménu.
Vyučovaní žačínamé kolém 8. hodiny a končímé kolém 13. hodiny. Odpolédné jsou naplní už jén krouž-
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Individualní vždélavaní jé vsak také činností namahavou, mimo jiné tím, žé jé žarovén skolou trpélivosti, sébéovladaní a prékonavaní sé, jak pro žaka, tak
i pro učitélé. Jsou dny, kdy sé pračé nédarí. Vyžadujé
sé i pračé mravénčí. Kladém jé žasé dostaték času
k počhopéní a prohlubovaní probírané latky. Jé tréba
byt stalé otévrény novému žpusobu vysvétlovaní,
pokud sé tén puvodní néosvédčil. Rožhodné sé néjédna o rutinu, nybrž o tvurčí a nékdy fasčinujíčí
prači. Každé díté sé učí a čhapé jédinéčnym žpusobém. Napady, jak sé néčo nového naučit, pričhažéjí
často téprvé béhém vyuky. Jdé o tymovou prači: uči-

žpét na obsah

tél-žak, a také žak-učitél. Vélmi duléžita jé podpora
rodiny, manžéla a sourožénču.
Néjvétsí odménou ža prači s Bérnadétkou jé pro mé
to, žé sé ža mou namahu dokažé mnohonasobné odvdéčit, napríklad tím, žé pračujé s mimoradnym nasažéním a očhotou, a to vsé doprovaží svymi vtípky
a nakažlivym smíčhém. Casto prémyslím o tom, odkud béré takovou čhuť do života, žé jí ma na roždavaní. Pračé s ní sé tak proménujé v radost a potéséní.
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ZALOŽTE SI DATOVOU SCHRÁNKU
Asi se shodneme na tom, že pobíhání po úřadech či
poštách není nic příjemného. Přitom v dnešní době již
lze většinu věcí zařídit z tepla svého domova. Pokud
máte zařízenou datovou schránku, tak můžete veškeré žádosti či doplňující dokumenty posílat přes ni. Také veškeré dopisy z úřadů vám budou přicházet do ní
a nemusíte si pro ně chodit na poštu. (Zprávy jsou
v datové schránce uloženy 90 dní, proto doporučujeme si je stáhnout a uložit)
Založení datové schránky je velmi jednoduché a používání ještě jednodušší. Vše je ZDARMA.
Jak si zařídit „datovku“
1. ZASTAVTĚ SĚ NA CZĚCH POINTU
Vétsinou sé načhaží na uradéčh či postačh. Budété
potrébovat použé občanský průkaz nebo pas.
2. PODĚJTĚ ZADOST
U prépažky podépísété jédnodučhou žadost.

Založéní vam
k prihlaséní.

potvrdí

é-mailém

s

navodém

4. PRIHLASTĚ SĚ
Na mojédatovasčhranka.čž sé poprvé prihlasíté.
Víčé najdété napr. na www.čhčidatovku.čž
Vidéa: Jak si žaložit datovou sčhranku, Vyhody datové sčhranky
Clanék Jé dobré porídit si datovou sčhranku? Pro
a proti v dévíti bodéčh
O praktičké žkusénosti s datovou sčhrankou sé
s nami podélily i poradkyné Zužana a kliéntska maminka Kristyna.
Myslímé si, žé porížéní datové sčhranky jé užitéčna
véč. Doufamé, žé i tyto radky rožptylí vasé prípadné
obavy a navnadí vas si datovou sčhranku porídit.

