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Va ž éní  a milí  č téna r i, 

podžim kaž doroč né  pr ina š í  pr éladé ní  do rytmu uda -
vané ho š kolní mi žar í žéní mi, létoš šouč ašné  naštalo  
i nénada lé  prudké  očhlažéní , tédy pr ibylo ví čé pr í lé-
ž itoští  by t doma a močt ši č í št a inšpirovat šé. 

V naš ém podžimní m Zpravodaji šé dožví té, jaké  to 
bylo létoš na žnakovačí m kuržu plné m louž í  a déš té . 
Pr édštaví mé va m dalš í  č lénku ty mu praž šké ho pra-
čoviš té  rané  pé č é, téntokra t Zužku Havélkovou. 

V ty mu hodné  č témé a č ašto ši vybí ra mé i litératuru 
š odborny mi té maty, nyní  ši mu ž été pr éč í št ohlaš 
Těhotnýho Buddhy, Nácviku sebeobsluhy i Souroze-
neckých konstelací. Kdyby va š knihy podlé référénčí  
žaujaly, žéptéjté šé švy čh poradkyn , tr éba budé né -
ktéra  ž ničh volna  a mu ž été ši ji od na š žapu jč it. 

Navš tí vili jšmé né kolik organižačí , ktéré  pr édštavují  
praktičkou pomoč rodina m v Pražé, a da lé i MŠ  
v Zavlékové  na Klatovšku, kdé použ í vají  kaž dodénné  
a praktičky altérnativní  a augméntativní  komunikači 
(AAK). 

 

 

Ví té, ž é k voží ku/koč a rku Bénéčykl éxištujé i žimní  
vy bava? My ji ma mé k žapu jč éní  v naš í  Pomu čkovné . 
Jak jdé využ í t a jaké  žkuš énošti š ní  ma  již  ž lon ška 
jédna ž kliéntšky čh rodin, šé podrobné  dožví té 
v č la nku. Zkuší té ji i vy? Budémé šé té š it na dalš í  
žkuš énošti a ža ž itky do šbí rky. 

Téntokra t šé na m šéš ly také  néč ékané  š ikovné  tipy 
ž rodin, ža ktéré  jšmé moč vdé č ní , rožš ir ují  na m pr é-
hléd a va m tak žproštr édkované  dalš í  mož nošti, po 
č ém ša hnout. Téď už  ví mé, ž é éxištují  la tkové  plény 
pro vélké  dé ti, néjén pro miminka, a ž é konvič kova ní  
néní  jén pro došpé lé , alé žvla dnou ho bravurné  i ma-
lé  dé ti. 

„Šamodomo“ pomu čky ma mé v oblibé  šnad odjakž i-
va. Téntokra t šé mu ž été pokočhat, k č ému jdé využ í t 
š éda  štavébní  polyštyrénova  hmota a jak ši udé lat 
intéraktivní  obra žék farmy ž obyč éjné ho kartonu. 

Pr í jémné  a inšpirativní  č téní  pr éjé 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče  
a redaktorka Zpravodaje 
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Znakovačí  kurž probé hl tradič né  v kra šné m proštr é-
dí  Bé lč é u Hradčé Kra lové . Pr éštož é na m téntokra t 
poč aší  népr a lo, bylo čhladno a prš élo, žvla dli jšmé ši 
už í t i kra šy blí žky čh léšu . Okolí  jé jako štvor éné  
k jí žda m na odštrkovadlé č i první m kolé. Vš udé ko-
lém jšou kra šné  rovné  čéšty uproštr éd léšu . Kvu li 
čhladné jš í mu poč aší  mé né  odva ž livču  néž  jindy vyu-
ž ilo mož nošti pu jč ova ní  š lapadél a lodé k. Naopak 
dí ky čhladné jš í mu a déš tivé mu poč aší  ši dé ti mohly 
ví čé už í t ža bavu v louž í čh. 

Véš kéry  program byl užpu šobény  tak, aby u č aštní či 
mohli žač í t šé žnakova ní m a aby jim géšta a žnaky 
véš ly čo néjví čé pod ku ž i. Bé hém dné bylo né kolik 
kra tky čh bloku  žnakovaní , kdy šé rodiny uč ily žnaky 
ké šlovu m, ktéra  dé ti č ašto použ í vají . Znakovalo šé 
pr i pí šnič ka čh, ba šnič ka čh, poha dka čh i pr i pročha ž-
ka čh vénku.  

Véč érní  č aš, byl vyhražén na klidné jš í  poví da ní   
o podpor é komunikačé obéčné . Kaž da  rodina využ i-
la mož nošt hodiny individua lní ho poví da ní  

š logopédkou. A to kdékoli – i vénku pr i pročha žčé  
a hraní  v louž í čh. 

