
 

                                   Zpravodaj Rané  pé č é Diakonié - 2/2021                                              

2/2021 

Blí ž í  sé létní  pra ždniny, č as odpoč inku, prostor pro 
nabra ní  énérgié a pr éladé ní  po na roč né m ročé, ktéry  
na m vs ém pr í lis  v osobní m sétka va ní  népr a l. I když  
si mnohé  rodiny lébédily v mož nostéčh by t spolu, 
s étr it č as, vé novat sé ví čé sobé  navža jém, vs é trvalo 
pr í lis  dlouho, okolnosti a nar í žéní  sé mé nily néč éka-
né  na hlé, néž  aby sé na né  dalo pr ipravit. Ma mé ža 
sébou vélky  tré nink fléxibility. 

V tomto č í slé Zpravodajé va s opé t žvémé ké žnako-
va ní  – ať už  na na s  wéb nébo na podžimní  žnakovačí  
kurž. Pr édstavujémé služ bu Lifétool, ktéra  va m mu -
ž é pr édvé st a žapu jč it pomu čky pro podporu komu-
nikačé.  

Studéntčé na jarní  néžkra čéné  praxi sé podar ila 
spousta pra čé. Jak nas i služ bu vidé la a čo ji praxé 
pr inésla, to sé dožví té v né kolika jéjí čh č la nčí čh. 

Da lé nabí ží mé né kolik tipu  a žkus éností  ž rodin 
k podpor é pohybu čhodču  žač a téč ní ku  i k rožvoji 
komunikačé dé tí , ktéré  by volné  fotky využ ily spí s é 
jén k manipulači.  

Zna té mož nosti datové  sčhra nky? Pokud ji jés té  né-
ma té, tr éba va s nas é č la nky o ní  inspirují  k jéjí mu 
žalož éní  stéjné  jako nas i dobrovolnou koréktorku. 

A jés té  v ža vé ru tu ma mé žkus énosti a informačé, 
ktéré  pomohly markantné  žmé nit a obohatit jí délní -
č ék. 

Néčhté sé inspirovat! 

Za čély  ty m pr éju  

hezké a pohodové léto! 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče a redaktorka 
Zpravodaje 
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Znáte to, s jarem se nám všem chce ven, začít a zažít 
něco nového… A tak přicházíme s další várkou znako-
vacích básniček a písniček. Opět je naleznete na na-
šem webu v sekci pro klienty pod známým heslem. 

Létos ní  jaro jé tročhu divoké  – ožvé ny huč í čí ho vé -
tru jsou auténtičkou kulisou. Dvé  ba snič ky jsou na-
ta č éné  na planiné  nad Na čhodém, nahlé dnout mu ž é-
té i do hradéčké  kančéla r é. Požna té, kdé byla nato-
č éna žbyla  vidéa? 

Nové  pr ibyly (také  k žimní  porči ba snič ék) téxty, vé -
r í mé, ž é vyléps éní  očéní té. 

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. 

Drž mé si palčé a hlasté sé! 

Veronika Strenková a Zuzka Sýkorová,  
poradkyně rané péče 

NOVINKY Z RANÉ PÉČE žpé t na obsah 

JARNÍ ZNAKOVACÍ NÁLADA 

Z webu www.rana-pece.cz 

Ukázka písničky SLUNÍČKO V KOČÁŘE 

https://www.youtube.com/watch?v=rMzG_bqgsrE
https://www.youtube.com/watch?v=rMzG_bqgsrE
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V dubnu jsem se byla v rámci praxe podívat s pěti po-
radkyněmi Rané péče Diakonie na službu Lifetool. 
Ocitly jsme se ve velmi přátelském prostředí. Navíc 
tam byla spousta zajímavých pomůcek pro alternativ-
ní komunikaci! Jaké pomůcky jsme viděly, popíšu níže, 
ale pro začátek bych ráda představila službu Lifetool.  

Lifétool jé sočia lné  aktivižač ní  služ ba, ktéra  fungujé 
v ra mči čélé  C éské  républiky. Vlastné  jdé o odborné  
poradénství  spojéné  s pu jč ova ní m pomu čék.
(séžnam pomu čék lžé nají t na jéjičh wébovy čh stra n-
ka čh) 

 Cí lovou skupinou jsou pr édévs í m lidé  sé ždravot-
ní m handičapém od vé ku tr í  lét, ktéry m by pomu čka 
usnadnila komunikači. Kolégové  ž Lifétoolu néjdr í vé 
pomu ž ou s vy bé rém vhodné  pomu čky a potom buď 
pr ijédou ža va mi domu , kdé si ji vyžkous í té a dožví té 
sé k ní  potr ébné  informačé, nébo mu ž été pr ijét 
k nim do kančéla r é v Pražé. Pomu čka va m budé pro-
pu jč éna na urč itou dobu (napr . tablét na 14 dní ), 
abysté žjistili, žda va m vyhovujé, a to vs é žčéla ždar-
ma. Služ ba také  nabí ží  pomoč sé ž a dostí  na pr í spé -
vék na na kup tžv. žvla s tní  pomu čky. 

Lifétool nabí ží  hodné  pomu čék, alé žmí ní m sé jén  
o né kolika konkré tní čh. Néjžají mavé js í  pro mé  byly 
pomu čky pro altérnativní  ovla da ní  poč í tač é pomočí  

oč í  nébo u st. Pro ovládání počítače pohybem očí 
sé použ í va  ténky , déls í  sénžor, ktéry  polož í té na no-
tébook, poté  ho stač í  nastavit tak, aby sní mal vas é 
oč i. Takž é kuržor sé pohybujé pomočí  pohybu vas ičh 
oč í  a potvržéní  provédété tak, ž é sé budété déls í  do-
bu dí vat na dany  objékt. IntegraMouse, néboli ovla -
da ní  poč í tač é pohybém u st, jé vlastné  ovla da ní  mys i 
pomočí  „ovladač é“, ktéry  si vlož í té do u st. Pohybujé-
té s ní m jako brč kém žé strany na stranu a podlé to-
ho sé pohybujé také  kuržor na obražovčé. 