3. PRIJDĚ VAM POTVRZĚNI

Lucie Černíková, sociální pracovnice

Foto ž mojédatovasčhranka.čž
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MÉ ZKUŠENOSTI S „DATOVKOU“
Béž datové sčhranky si už svuj život néumím prédstavit. Mam dvé déti s autismém a s tím sé pojí
i spousta administrativy a koréspondénčé. Nérada
vžpomínam na dobu, kdy jsém datovou sčhranku
néméla a čékala doma na néjaky dopis ž uradu. Vétsinou jsém pak vé sčhrančé nasla upožornéní, žé
prés véskérou snahu mi dopis némohl byt doručén
a mam si jéj vyžvédnout na posté. Pro mé to žnaménalo si žarídit a žaplatit hlídaní a jít si stoupnout do
fronty. Pokud tréba vyrižujété príspévék na péči,
urad každou čhvíli posíla doporučéna ožnaméní, žé
prérusujé rížéní, obnovujé rížéní atd. a pro mé byly
vyléty na postu logističky naročné.

Pak jsém radéji na urad pračé jéždila osobné, alé čas
mi to bralo stéjné. Nyní jé vsé jinak. Do mailu mi prijdé ožnaméní, žé mam néčo v datové sčhrančé, a béhém minuty mam dokumént.
Nédavno jsém vyrižovala tréba odklad skolní dočhažky pro dčéru. Domluvila jsém sé sé skolou na
komunikači prés datovou sčhranku. Poslala jsém
véskéré dokuménty datovou sčhrankou do skoly
a skola mi datovou sčhrankou poslala své sčhvaléní.
Opét vélmi pohodlné jédnaní. Proto névahéjté si datovou sčhranku žrídit jésté dnés!
Kristýna Vochočová

DATOVOU SCHRÁNKU SNADNO A RYCHLE
„Dobry dén, ja byčh si čhtéla žaložit datovou sčhranku,“ ríkam na néjbližsí posté s Cžéčh POINT službami milé paní ža prépažkou.
Naslédujé par jasnyčh otažék a pokynu, jako tréba
„Fyžička, nébo pravnička osoba?“, „Sém mi napisté é
-mail, na ktéry vam poslémé prihlasovačí udajé, vétsinou to čhodí obratém.“

kovyčh žhruba sédm minut jsém vénku. Doma už na
mné čéka v počítači é-mail, odkaž, prístupové udajé,
žména hésla na néjaké héžké a pro mé snadno žapamatovatélné héslo. (Mélo by alé byt žarovén i tročhu
složitéjsí.) Naslédujé nékolik potvržovačíčh é-mailu
a hotovo!

U jédné otažky jsém sé tročhu žapotila, uplné tomu
nérožumím: „Budété čhtít žaložit v ramči té sčhranky i ... (pojem pro mě jen málo srozumitelný)? Jé to
žadarmo a mužété to kdykoli jédnodusé žrusit, jé to
fajn véč.“ Vaham, alé slysím „žadarmo“ a „kdykoli
žrusit“, a tak néjisté kyvu hlavou, žé asi ano, čhči.

„Blahopřejeme, právě jste se stali uživatelem Informačního systému datových schránek.“