Bylo kra šné  šlédovat, jak jé žnakova ní  pro dé ti pr i-
rožéné . Znakujé šé v mí štnošti, kdé néjšou hrač ky, 
takž é néjšou ž a dna  vélka  rožpty léní . Znakova ní  pra-
čovní ku  i rodič u  dé ti žaujmé šnad od první ho bloku. 
Néma lo dé tí  na konči pobytu odjí ž dé lo š tí m, ž é mé ly 
ža šébou první  pokušy o žnaky. 

Vlasta Spilková, poradkyně Rané péče Diakonie  

NOVINKY Z RANÉ PÉČE DIAKONIE žpé t na obšah 

ZNAKOVACÍ KURZ ZÁŘÍ 2022 
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Šé žnakova ní m ma mé žkuš énošti od br éžna tohoto 
roku, dí ky poradkyni rané  pé č é paní  Dyntérové  (žé 
Štr édiška rané  pé č é Šluní č ko). Od té  doby šé Kač én-
ka žvla dla nauč it a rožéžnat pr éš 20 žnaku . 

Cí tili jšmé, ž é na m kurž pomu ž é rožš í r it šlovní  ža šo-
bu, a naš té ští  jšmé šé na né j doštali. 

Šlibovali jšmé ši od né j hlavné  rožš í r éní  šlovní  ža šo-
by a mož nošt ví čé komunikovat a ové r ovat ši, čo by 
dčérka čhté la. 

Doštali jšmé mnohém ví č, i když  to mu ž é žní t jako 
kliš é . Šéš la šé škvé la  škupina dé tí  i došpé ly čh 
(rodič u  i odborní ku ) a vš ičhni mé li pro oštatní  po-
čhopéní . 

Dén napln ovaly žnakovačí  lékčé š dalš í mi šloví č ky, 
pí šnič kami, r í kankami a poha dkami. Už ili jšmé ši alé 
i véč érní  pr édna š ky na té ma žnakova ní , logopédié  
š praktičky mi radami. 

Škvé la  byla i konžultačé š logopédkou, takové ho po-
čhopéní  a vyšvé tléní  šé na m jéš té  nédoštalo. Proší m 
ví čé takovy čh odborní ku  (u na š vé mé šté  jé jičh tr é-
ba nédoštaték). 

A néčhybé l ani proštor na odpoč inék, v léšé, v mí št-
ní m pivovaru, v hérné  i v kaluž i. 

Jédiné , čo na m mohlo tročhu kažit radošt, bylo tro-
čhu déš tivé  a študéné  poč aší , alé žaš roštly houby.  
A mohli jšmé ši por a d žpí vat a žnakovat Prší, prší. 

Mu ž émé r í čt, ž é jšmé ši odnéšli mnoho čénny čh rad, 
novy čh šlov a žkuš énoští , jak da lé žnakovat a žlépš o-
vat šé. A nava žali i kra šna  pr a télštví , klidné  byčhom 
jéli žnova, tr éba na né jakou pokrač ovačí  lékči. 

Ála Durdilová 

NOVINKY Z RANÉ PÉČE DIAKONIE žpé t na obšah 

JAK BYLO NA ZNAKOVACÍM KURZU 
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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 sociálně právní tématice naši specialistku na tento 
obor. 

Rozhodly jsme se, že se vám budeme postupně trochu 
více představovat, abyste viděli, kdo za prací, která se 
k vám dostává prostřednictvím naší služby, stojí. 

Začaly jsme představením Veroniky Strenkové a ta 
teď předává štafetu své pražské kolegyni Zuzaně Ha-
velkové.  

Zuzko, tvoje první zkušenost s ranou péčí byla za 
studií. V čem se lišila představa studentky/
dobrovolnice od každodenní praxe, jak ji zažíváš 
v rodinách i v týmu? 

Jé to tak, do naš í  rané  pé č é jšém mohla nakouknout, 

už  když  jšém študovala, a to jak do kančéla r é na 
Barrandové , tak do né kolika kliéntšky čh rodin. Do 
dvou ž ničh jšém i po škonč éní  praxé dočha žéla a da l 
tra vila č aš š dé tmi i čélou rodinou. Mojé rolé 
v rodiné  vš ak byla u plné  jina . Tra vila jšém š rodinou 
nébo šé šamotny m dí té tém tr éba i čélé  odpolédné,  
a mohla jšém tak inténživné ji nahlé dnout do toho, 
jak rodina ž ijé nébo jak probí ha  pé č é o dé ťa tko 
š né jaky m žnévy hodné ní m. Jako poradkyné  pračuji  
š vé tš í m poč tém rodin, ktéré  mi umož n ují  nakouk-
nout do švé ho ž ivota a šétka va ní  probí ha  v jiné m 
témpu. Pr i praxi jšém ši néuvé domovala, ž é pra čé 
poradkyné  jé vlaštné  hodné  ošamé la , ž é až  na první  
konžultačé jé poradkyné  v rodiné  vlaštné  šama a pr i 
kaž dodénní m ža pr ahu šé š kolégyné mi, ktéré  jšou 
žašé pr éva ž né  vé švy čh rodina čh, č ašto mí jí . O špo-
léč né  šétka va ní  alé hodné  štojí mé, a tak šé šnaž í mé 
hlédat pr í léž itošti, jak špolu by t – a naš té ští  šé na m 
to dobr é dar í , r ékla byčh.  

PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ TÝMU žpé t na obšah 

NÁŠ TÝM — ZUZANA HAVELKOVÁ 

Než poradkyně vezme pomůcku na konzultaci, často ji sama nejprve otestuje. 
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Hodně pracuješ s rodinami, pro které není češti-
na rodným jazykem. Která témata jsou pro rodi-
ny cizinců nejdůležitější? A co potřebuješ jako 
poradkyně? 

Ano, jé to pravda, už  od žač a tku ma m vélké  š té ští  na 
rodiny, jéjičhž  matér šky m jažykém néní  č éš tina. 
Š né kolika rodinami mluví m pr i konžultačí čh anglič-
ky. Aši néjdé u plné  žobéčnit to, čo jé pro tyto rodiny 
du léž ité . Za léž í  na mnoha faktoréčh – na tom, jak a 
jéštli ovla dají  č éš tinu, jaké  ža žémí  v C éšku mají  
apod. Né ktéré  rodiny pak potr ébují  urč ity mi pročé-
šy, tr éba šha né ní m š kolky nébo žar ižova ní m pr í -
špé vku na pé č i, prové št détailné ji. Rodiny ž jiny čh 
žémí  jšou i pro mné jédinéč ny m obohačéní m – pr i-
na š éjí  č ašto tipy na ru žné  pomu čky, hrač ky nébo té-
rapié, o ktéry čh jšmé v C éšku tr éba jéš té  néšlyš éli.  
A čo k té to pra či potr ébuji? V koštčé aši tročhu ví č 
č ašu a tročhu ví č trpé livošti – a to hlavné  šé šébou  
a švy mi jažykovy mi dovédnoštmi.   

Našla sis už v rané péči svou „parketu", oblast, 
kterou máš chuť blíže prozkoumávat? 

V rané  pé č i r éš í mé š rodinami hromady a hromady 
žají mavy čh té mat a muší m r í čt, ž é pročha ží m ru žny -

mi období mi, kdy mé  urč ita  té mata nadčhnou a žjiš -
ťuju ši toho o ničh ví č a ví č. Néjví čé šé mé  aši drž í  
té ma čitlivošti na ru žné  šmyšlové  podné ty – ať už  
jdé tr éba o ty šlučhové  nébo hmatové . Baví  mé  vš í -
mat ši projévu , ktéry mi da va mé čitlivošt najévo,  
a žjiš ťovat, jaké  aktivity nébo tr éba pomu čky by 
mohly pomoči lépš í mu ž ití  š touto čitlivoští . 
V pošlédní  dobé  jšém také  pošédla  vš í m žubar šky m 
– baví  mé  objévovat hrač ky a matéria ly, ktéré  by 
mohly pomoči dé tém žbavit šé štračhu žé žubar šké -
ho proštr édí . Némé né  žají mavé  mi pr ipadají  žpu šo-
by, jaky mi jé mož né  žajištit o né čo hladš í  pru bé h 
oš étr éní .  

A prozradíš nám, kam tě srdce táhne, když zrov-
na nejsi v práci? 

Vé tš inou odpoč í va m ra da aktivné  – baví  mé  požna -
vat nové  kouty naš í  žémé  i žémí  dalš í čh. Š tí m šé pojí  
uč éní  šé čiží m jažyku m nébo pošloučha ní  rožlič né  
hudby. Í méži konžultačémi ši ra da „odfrknu“ na žají -
mavé m praž šké m mí šté , kam byčh šé jindy aši vu béč 
népodí vala.  

Ptala se Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ TÝMU žpé t na obšah 
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Svobodová Klára, nakladatelství Kosmas, 2021 

Kniha Té hotnéj Buddha jé vé nova na vš ém rodič u m, 
ktér í  od ž ivota doštali pa r fačék. Autorka Kla ra Švo-
bodova  v ní  žačhyčujé pru bé h švy čh dvou té hotén-
štví ; první   škonč ilo porodém mrtvé  holč ič ky, druhé  
vélmi pr édč ašny m porodém malé  Šérafí nky, ktéra  ši 
v du šlédku toho do ž ivota néšé šlučhové  poštiž éní . 
Už  ž tohoto jé jašné , ž é na jédén ž ivot jé toho pé kna  
hromada malé ru … Autorka ši vš ak v kní ž čé néšté ž u-
jé, nénar í ka , prošté  jén rékapitulujé, jak to čélé  bylo. 
Už í va  k tomu šyrovy  jažyk, ktéry  vš éčhno, čo šé šta-
lo, umočn ujé a ož ivujé.  K pr édštavé  štač í  kra tky  či-
ta t ž došlovu: „Těhotenství je prý nejkrásnější období 
v životě ženy. Ale některý mámy dostanou hned napo-
prvý pěkně po hubě.” 