 
                          

 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 

NÁVŠTĚVA V LIFETOOLU 

IntegraMouse, foto: Lifetool Linz  

Foto z webu Lifetoolu 

https://lifetool.diakonie.cz/nase-sluzby/pujcovna-pomucek-a-poradenstvi/
https://lifetool.diakonie.cz/nase-sluzby/pujcovna-pomucek-a-poradenstvi/
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Da lé jsmé vidé ly i ru žné  aplikace na tablét 
(konkré tné  iPad) jako jsou GoTalk Now (aplikačé, vé 
ktéré  mu ž été vytva r ét komunikač ní  stra nky, k nimž  
pr ida va té obra žky nébo vlastní  audionahra vky), Litt-
le Digits (aplikačé na vy uku č í sél) a Lifetool aplikace. 
Pr éhlédné  grafy dostupny čh aplikačí  pro iPad a An-
droid vypračoval CallSčotland, ktéry  na m také  dopo-
ruč ili v Lifétoolu. Tyto grafy jsou použé v anglič tiné   
a ty kají  sé angličky čh aplikačí , alé na stra nka čh Li-
fétoolu jsou odkažy na už itéč né  aplikačé dostupné  
také  v č éské m jažyčé— odkaž ZDĚ   

 

Mimo tyto pomu čky jsmé mé li mož nost sé séžna mit 
s Power Link, čož  jé déska s ovladač i, pomočí  kté-
ry čh mu ž été žapnout napr . fé n a mixé r. A také  sé 
spéčia lní mi  tlačítky ru žny čh vélikostí  a matéria lu . 
Pomočí  jédnoho tlač í tka jsmé rožsví tily lampu nébo 
rožpohybovaly robotičké  hrač ky.  

Služ ba Lifétool ma  hodné  čo nabí dnout. Doufa m, ž é 
sé budé sta lé rožví jét. Na vs té va té to služ by mi hodné  
dala a mé la jsém skvé lou mož nost sé séžna mit 
s mnoha pomu čkami pro altérnativní  komunikači. 

Kristýna Vobořilová, studentka 

PŘEDSTAVUJEME žpé t na obsah 

GoTalk Now  

https://lifetool.diakonie.cz/tipy-clanky-a-odkazy/odkazy-na-uzitecne-aplikace/
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Daneček má dva mladší sourozence a společně žijeme 
v menší obci. Z mého pohledu má naprosto ideální ve-
likost pro integraci dítěte s DS. Je zde MŠ a jedna deví-
tiletá ZŠ.  

Dáňa chodil do běžné MŠ, kde byl oblíbený,a z ní pak 
pokračovalo 22 dětí společně do naší školy. Pan ředi-
tel byl vstřícný a dohodli jsme se, že oba uděláme ma-
ximum, aby vzdělávání proběhlo co nejlépe. Ohrom-
nou 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 ty č é vé domostí , s él Da n a do s koly dobr é pr i-
pravén. Již  žnal vé ts inu pí smén, mé l pr éč tény  Linču v 
slabika r , tročhu poč í tal, žnal č í sla a rožumé l poč tu 
do pé ti. Znal pojmy jako méns í , vé ts í , stéjné , č í sélna  
r ada… A to vs é jého sébévé domí  vé s kolé moč po-
mohlo. Od pr ibliž né  dvou a pu l lét navs té vujé logo-
pédii, ostatní  aktivity pro jého rožvoj s ní m dé la m 
sama. Absolvovala jsém né kolik kuržu , napr . Maté-
matika Nétty Ěngéls, Rožvoj kognitivní čh funkčí , ží s-
kala jsém mnoho rad ž Ovéč ky, FIĚ (Féuérstéinovo 
instruménta lní  obohačova ní ), ž pr édna s ék žé spoléč -
nosti Down Syndrom CZ atd. Us étr í mé spoustu č asu 
tí m, ž é némusí mé dojí ž dé t, a nyní  v č asé distanč ní  
vy uky sé na m moč hodilo, ž é sé mnou odmala ra d 
pračujé. Uč í mé sé ví čémé né  kaž dy  dén, jé potr éba 
vs é néusta lé opakovat a pročvič ovat. 

Do s koly čhodí  Da n a ra d, moč sé mu tam lí bí , ač koliv 

na m to „čovidovy “ rok vs élijak narus ujé, por a d to 
fungujé moč dobr é. Vž dy pr ijdé ž té  „své  party“ jak 
vymé né ny  a jé s ťastny . C asto prosí , aby mohl 
v druž iné  jés té  čhví li žu stat, a pak vypra ví  ža ž itky, čo 
spolu s dé tmi dé lal.  

Kromé  skvé lé  paní  asisténtky ma  i ba jéč nou paní  
uč itélku, ktéra  ho ma  ra da, jé ohromné  laskava  a ma  
bohaté  pédagogičké  žkus énosti. Vs ém dé tém č asto 
vysvé tlujé, ž é kaž dy  jsmé jiny , alé ž é jé to v por a dku 
a dobr é. Vé tr í dé  jé 27 dé tí . Zatí m sé néstalo, ž é by 
Da n a musél opustit tr í du a uč it sé né kdé mimo. Vy u-
ku ma  stéjnou s ostatní mi, v klasifikači asi obč as pa-
ní  uč itélka pr imhour í  oč ko. 

Poslédní  mé sí č už  žač í na  by t témpo vy uky pro Da n u 
pomé rné  vysoké , vs é jé tr éba jés té  v klidu spoléč né  
projí t a žaž í t. Né ktéré  dé ti mu vé domostné  ují ž dé jí , 
alé jéjičh vžtah to ž mé ho pohlédu nénarus ujé. Uvidí -
mé, jak to budé fungovat da l. Kaž dopa dné  musí  na 
tom, aby žvla dl la tku, vélmi makat, alé urč ité  sé to 
vyplatí . 