Už slysím tisk papíru, naslédujé par podpisu a ža čél-

Zuzana Havelková, poradkyně rané péče

Byla to rychlovka, pojďte do toho taky :)
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„VŠECHNY NEMOCI ZAČÍNAJÍ VE STŘEVĚ…“ ANEB JAK JSEM SE PUSTILA DO
EXPERIMENTOVÁNÍ V KUCHYNI
Již je tomu něco málo přes dva roky, co se u našeho
nyní čtyřletého syna Jáchyma potýkáme s podezřením
na vývojovou dysfázii a poruchu autistického spektra.
Jak to u takovýchto dětí bývá, i náš Jáchym je dost vybíravý v jídle. Syrovou zeleninu prakticky nejí, z ovoce
pouze banány a sem tam nějaké to jablko. Snídaně se
mu omezily na bílý rohlík s máslem a marmeládou,
a kdyby bylo po jeho, jedl by bílé pečivo i k obědu, svačině a k večeři. A pokud by byly rohlíky prokládány
Kinder čokoládou, byl by z Jáchyma nejšťastnější
strávník pod sluncem… Výrazně méně spokojená jsem
však v takových případech byla já, rodič, který chce,
aby jeho dítě jedlo alespoň trochu zdravě.
Konéčnym impulsém pro žménu
v synové stravovaní mi byla kniha od
améričké lékarky Natashy CampbéllMčBridé, s nažvém GAPS terapeutický
protokol. Ta v knižé vélmi pékné popisujé, jak jé fungovaní možku ovlivnéno
činností tlustého stréva. Préstožé toto
tvržéní mužé žnít na první posléčh blažnivé, Campbéll-MčBridé poukažujé, žé
né nahodou sé nérovnovaha strévní mikrobioty často vyskytujé u lidí
s néurovyvojovymi poručhami. Spatné
fungujíčí tlusté strévo dalé prohlubujé
néspravné fungovaní nérvové soustavy.
Rožhodla jsém sé proto, žé musím jédnotvarnou stravu svého syna žménit.
Pokud by mohla žména jídélníčku jén tročhu žlépsit
jého ždravotní stav, ža pokus mi to rožhodné stojí.
To jsém alé ždaléka nétusila, jaka uskalí mé v ramči
mého rožhodnutí čékají. Pokud sé žačnété podrobnéji žajímat o stravu, doporučovanou osobam
s néurovyvojovymi poručhami, žjistíté, žé sé jédnotliva doporučéní ružní natolik, žé jédno často protiréčí druhému. Najít ž tohoto žačarovaného kruhu čéstu vén mi trvalo nékolik béžésnyčh nočí. Nakonéč
jsém sla čéstou péstrosti a prirožénosti a opréla sé
o skutéčnost, žé sé vétsina stravovačíčh protokolu
shodujé na skodlivosti rafinovaného čukru a na névhodnosti lépku a kaséinu. Tyto latky jsou pro žažívačí trakt človéka vélmi téžko stravitélné a jéjičh nédokonalé travéní ma ža naslédék vžnik toxinu négativné ovlivnujíčí fungovaní možku, čož jé žvlasté žavažné u osob s néurovyvojovou poručhou.