Když  jdémé po uliči, potka va mé milé  lidi, kamara dy 
žé s koly. S kaž dy m sé mu ž émé poždravit, protož é sé 
žna mé už  pa r lét, r és í mé podobné  problé my, dé ti si 
hrají  spolu na hr is ti – a to nas é rodina ž té to vésničé 
pu vodné  ani népočha ží . Téď sé tu čí tí mé moč dobr é 
a oba mlads í  sourožénči budou pokrač ovat vé stéjné  
MS  i ZS , kdé už  to žna mé. 

maminka Danečka Tereza 

INTEGRACE JE LEGRACE žpé t na obsah 

DANEČEK NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Daniel první den ve škole 
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Jmenuji se Kristýna Vobořilová a jsem studentkou  
2. ročníku oboru Sociální a charitativní práce na Jiho-
české univerzitě. V této době pro mě bylo obzvlášť těž-
ké 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 č a stéč né  probí hala v kančéla r i na Domaž -
ličké  (pa rkra t i na Barrandové ) a č a stéč né  
v kliéntské  rodiné . Na plní  té to sta ž é bylo vyra bé ní  
pomu čék, také  jsém sé u č astnila odborny čh porad 
(dí ky tomu ma m léps í  pr édstavu o pru bé hu supérvi-
žé), uč ila sé ža kladu m altérnativní  komunikačé, po-
sléčhla si pru bé h mapují čí čh rožhovoru , poma hala 
v kliéntské  rodiné , u č astnila sé konžultačí  
v rodina čh, dožvé dé la sé ví čé informačí  ohlédné  da -
vék sočia lní ho žabéžpéč éní  pro dé ti sé ždravotní m 
postiž éní m (tato „naléjva rna“ od Lučié C érní kové  
byla pro mé  vélmi pr í nosna  a rožhodné  sé mi budé 
hodit pr i studiu) a také  jsém mé la mož nost sé séžna -
mit sé služ bou Lifétool. I pr és vs éčhna oméžéní  to 
byl péstry  program.  

Co mi praxé dala? Na tuto ota žku byčh odpové dé la: 
„Vs éčhno, čo mohla Rana  pé č é Diakonié nabí dnout.“ 
Cha pu, ž é provož té to sočia lní  služ by jé oméžén bé -
hém pandémié, alé i tak odčha ží m nabita  žkus énost-
mi a žnalostmi a jsém moč ra da, ž é ma  sta ž  probé hla 
pra vé  ždé, v tak pr a télské m a očhotné m prostr édí . 

Célkové  tato praxé pr édč ila ma  oč éka va ní . Upr í mné  
jsém si dí ky té to sta ž i oblí bila pra či s rodinou. A čo 
ví m, tr éba v budoučnu budu pračovat v podobné  
služ bé  nébo dokončé ždé. Uvidí mé, kam mé  jés té  mé  
čésty žavédou.  

Na ža vé r byčh tí mto čhté la ž čélé ho srdčé podé kovat 
ty mu Rané  pé č é Diakonié a rodiné  R í hovy čh, u kté-
ry čh jsém mohla č a st praxé absolvovat. Na tuto praxi 
jén tak néžapoménu! A vž dy na ni budu ra da vžpo-
mí nat. 

Kristýna Vobořilová 

DOBROVOLNICTVÍ, PRAXE žpé t na obsah 

MÁ PRAXE V RANÉ PÉČI DIAKONIE   
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Když  mé  nas é poradkyné  Véronika kontaktovala  
s tí m, žda by si u na s mohla jédna studéntka udé lat 
č a st praxé, néva hala jsém ani minutu. Pr is lo mi to 
jako žají mava  žkus énost, ža rovén  motivačé žkous ét 
s Toma s kém nové  vé či a ždokonalovat jého sčhop-
nosti. Hnéd pr i první m sétka ní  jsém vé dé la, ž é to 
klapné. S Kristy nou jsmé sé sédly i po lidské  stra nčé, 
a tak do nas í  rodiny hnéd po pa r dnéčh skvé lé žapa-
dla.  

Tr i ty dny utékly jako voda a ja  si troufa m r í či, ž é to 
bylo obohačují čí  pro obé  strany. Kristy na mi pomoh-
la néjén s pé č í  o Toma s ka, vyrobila né kolik skvé ly čh 

pomu čék, pomohla mé  sédmilété  dčér i s onliné vy u-
kou, alé dí ky ní  sé mi vra tila čhuť sé do toho žasé 
opr í t. Vymy s lét s Toma s kém nové  aktivity, opra s it 
žnakova ní  a by t žkra tka žasé tročhu akč né js í  a žapa -
léné js í . Toma s ék Kristy nu od první ho dné skvé lé pr i-
jal a ža tr i ty dny sé nauč il aktivné  použ í vat dva nové  
žnaky, čož  béru jako vélky  u spé čh. Bylo to žkra tka 
moč fajn a ja  tí mto dé kuji ža žprostr édkova ní  té to 
žkus énosti.  

Veronika Říhová 

 

DOBROVOLNICTVÍ, PRAXE žpé t na obsah 

VYJÁDŘENÍ RODINY K PRAXI 
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Tato skvé la  pomu čka sé k na m dostala, když  bylo 
synovi asi rok a pu l. V tu dobu sé Toma -
s ék pohyboval po kolénou vé vžpr í méné m kléku  
a čélkém obstojné  občha žél na byték. Sé svou léhkou 
čéntra lní  hypotonií  jés té  nébyl pr ipravén na samo-
statnou čhu ži, pr itom bylo vidé t, ž é by opravdu moč 
čhté l. Pa rkra t jsém ho žkusila vodit ža ručé, i když  
ví m, ž é jé to s patné , a proto jsmé s nas í  poradkyní  
vymy s lély žpu sob, jak Toma s kovi umož nit čhu ži 
„spra vny m žpu sobém“.  

Napadla ji pomu čka Upséé, ktérou jsém do té  doby 
néžnala. Toma s ka to od první  čhví lé nadčhlo. Konéč -

né  mohl čhodit a uvé domovat si vs éčhny vy hody, 
ktéré  samostatna  čhu žé ma . Dokončé si o Upséé sa m 
r í kal, ukažoval nahoru na skr í n , kdé jsmé ho mé li 
sčhované . Do dvou mé sí ču  od první ho vyžkous éní  
udé lal Toma s ék své  první  samostatné  kroky. Nétvr-
dí m, ž é Upséé jé ža žrač na  pomu čka, ktéra  kaž dé  dí té  
rožčhodí . Toma s ék by dr í vé č i poždé ji žač al čhodit  
i tak. Troufa m si vs ak r í čt, ž é dí ky Upséé Toma s ék 
žjistil, jaké  jé to čhodit v prostoru, a tí m pr is ly i první  
kru č ky o pa r mé sí ču  dr í v. 

Veronika Říhová  

POMŮCKY V PRAXI žpé t na obsah 

NAŠE ZKUŠENOSTI S UPSEE 
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Domácí vzdělávání Bernadetky vyplynulo z přirozené-
ho 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 kognitiv-
ních 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 ne-
jen dobrými kamarády, ale i přirozenými terapeuty. 
Bernadetčin život měl tedy od samého počátku určitý 
řád. Pravidelná spolupráce Bernadetka-terapeut-
rodič se velmi vyplatila. 

Protož é sé Bérnadétka v doma čí m prostr édí  vélmi 
dobr é rožví jéla a s individua lní m vždé la va ní m na 
první m stupni jsém mé la již  žkus énost, doporuč ili 
na m v SPC „individua lní  pr éds kolní  vždé la va ní “. Za 
tén poslédní  pr éds kola čky  rok jsém sé čí léné  snaž ila 
proniknout do jéjí ho žpu sobu mys léní . C as, ktéry  né-
ní  pr édém urč ény  a kdy sé mu ž é sama žamyslét, sa-
ma né čo vytvor it nébo objévit, jé pro ni nénahradi-
télny . Alé néjdu léž ité js í  bylo požna ní , ž é Bérnadétka, 
aby mohla odkry vat své  vnitr ní  bohatství , potr ébujé 
jako vždučh prostr édí  béžpodmí néč né  la sky, pr ijétí   
a osobní ho vžtahu, a také  mí t mož nost sé pr itulit, 
obéjmout, a žnovu tak nač érpat sí lu. 

Vžhlédém k jéjí  vé ts í  unavitélnosti, k jéjí mu malé mu 
vžru stu a kr éhkosti a k potr ébé  mí t klid na uč éní , 
aby sé mohla plné  soustr édit, jsmé sé rožhodli pro 
individua lní  pr í stup, ktéry  pro ni považ ujémé ža néj-
ví čé pr í nosny . V SPC na m navrhli, abyčhom Bérna-
détku v ra mči individua lní ho vždé la va ní  intégrovali 
od první  tr í dy do bé ž né  ZS . Rožhodli jsmé sé pro mi-
nima lní  vy stupy, pr ič émž  horní  hraničé jé u jédnotli-
vy čh pr édmé tu  pohybliva . 

Za sady nas í  vy uky jsou: 

1. Jsmé spolu tady a téď, té lém, dus í  i srdčém. 

2. Krok ža krokém. 

3. Pomohu ti, abys to doka žala. 

4. Chybami sé č lové k uč í . 

5. Počtivé  uč éní  žasluhujé odmé nu. 

Vyuč ova ní  žač í na mé kolém 8. hodiny a konč í mé ko-
lém 13. hodiny. Odpolédné jsou na plní  už  jén krouž -

ky a kvéč éru odmé na, napr í klad hry, poha dka nébo 
žají mavy  film. Bérnadétka si oblí bila mí t pr édém na-
pla novany  program, čhčé vé dé t, jak budé dén probí -
hat a na čo sé mu ž é té s it. U koly si žapisujé do kalén-
da r é, a pokud si né čo žapí s é, tak to pro ni platí   
a doka ž é sé pr ékonat, i když  sé jí  do toho pra vé  né-
čhčé. Ma  vélkou sčhopnost pr éna s ét to, čo sé nauč ila, 
do praktičké ho ž ivota a jé vélkou pomočničí  v ku-
čhyni pr i var éní , pr i pra či na žahra dčé, a hlavné  pr i 
na kupéčh. Bérnadétka dokonč ujé tr étí  tr í du ZS   
a druhy m rokém čhodí  do hudébní  s koly, kdé sé uč í  
sé hra t na flé tnu pr édévs í m lidové  pí snič ky a tančo-
vat. 

Hlavní m motivém uč éní  pro ni néjsou žna mky, ač ko-
li jédnič ky s hvé ždič kou ža spra vné  vypračované  čvi-
č éní  ji vž dyčky opravdu poté s í . Bérnadétka némusí  
porovna vat své  vy kony s ostatní mi a ma  mož nost 
žaž í vat u spé čh. Jéjí  projévy sponta nní  radosti a nad-
s éní  ž toho, ž é na né čo pr is la u plné  sama, patr í  k né-
žapoménutélny m ža ž itku m. 

Doma čí  s kola jé i obrovska  u spora č asu a sil, ktéré  
by žtratila čéstova ní m. Pokud sédí  u stolu, tak praču-
jé. Odpoč í va  mimo své  „pračovní  u žémí “, néjléps í  
pr ésta vky jsou vénku. 

 

 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

PROČ PRÁVĚ DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
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Individua lní  vždé la va ní  jé vs ak také  č inností  nama -
havou, mimo jiné  tí m, ž é jé ža rovén  s kolou trpé livos-
ti, sébéovla da ní  a pr ékona va ní  sé, jak pro ž a ka, tak  
i pro uč itélé. Jsou dny, kdy sé pra čé nédar í . Vyž adujé 
sé i pra čé mravénč í . Kladém jé žasé dostaték č asu  
k počhopéní  a prohlubova ní  probí rané  la tky. Jé tr éba 
by t sta lé otévr ény  nové mu žpu sobu vysvé tlova ní , 
pokud sé tén pu vodní  néosvé dč il. Rožhodné  sé né-
jédna  o rutinu, ny brž  o tvu rč í  a né kdy fasčinují čí  
pra či. Kaž dé  dí té  sé uč í  a čha pé jédinéč ny m žpu so-
bém. Na pady, jak sé né čo nové ho nauč it, pr ičha žéjí  
č asto téprvé bé hém vy uky. Jdé o ty movou pra či: uč i-

tél-ž a k, a také  ž a k-uč itél. Vélmi du léž ita  jé podpora 
rodiny, manž éla a sourožénču . 

Néjvé ts í  odmé nou ža pra či s Bérnadétkou jé pro mé  
to, ž é sé ža mou na mahu doka ž é mnohona sobné  od-
vdé č it, napr í klad tí m, ž é pračujé s mimor a dny m na-
sažéní m a očhotou, a to vs é doprova ží  svy mi vtí pky 
a nakaž livy m smí čhém. C asto pr émy s lí m o tom, od-
kud béré takovou čhuť do ž ivota, ž é jí  ma  na rožda -
va ní . Pra čé s ní  sé tak promé n ujé v radost a poté s éní . 