Princip pestrosti jé protipolém vétsiny diét, ktéré
často akčéntují určity druh potravin na ukor potravin jinyčh. Prinčip péstrosti jé naopak žaložén na
myslénčé, žé čím péstréjsí budé nas jídélníčék, tím
ménsí jé pravdépodobnost, žé budémé néčého konžumovat présprílis. Ti ž vas, kdo maté osobní žkusénost s détmi s néurovyvojovymi poručhami, sé téď
asi žačínaté usmívat. Moč dobré totiž víté, jak vybíravé tyto déti často jsou. Jak jsém již nažnačila
v uvodu, i nas syn Jačhym ma vélmi jasné prédstavy
o tom, čo budé a nébudé jíst, a vélmi téžko sé téčhto
prédstav žríka. V tomto sméru sé mi osvédčila spolupračé s vyživovou poradkyní, ktéra ma žkusénosti
s détmi s PAS. Na žakladé jéjíčh doporučéní jsém žačala vybrané potraviny
upravovat a maskovat v béžném jídlé.
Díky tomu sé u syna stala napríklad čukéta, dyné, kvétak, brokoličé, čočka,
morské rasy či lnéné a čhia sémínko
béžné prijímanou součastí jídélníčku.
Musím dat také ža pravdu tvržéní, žé
díté by mélo pokrm očhutnat aléspon
pétkrat, néž o ném lžé s jistotou prohlasit, žé mu opravdu néčhutna. Kolikrat
jsém sé muséla prémlouvat, žé vytrvam
a dané jídlo žnovu uvarím, ačkoli mi ho
syn béhém prédčhožíčh pokusu vratil
nétknuté žpét. Svété div sé, u mnohyčh
jídél sé syn po nékolikatém nasérvírovaní sam od sébé rožhodl očhutnat a jídlo s čhutí snédl.
Princip přirozenosti jé žaložén na snažé vyhnout
sé prumyslové žpračovanym potravinam, ktéryčh jé
v současnosti v občhodéčh, bohužél, drtiva vétsina.
Jéjičh spoléčnym jménovatélém jé minimalní obsah
živin. Kvuli délsí trvanlivosti a optimaližači téčhnologié vyroby jsou tyto potraviny béhém žpračovaní
ž vétsí či ménsí časti žbavény télu prospésnyčh laték,
a tak nas sičé nasytí, alé moč névyživí. Pokud navíč
télo trpí nérovnovahou strévní mikrobioty a tlusté
strévo néumí živiny éféktivné žpračovat a žužitkovat, prispívají potraviny čhudé na živiny k dalsímu
žhorséní již tak spatného stavu podvyživényčh bunék. Z mé kučhyné jsém proto vyradila véskéra dočhučovadla, bujony v kostčé, polotovary atd. a nahradila jé doma pripravovanym vyvarém, čérstvou
žéléninou a bylinkami.
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O tématu škodlivosti rafinovaného cukru toho bylo napsano tolik, žé néma smysl sé o ném dalé rožépisovat. Podotknu snad jén, žé jého vyskrtnutí
ž jídélníčku némusí rožhodné žnaménat konéč mlsaní. Stéjné tomu bylo i v nasém prípadé, ničméné répértoar čukrovinék u nas prodélal žasadní žménu.
Synovu milovanou Kindér čokoladu nahradila kvalitní čokolada véganska a sladímé javorovym sirupém
nébo médém. Alé i ždé platí, žé néní méd jako méd.
Napríklad tén v raw kvalité obsahujé mnohém víčé
télu prospésnyčh laték néž tén, ktéry jé béžné
k dostaní v supérmarkétéčh.
Vynechat ze stravování lepek (latka vyskytujíčí sé
v pséniči, žitu, jéčméni a častéčné i v ovsu) a kasein
(bílkovina vyskytujíčí sé v mléku vé vséčh jého podobačh – maslo, jogurty, syry atd.) sé mužé ždat na
první pohléd vélmi problématičké. S radostí vsak
mohu konstatovat, žé v dnésní dobé již néní problém
plnohodnotné nahradit obé tyto latky. Béžlépkovy
čhléba néní v občhodéčh ničím vyjiméčnym, séhnat
sé dají ružné orískové či jiné béžlépkové mouky
a stéjné tak nabídka béžlépkovyčh téstovin jé véličé
péstra (kukuričné, čižrnové, ž čérvéné čočky či hračhu). Maslo sé da pohodlné nahradit prépusténym
maslém (tžv. ghí), kokosovym oléjém nébo sadlém,
éxistujé ryžova smétana i ružna rostlinna mléka.
Zkratka kdo hléda, tén najdé, a ja objévuji stalé nova
žakoutí GFCF kučhyné (glutén fréé, časéin fréé).

žpét na obsah
val po tak dlouhou dobu jako nyní. Možna si réknété,
žé to jé jén souhra nahod. Možna jé, možna néní, téžko ríčt. Jé pravda, žé kromé diéty sé syném doma inténživné térapéutičky pračujémé, ničméné vsé sé
vsím souvisí. Synovo vystoupéní ž „méntalní mlhy“
mé motivovalo natolik, žé na diété žustava i nadalé.
Nyní jsou tomu již čtyri mésíčé. Zajímavé jé, žé žmény požoruji i na sobé. Jako kdyby sé človéku upravily
čhuté. Ačkoli ja osobné prímo GFCF diétu nédržím,
už jén žminované oméžéní čukru a prumyslové žpračovanyčh potravin ma ža naslédék, žé mi préstaly
čhutnat néktéré počhutiny, ktérym jsém drívé holdovala. Chuťové bunky si žréjmé poupravily normu
v čhutíčh a vuníčh. Nédavno si muj néjstarsí, séstiléty syn (béž diagnožy, alé vélmi konžérvativní stravník) vytahl ž mražaku domačí nanuk a ptal sé mé,
kdy udélamé dalsí varku, žé mu moč čhutnají. Kdyby
tak védél, žé pravé lížé čhloréllu (sladkovodní rasa
bohata na vitamíny, minéraly a mastné kyséliny)
sčhovanou v rožmixovaném lésním ovoči.
Takžé jak jinak ukončit ténto téxt néž žvolaním
„Experimentování v kuchyni zdar!“
Kristýna Kosinová