Radka Kliśová 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 
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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 veške-
ré žádosti či doplňující dokumenty posílat přes ni. Ta-
ké 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 doporučuje-
me si je stáhnout a uložit) 

Založení datové schránky je velmi jednoduché a pou-
žívání ještě jednodušší.  Vše je ZDARMA.  

Jak si zařídit „datovku“   

1. ZASTAVTĚ SĚ NA CZĚCH POINTU 

Vé ts inou sé načha ží  na u r adéčh č i pos ta čh. Budété 
potr ébovat použé občanský průkaz nebo pas. 

2. PODĚJTĚ Z A DOST 

U pr épa ž ky podépí s été jédnodučhou ž a dost. 

3. PR IJDĚ VA M POTVRZĚNI  

Založ éní  va m potvrdí  é-mailém s na vodém 
k pr ihla s éní .  

4. PR IHLASTĚ SĚ 

Na mojédatovasčhranka.čž sé poprvé  pr ihla sí té. 

 

Ví čé najdété napr . na www.čhčidatovku.čž 

Vidéa: Jak si žalož it datovou sčhra nku, Vy hody dato-
vé  sčhra nky 

C la nék Jé dobré  por í dit si datovou sčhra nku? Pro  
a proti v déví ti bodéčh 

O praktičké  žkus énosti s datovou sčhra nkou sé 
s na mi podé lily i poradkyné  Zužana a kliéntska  ma-
minka Kristy na. 

Myslí mé si, ž é por í žéní  datové  sčhra nky jé už itéč na  
vé č. Doufa mé, ž é i tyto r a dky rožpty lí  vas é pr í padné  
obavy a navnadí  va s si datovou sčhra nku por í dit. 

Lucie Černíková, sociální pracovnice 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

ZALOŽTE SI DATOVOU SCHRÁNKU 

Foto ž  mojédatovasčhranka.čž  

https://www.mojedatovaschranka.cz/as/login?uri=https%3a%2f%2fwww.mojedatovaschranka.cz%2fportal%2fISDS%2f&status=NCOO
http://www.chcidatovku.cz
https://www.youtube.com/watch?v=V0z4AQlztvY
https://www.youtube.com/watch?v=NDhMJwFhzg8
https://www.youtube.com/watch?v=NDhMJwFhzg8
https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/datova-schranka-zrizeni-nastaveni-zkusenosti-vyhody-nevyhody.A210105_110523_viteze_frp
https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/datova-schranka-zrizeni-nastaveni-zkusenosti-vyhody-nevyhody.A210105_110523_viteze_frp
https://www.mojedatovaschranka.cz/as/login?uri=https%3a%2f%2fwww.mojedatovaschranka.cz%2fportal%2fISDS%2f&status=NCOO
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Béž datové  sčhra nky si už  svu j ž ivot néumí m pr éd-
stavit. Ma m dvé  dé ti s autismém a  s tí m sé pojí   
i spousta administrativy a koréspondénčé. Nérada 
vžpomí na m na dobu, kdy jsém datovou sčhra nku 
némé la a č ékala doma na né jaky  dopis ž u r adu. Vé t-
s inou jsém pak vé sčhra nčé nas la upožorné ní , ž é 
pr és vés kérou snahu mi dopis némohl by t doruč én  
a ma m si jéj vyžvédnout na pos té . Pro mé  to žnamé-
nalo si žar í dit a žaplatit hlí da ní  a jí t si stoupnout do 
fronty. Pokud tr éba vyr ižujété pr í spé vék na pé č i, 
u r ad kaž dou čhví li posí la  doporuč éna  ožna méní , ž é 
pr érus ujé r í žéní , obnovujé r í žéní  atd. a pro mé  byly 
vy léty na pos tu logističky na roč né . 

Pak jsém radé ji na u r ad pra čé jéždila osobné , alé č as 
mi to bralo stéjné . Nyní  jé vs é jinak. Do mailu mi pr i-
jdé ožna méní , ž é ma m né čo v datové  sčhra nčé, a bé -
hém minuty ma m dokumént. 

Néda vno jsém vyr ižovala tr éba odklad s kolní  do-
čha žky pro dčéru. Domluvila jsém sé sé s kolou na 
komunikači pr és datovou sčhra nku. Poslala jsém 
vés kéré  dokuménty datovou sčhra nkou do s koly  
a s kola mi datovou sčhra nkou poslala své  sčhva léní . 
Opé t vélmi pohodlné  jédna ní . Proto néva héjté si da-
tovou sčhra nku žr í dit jés té  dnés! 

Kristýna Vochočová 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

MÉ ZKUŠENOSTI S „DATOVKOU“ 

„Dobry  dén, ja  byčh si čhté la žalož it datovou sčhra n-
ku,“ r í ka m na néjbliž s í  pos té  s Cžéčh POINT služ ba-
mi milé  paní  ža pr épa ž kou.  

Na slédujé pa r jasny čh ota žék a pokynu , jako tr éba 
„Fyžička , nébo pra vnička  osoba?“, „Sém mi napis té é
-mail, na ktéry  va m pos lémé pr ihlas ovačí  u dajé, vé t-
s inou to čhodí  obratém.“  

U jédné  ota žky jsém sé tročhu žapotila, u plné  tomu 
nérožumí m: „Budété čhtí t žalož it v ra mči té  sčhra n-
ky i ... (pojem pro mě jen málo srozumitelný)? Jé to 
žadarmo a mu ž été to kdykoli jédnodus é žrus it, jé to 
fajn vé č.“ Va ha m, alé slys í m „žadarmo“ a „kdykoli 
žrus it“, a tak néjisté  ky vu hlavou, ž é asi ano, čhči.  

Už  slys í m tisk papí ru , na slédujé pa r podpisu  a ža čél-

kovy čh žhruba sédm minut jsém vénku. Doma už  na 
mné č éka  v poč í tač i é-mail, odkaž, pr í stupové  u dajé, 
žmé na hésla na né jaké  héžké  a pro mé  snadno žapa-
matovatélné  héslo. (Mé lo by alé by t ža rovén  i tročhu 
slož ité js í .) Na slédujé né kolik potvržovačí čh é-mailu  
a hotovo! 

 

„Blahopřejeme, právě jste se stali uživatelem In-
formačního systému datových schránek.“ 

 

Byla to rychlovka, pojďte do toho taky :)  

 

Zuzana Havelková, poradkyně rané péče  

DATOVOU SCHRÁNKU SNADNO A RYCHLE 
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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 vy-
bíravý 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, sva-
čině 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. 

Konéč ny m impulsém pro žmé nu 
v synové  stravova ní  mi byla kniha od 
améričké  lé kar ky Natashy Campbéll-
MčBridé, s na žvém GAPS terapeutický 
protokol. Ta v knižé vélmi pé kné  popi-
sujé, jak jé fungova ní  možku ovlivné no 
č inností  tlusté ho str éva. Pr éstož é toto 
tvržéní  mu ž é žní t na první  posléčh bla ž-
nivé , Campbéll-MčBridé poukažujé, ž é 
né na hodou sé nérovnova ha str évní  mi-
krobioty č asto vyskytujé u lidí  
s néurovy vojovy mi poručhami. S patné  
fungují čí  tlusté  str évo da lé prohlubujé 
néspra vné  fungova ní  nérvové  soustavy. 
Rožhodla jsém sé proto, ž é musí m jéd-
notva rnou stravu své ho syna žmé nit. 
Pokud by mohla žmé na jí délní č ku jén tročhu žléps it 
jého ždravotní  stav, ža pokus mi to rožhodné  stojí . 

To jsém alé ždaléka nétus ila, jaka  u skalí  mé  v ra mči 
mé ho rožhodnutí  č ékají . Pokud sé žač nété podrob-
né ji žají mat o stravu, doporuč ovanou osoba m 
s néurovy vojovy mi poručhami, žjistí té, ž é sé jédnot-
liva  doporuč éní  ru žní  natolik, ž é jédno č asto protir é-
č í  druhé mu. Nají t ž tohoto žač arované ho kruhu čés-
tu vén mi trvalo né kolik béžésny čh nočí . Nakonéč 
jsém s la čéstou péstrosti a pr irožénosti a opr éla sé  
o skutéč nost, ž é sé vé ts ina stravovačí čh protokolu  
shodujé na s kodlivosti rafinované ho čukru a na né-
vhodnosti lépku a kaséinu. Tyto la tky jsou pro žaž í -
vačí  trakt č lové ka vélmi té ž ko stravitélné  a jéjičh né-
dokonalé  tra véní  ma  ža na slédék vžnik toxinu  néga-
tivné  ovlivn ují čí  fungova ní  možku, čož  jé žvla s té  ža -
važ né  u osob s néurovy vojovou poručhou. 

Princip pestrosti jé protipo lém vé ts iny diét, ktéré  
č asto akčéntují  urč ity  druh potravin na u kor potra-
vin jiny čh. Prinčip péstrosti jé naopak žalož én na 
mys lénčé, ž é č í m péstr éjs í  budé na s  jí délní č ék, tí m 
méns í  jé pravdé podobnost, ž é budémé né č ého kon-
žumovat pr éspr í lis . Ti ž va s, kdo ma té osobní  žkus é-
nost s dé tmi s néurovy vojovy mi poručhami, sé téď 
asi žač í na té usmí vat. Moč dobr é totiž  ví té, jak vybí -
ravé  tyto dé ti č asto jsou. Jak jsém již  nažnač ila 
v u vodu, i na s  syn Ja čhym ma  vélmi jasné  pr édstavy 
o tom, čo budé a nébudé jí st, a vélmi té ž ko sé té čhto 
pr édstav žr í ka . V tomto smé ru sé mi osvé dč ila spolu-
pra čé s vy ž ivovou poradkyní , ktéra  ma  žkus énosti 

s dé tmi s PAS. Na ža kladé  jéjí čh doporu-
č éní  jsém žač ala vybrané  potraviny 
upravovat a maskovat v bé ž né m jí dlé. 
Dí ky tomu sé u syna stala napr í klad ču-
kéta, dy né , kvé ta k, brokoličé, č oč ka, 
mor ské  r asy č i lné né  a čhia sémí nko 
bé ž né  pr ijí manou souč a stí  jí délní č ku. 
Musí m da t také  ža pravdu tvržéní , ž é 
dí té  by mé lo pokrm očhutnat aléspon  
pé tkra t, néž  o né m lžé s jistotou prohla -
sit, ž é mu opravdu néčhutna . Kolikra t 
jsém sé muséla pr émlouvat, ž é vytrva m 
a dané  jí dlo žnovu uvar í m, ač koli mi ho 
syn bé hém pr édčhoží čh pokusu  vra til 
nétknuté  žpé t. Své té div sé, u mnohy čh 
jí dél sé syn po né kolika té m nasérví rova -

ní  sa m od sébé rožhodl očhutnat a jí dlo s čhutí  sné dl.   

Princip přirozenosti jé žalož én na snažé vyhnout 
sé pru myslové  žpračovany m potravina m, ktéry čh jé 
v souč asnosti v občhodéčh, bohuž él, drtiva  vé ts ina. 
Jéjičh spoléč ny m jménovatélém jé minima lní  obsah 
ž ivin. Kvu li déls í  trvanlivosti a optimaližači téčhno-
logié vy roby jsou tyto potraviny bé hém žpračova ní  
ž vé ts í  č i méns í  č a sti žbavény té lu prospé s ny čh la ték, 
a tak na s sičé nasytí , alé moč névyž iví . Pokud naví č 
té lo trpí  nérovnova hou str évní  mikrobioty a tlusté  
str évo néumí  ž iviny éféktivné  žpračovat a žuž itko-
vat, pr ispí vají  potraviny čhudé  na ž iviny k dals í mu 
žhors éní  již  tak s patné ho stavu podvyž ivény čh bu-
né k. Z mé  kučhyné  jsém proto vyr adila vés kéra  do-
čhučovadla, bujo ny v kostčé, polotovary atd. a na-
hradila jé doma pr ipravovany m vy varém, č érstvou 
žéléninou a bylinkami. 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 

„VŠECHNY NEMOCI ZAČÍNAJÍ VE STŘEVĚ…“ ANEB JAK JSEM SE PUSTILA DO 

EXPERIMENTOVÁNÍ V KUCHYNI 
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O té matu škodlivosti rafinovaného cukru toho by-
lo napsa no tolik, ž é néma  smysl sé o né m da lé rožé-
pisovat. Podotknu snad jén, ž é jého vys krtnutí  
ž jí délní č ku némusí  rožhodné  žnaménat konéč mlsa -
ní . Stéjné  tomu bylo i v nas ém pr í padé , ničmé né  ré-
pértoa r čukrovinék u na s prodé lal ža sadní  žmé nu. 
Synovu milovanou Kindér č okola du nahradila kvalit-
ní  č okola da véganska  a sladí mé javorovy m sirupém 
nébo médém. Alé i ždé platí , ž é néní  méd jako méd. 
Napr í klad tén v raw kvalité  obsahujé mnohém ví čé 
té lu prospé s ny čh la ték néž  tén, ktéry  jé bé ž né  
k dosta ní  v supérmarkétéčh. 