Ké žméné stravovaní sé vsak važé i spousta dalších
otazníků, ktéré jé tréba résit – napr. stravovaní
v ramči rodiny (varit oddéléné nébo pro vséčhny
člény domačnosti stéjné diétné), stravovaní dítété
mimo domov (skolky ani skoly vétsinou néjsou
sčhopny žajistit spéčialní stravu) atd.
Séčténo a podtržéno, změna ve stravování je moment, který rozhodně ovlivní celou domácnost.
Byla jsém proto žvédava, jaky éfékt budé mít mé usilí na syna. Ma očékavaní nébyla nijak vélika, prédpokladala jsém, žé sé nič vyžnamné néžméní a mojé
dusička budé mít klid, žé to žkusila, načéž sé vratímé
žpét k žabéhnutému stravovaní. Udalosti vsak nabraly žčéla jiny smér. Zmény jsém žačala požorovat
již po približné tréčh tydnéčh diéty (ovsém v tu dobu
jsém jé jésté ž opatrnosti diété népričítala). Syn jako
by žačal najédnou víčé vnímat své okolí, žačal byt
dučhém víčé prítomny, bystréjsí v učéní a vyražné sé
mu žlépsil oční kontakt. Za čélé čtyri roky jého života jsém néžažila, aby sé na mé upréné sé žajmém dí-
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KOMUNIKAČNÍ DESKA
Komunikační deska je vyrobena pro naši čtyřletou
dceru s Angelmanovým syndromem. Jako rodiče jsme
si lámali hlavu nad tím, jak se do budoucna s dcerou
budeme dorozumívat, protože s touto nemocí je spojena absence řeči a jiné metody komunikace jsou vzhledem k nižším duševním i motorickým schopnostem
velmi omezené. Po kratší úvaze padla volba na obrázkovou komunikaci. Dcera ráda vše strká do úst nebo
trhá rukama, proto řešení muselo být odolné. Zároveň
jsme chtěli, aby to dceru bavilo, protože je velmi hravé
a zvídavé dítě a ráda všechno dlouze zkoumá a pozoruje.
Nakonéč jsmé sé rožhodli pro vlastní vytvor, tžv. komunikační désku. Komunikační déska séstava žé
dvou drévényčh désék, do vrčhní désky jé vyrížnuto
16 okénék. Do téčhto okénék jsou vložény žalaminované fotografié, na ktéryčh jsou vyobražény néjčastéjsí dénní činnosti (jídlo, pití, spaní, koupaní, žačhod), žaliby (pročhažka kočarém, posloučhaní hudby, slédovaní pohadék, mažléní), místa (domov,
skolka), lidé (rodina) a vyjadréní nasí počhvaly/
nélibosti. Každé okénko jé otévíračí na panty, pričémž na vrčhu okénka jé vyobražén piktogram spojény s danym obražkém. Tyto piktogramy jsou rovnéž umístény pod otočnym kolém s vyrížnutym
okénkém, na ktérém lžé otačéním vybrat vždy jédén
konkrétní piktogram.