Vynechat ze stravování lepek (la tka vyskytují čí  sé 
v ps éniči, ž itu, jéč méni a č a stéč né  i v ovsu) a kasein 
(bí lkovina vyskytují čí  sé v mlé ku vé vs éčh jého po-
doba čh – ma slo, jogurty, sy ry atd.) sé mu ž é žda t na 
první  pohléd vélmi problématičké . S radostí  vs ak 
mohu konstatovat, ž é v dnés ní  dobé  již  néní  problé m 
plnohodnotné  nahradit obé  tyto la tky. Béžlépkovy  
čhléba néní  v občhodéčh nič í m vy jiméč ny m, séhnat 
sé dají  ru žné  or í s kové  č i jiné  béžlépkové  mouky  
a stéjné  tak nabí dka béžlépkovy čh té stovin jé véličé 
péstra  (kukur ič né , čižrnové , ž č érvéné  č oč ky č i hra-
čhu). Ma slo sé da  pohodlné  nahradit pr épus té ny m 
ma slém (tžv. ghí ), kokosovy m oléjém nébo sa dlém, 
éxistujé ry ž ova  smétana i ru žna  rostlinna  mlé ka. 
Zkra tka kdo hléda , tén najdé, a ja  objévuji sta lé nova  
ža koutí  GFCF kučhyné  (glutén fréé, časéin fréé). 

Ké žmé né  stravova ní  sé vs ak va ž é i spousta dalších 
otazníků, ktéré  jé tr éba r és it – napr . stravova ní  
v ra mči rodiny (var it oddé léné  nébo pro vs éčhny 
č lény doma čnosti stéjné  diétné ), stravova ní  dí té té 
mimo domov (s kolky ani s koly vé ts inou néjsou 
sčhopny žajistit spéčia lní  stravu) atd. 

Séč téno a podtrž éno, změna ve stravování je mo-
ment, který rozhodně ovlivní celou domácnost. 
Byla jsém proto žvé dava , jaky  éfékt budé mí t mé  u si-
lí  na syna. Ma  oč éka va ní  nébyla nijak vélika , pr édpo-
kla dala jsém, ž é sé nič vy žnamné  néžmé ní  a mojé 
dus ič ka budé mí t klid, ž é to žkusila, nač éž  sé vra tí mé 
žpé t k žabé hnuté mu stravova ní . Uda losti vs ak na-
braly žčéla jiny  smé r. Zmé ny jsém žač ala požorovat 
již  po pr ibliž né  tr éčh ty dnéčh diéty (ovs ém v tu dobu 
jsém jé jés té  ž opatrnosti diété  népr ič í tala). Syn jako 
by žač al najédnou ví čé vní mat své  okolí , žač al by t 
dučhém ví čé pr í tomny , bystr éjs í  v uč éní  a vy ražné  sé 
mu žléps il oč ní  kontakt. Za čélé  č tyr i roky jého ž ivo-
ta jsém néžaž ila, aby sé na mé  upr éné  sé ža jmém dí -

val po tak dlouhou dobu jako nyní . Mož na  si r éknété, 
ž é to jé jén souhra na hod. Mož na  jé, mož na  néní , té ž -
ko r í čt. Jé pravda, ž é kromé  diéty sé syném doma in-
ténživné  térapéutičky pračujémé, ničmé né  vs é sé 
vs í m souvisí . Synovo vystoupéní  ž „ménta lní  mlhy“ 
mé  motivovalo natolik, ž é na diété  žu sta va  i nada lé. 
Nyní  jsou tomu již  č tyr i mé sí čé. Zají mavé  jé, ž é žmé -
ny požoruji i na sobé . Jako kdyby sé č lové ku upravily 
čhuté . Ač koli ja  osobné  pr í mo GFCF diétu nédrž í m, 
už  jén žmin ované  oméžéní  čukru a pru myslové  žpra-
čovany čh potravin ma  ža na slédék, ž é mi pr éstaly 
čhutnat né ktéré  počhutiny, ktéry m jsém dr í vé hol-
dovala. Chuťové  bun ky si žr éjmé  poupravily normu 
v čhutí čh a vu ní čh. Néda vno si mu j néjstars í , s éstilé-
ty  syn (béž diagno žy, alé vélmi konžérvativní  stra v-
ní k) vyta hl ž mraža ku doma čí  nanuk a ptal sé mé , 
kdy udé la mé dals í  va rku, ž é mu moč čhutnají . Kdyby 
tak vé dé l, ž é pra vé  lí ž é čhloréllu (sladkovodní  r asa 
bohata  na vitamí ny, minéra ly a mastné  kyséliny) 
sčhovanou v rožmixované m lésní m ovoči. 

Takž é jak jinak ukonč it ténto téxt néž  žvola ní m 
„Experimentování v kuchyni zdar!“ 

Kristýna Kosinová 

 

 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obsah 



 

                                   Zpravodaj Rané  pé č é Diakonié - 2/2021                                            16 

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 spoje-
na absence řeči a jiné metody komunikace jsou vzhle-
dem k nižším duševním i motorickým schopnostem 
velmi omezené. Po kratší úvaze padla volba na obráz-
kovou 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 pozo-
ruje.  