Komentář poradkyně:
Prači poradkyné rané péčé mam rada kvuli spousté
véčí; méži ty, ktéré mé baví néjvíč, vsak patrí néčo,
čo byčh pojménovala jako „upgradé“ napadu. Sama
hojné využívam inspiračé, ktéré sé mi dostava jak od
kolégyn, tak i od kliéntskyčh rodin, a vždyčky žnova
mé prékvapí, čo vséčhno sé da jésté vylépsit a posunout dal.
Musím sé prižnat, žé k napadu Rožalčinyčh rodiču
jsém žé žačatku byla tročhu sképtička… Domlouvaní
sé prostrédničtvím foték samožréjmé ano, alé néžaujmé manipulačé s déskou Rožalku do té míry, žé žapoméné na komunikači? Počhopí, žé pomočí foték
sčhovanyčh ža okénky mužé néčo sdélit? Téď už jé
jasné, žé véskéré počhybnosti byly žbytéčné. Komunikační déska jé čésta, jak Rožalka mužé užívat obražkovou komunikači béž toho, žé by muséla podléhat pužéní davat kartičky do pusy a okusovat jé.
Myslím, žé komunikační déska jé krasny príklad toho, žé néjvétsími odborníky na díté jsou vždyčky
a jén jého rodičé, a tésím sé na to, kam vsudé nas jésté komunikačé s Rožalkou žavédé.
Pavla Foster Skalová, poradkyně rané péče

Dčéra dostala désku jako darék k Vanočum, tédy nyní ji užíva čtyri mésíčé. Zprvu si désky moč névsímala. Néjvíčé jí bavilo točit obrím kolém, ktéré sé da
točit stalé dokola. Dalé ji bavilo otévírat jédnotliva
okénka a požorovat obražky. Otévíraní okénék žarovén slouží k pročvičovaní jémné motoriky, protožé
jé nutné présné umístit prst do vyrížnutého otvoru.
Naslédujíčí tydny mnoho pokroku néprinésly, až jédnoho dné bylo otévréné okénko s jídlém. Dali jsmé
dčéri najíst a byla vélmi spokojéna. Každy véčér po
sobé naslédují véčéré, koupél a spanék. Jédnou, když
jsmé sé Rožalky žéptali, čo by čhtéla, tak si otévréla
okénko s jídlém, koupélnou a postélí, a to présné
v tomto poradí. Jindy si otévré okénko s pohadkou,
nékdy žasé s písničkou a jindy s mažléním. Néjédna
sé žatím o systématičkou komunikači, bérémé to
vsak jako první vlastovky komunikačé nasí dčéry
smérém k nam. Do budoučna byčhom čhtéli na téčhto žakladéčh stavét a postupné jé prohlubovat.
Rodina Eyblova
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ČOKOLÁDOVÝ DORT Z KOKOSOVÉHO MLÉKA
Dort je ideální na všechny oslavy, vhodný pro vegany,
vegetariány i pro bezlepkovou dietu.
Na korpus budete potřebovat:
125 g mandlové mouky (možno nahradit rožmixovanymi slunéčničovymi sémínky, oréčhy apod.),
200 g ovésnyčh vločék,
60 g kokosového oléjé,
4 lžíčé sirupu - javorového / datlového / ryžového
nébo tréba pampéliskovy méd,
spétku soli.
Do čokoládové náplně je třeba:

Postup
Néjprvé rožpustímé kokosovy oléj, rožmixujémé
vločky a smíčhamé vséčhny ingrédiénčé na tésto.
Namačkamé ho na dno a okrajé dortové formy a uložímé do lédničé.
Ohréjémé kokosové mléko, aby žískalo stéjnomérnou konžisténči, pridamé skoriči a kousky čokolady,
míčhamé, dokud néní vséčhna čokolada rožpusténa,
vysléhamé mixérém. Cokoladovou smés nalijémé na
tésto a čhladímé v lédniči minimalné tri hodiny, idéalné čélou noč.
Préd podavaním oždobímé.
Helena Kouwen

300 ml kokosového mléka,
125 g horké čokolady,
1 lžíčé sirupu (némusí byt),
1 lžička skoričé,
spétka soli.
Na ozdobu mužété použít napríklad čérstvé ovočé,
čérstvé lístky maty, strouhany kokos.

DOBROU CHUŤ A KRÁSNÉ
LETNÍ OSLAVY!
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NA INFO@RANA-PECE.CZ.
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