Nakonéč jsmé sé rožhodli pro vlastní  vy tvor, tžv. ko-
munikač ní  désku. Komunikač ní  déska sésta va  žé 
dvou dr évé ny čh désék, do vrčhní  désky jé vyr í žnuto 
16 oké nék. Do té čhto oké nék jsou vlož ény žalamino-
vané  fotografié, na ktéry čh jsou vyobražény néjč as-
té js í  dénní  č innosti (jí dlo, pití , spaní , koupa ní , ža -
čhod), ža liby (pročha žka koč a rém, posloučha ní  hud-
by, slédova ní  poha dék, mažléní ), mí sta (domov, 
s kolka), lidé  (rodina) a vyja dr éní  nas í  počhvaly/
nélibosti. Kaž dé  oké nko jé otéví račí  na panty, pr i-
č émž  na vrčhu oké nka jé vyobražén piktogram spo-
jény  s dany m obra žkém. Tyto piktogramy jsou rov-
né ž  umí sté ny pod otoč ny m kolém s vyr í žnuty m 
oké nkém, na ktéré m lžé ota č éní m vybrat vž dy jédén 
konkré tní  piktogram.  

Dčéra dostala désku jako da rék k Va noču m, tédy ny-
ní  ji už í va  č tyr i mé sí čé. Zprvu si désky moč névs í ma-
la. Néjví čé jí  bavilo toč it obr í m kolém, ktéré  sé da  
toč it sta lé dokola. Da lé ji bavilo otéví rat jédnotliva  
oké nka a požorovat obra žky. Otéví ra ní  oké nék ža ro-
vén  slouž í  k pročvič ova ní  jémné  motoriky, protož é 
jé nutné  pr ésné  umí stit prst do vyr í žnuté ho otvoru. 
Na slédují čí  ty dny mnoho pokroku  népr inésly, až  jéd-
noho dné bylo otévr éné  oké nko s jí dlém. Dali jsmé 
dčér i nají st a byla vélmi spokojéna . Kaž dy  véč ér po 
sobé  na slédují  véč ér é, koupél a spa nék. Jédnou, když  
jsmé sé Roža lky žéptali, čo by čhté la, tak si otévr éla 
oké nko s jí dlém, koupélnou a postélí , a to pr ésné   
v tomto por adí . Jindy si otévr é oké nko s poha dkou, 
né kdy žasé s pí snič kou a jindy s mažléní m. Néjédna  
sé žatí m o systématičkou komunikači, bérémé to 
vs ak jako první  vlas tovky komunikačé nas í  dčéry 
smé rém k na m. Do budoučna byčhom čhté li na té čh-
to ža kladéčh stavé t a postupné  jé prohlubovat. 

Rodina Eyblova 

Komentář poradkyně: 

Pra či poradkyné  rané  pé č é ma m ra da kvu li spousté  
vé čí ; méži ty, ktéré  mé  baví  néjví č, vs ak patr í  né čo, 
čo byčh pojménovala jako „upgradé“ na padu . Sama 
hojné  využ í va m inspiračé, ktéré  sé mi dosta va  jak od 
kolégyn , tak i od kliéntsky čh rodin, a vž dyčky žnova 
mé  pr ékvapí , čo vs éčhno sé da  jés té  vyléps it a posu-
nout da l.  

Musí m sé pr ižnat, ž é k na padu Roža lč iny čh rodič u  
jsém žé žač a tku byla tročhu sképtička … Domlouva ní  
sé prostr édničtví m foték samožr éjmé  ano, alé néžau-
jmé manipulačé s déskou Roža lku do té  mí ry, ž é ža-
poméné na komunikači? Počhopí , ž é pomočí  foték 
sčhovany čh ža oké nky mu ž é né čo sdé lit? Téď už  jé 
jasné , ž é vés kéré  počhybnosti byly žbytéč né .  Komu-
nikač ní  déska jé čésta, jak Roža lka mu ž é už í vat ob-
ra žkovou komunikači béž toho, ž é by muséla podlé -
hat pužéní  da vat kartič ky do pusy a okusovat jé. 
Myslí m, ž é komunikač ní  déska jé kra sny  pr í klad to-
ho, ž é néjvé ts í mi odborní ky na dí té  jsou vž dyčky  
a jén jého rodič é, a té s í m sé na to, kam vs udé na s jés -
té  komunikačé s Roža lkou žavédé. 

Pavla Foster Skalová, poradkyně rané péče 

 

 

SAMODOMO žpé t na obsah 

KOMUNIKAČNÍ DESKA 
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Dort je ideální na všechny oslavy, vhodný pro vegany, 
vegetariány i pro bezlepkovou dietu. 

Na korpus budete potřebovat: 

125 g mandlové  mouky (mož no nahradit rožmixova-
ny mi slunéč ničovy mi sémí nky, or éčhy apod.), 

200 g ovésny čh vloč ék, 

60 g kokosové ho oléjé, 

4 lž í čé sirupu - javorové ho / datlové ho / ry ž ové ho 
nébo tr éba pampélis kovy  méd, 

s pétku soli. 

Do čokoládové náplně je třeba: 

300 ml kokosové ho mlé ka,  

125 g hor ké  č okola dy, 

1 lž í čé sirupu (némusí  by t), 

1 lž ič ka skor ičé, 

s pétka soli. 

Na ozdobu mu ž été použ í t napr í klad č érstvé  ovočé, 
č érstvé  lí stky ma ty, strouhany  kokos. 

Postup 

Néjprvé rožpustí mé kokosovy  oléj, rožmixujémé 
vloč ky a smí čha mé vs éčhny ingrédiénčé na té sto. 
Namač ka mé ho na dno a okrajé dortové  formy a ulo-
ž í mé do lédničé. 

Ohr éjémé kokosové  mlé ko, aby ží skalo stéjnomé r-
nou konžisténči, pr ida mé skor iči a kousky č okola dy, 
mí čha mé, dokud néní  vs éčhna č okola da rožpus té na , 
vys léha mé mixé rém. C okola dovou smé s nalijémé na 
té sto a čhladí mé v lédniči minima lné  tr i hodiny, idé-
a lné  čélou noč. 

Pr éd poda va ní m oždobí mé. 

Helena Kouwen 

RECEPT žpé t na obsah 

ČOKOLÁDOVÝ DORT Z KOKOSOVÉHO MLÉKA 

DOBROU CHUŤ A KRÁSNÉ 

LETNÍ OSLAVY! 
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