Na néčély čh 150 štra nka čh špoléč né  š autorkou pro-
ž í va mé ž ivé  obé  jéjí  té hoténštví , šé vš émi néč ékany -
mi ža krutami a pr éka ž kami. Štéjné  jako ona jšmé 
čhvilku šmutní , čhvilku naš tvaní , čí tí mé béžnadé j, 
štračh, vžték, alé i vélkou ší lu nédat šé a vš ému, čo 
pr ičha ží , č élit. Vš ak i autorka šamu šébé nažy va  mat-
kou bojovničí … 

 

 

Levely na cestě matky bojovnice: 

Level 1: Naučit se přijímat rány.  

Level 2: Stát se Buddhou. Když je všechno úplně v řiti, 
někdy se nedá dělat nic jinýho než se zastavit a dej-
chat. 

Level 3: Nepodělat se. Nenechat se ovládnout stra-
chem. Jít do toho znovu, přestože vím, jak strašně se to 
může podělat. 

Level 4: Nebát se říznout. 

Level 5: Nenechat se ovládnout minulostí. To, že se to 
podělalo jednou, nemusí nutně znamenat, že se to mu-
sí podělat pokaždý. 

Již  v tuto čhví li šé mu ž émé té š it na druhou kní ž ku 
Kla ry Švobodové , ktéra  by mé la vyjí t žanédlouho, ža 
šlédova ní  štojí  i jéjí  wéb www.špočklidém.čž. Na š v 
rané  pé č i ši ží škala hlavné  jéjí  origina lní  žnakovačí  
vidéa. 

Knížku jedním dechem přečetla a článek (s využitím 
textů knihy Těhotnej Buddha) sepsala  

Pavla Foster Skalová, poradkyně rané péče 

PŘEČETLI JSME, VIDĚLI JSME žpé t na obšah 

TĚHOTNEJ BUDHA 

https://spocklidem.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=wN7AgdRFWyo
https://www.youtube.com/watch?v=wN7AgdRFWyo
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Jacobs, D. S.; Betts, D. E., nakladatelství Portál, 
2013 

Kniha anglických specialistů (ergoterapeutky D. S. 
Jacobs a pedagoga D. E. Bettse) je věnována dvěma na 
první pohled nesourodým tématům. Při bližším pro-
myšlení však pochopíme souvislost – sebeobsluha  
i sociální dovednosti (spolu s komunikační schopnos-
tí) jsou základem pro co nejvíce samostatný a naplně-
ný život osob s PAS. 

Kniha štruč né  a jašné  popišujé mnohé  ž potí ž í , 
š nimiž  šé rodiny š dé tmi š autišmém šétka vají . Né-
oštré  vní ma ní  vlaštní ho té la, poručhy rovnova hy, 
ošlabéna  jémna  motorika, šénžoričké  obtí ž é a jina  
špéčifika naruš ují  néjén šébéprož í va ní  dí té té, alé 
promí tají  šé do vžtahu  ké švé tu. 

Autor i š réšpéktém k odliš noštém dé tí  š autišmém 
ždu ražn ují , ž é dí té  a poždé ji došpé ly  budé ž í t vé vé t-
š inové m švé té  a ž é jé nutné  jé vč aš pr ipravit. A ž é 
dí té  č i došpé ly  š autišmém jšou šouč a ští  čélku, né-
mají  mí t tédy mimor a dna  privilégia na u kor oštat-
ní čh č lénu  rodiny č i špoléč énštví . 

 

Za rovén  potvržují , ž é mnohé  ž dovédnoští  jé ščhop-
no nauč it šé i dí té  š autišmém, jé vš ak žapotr ébí  ví čé 
č ašu a trpé livošti a dovolit šobé  i dí té ti uč éní  šé čhy-
bou. Doporuč ují  rodič u m polož it ši jédnodučhou 
ota žku: „Budu ščhopén to dé lat ža né j, i když  už  mu 
budé ošmna čt lét?“ 
Kniha nabí ží  védlé téorétičké ho vhlédu i množ štví  
konkré tní čh na padu , čvič éní  a doporuč éní  pro rodi-
č é i odborní ky (uč itélé, ašišténty apod.), jak jé mož -
né  jédnotliva  ošlabéní  hravou formou žmí rnit. Pod-
nětů najdete v knize mnoho, vybírám namátkou 
příklady na tlumení hladiny hluku. 

• Vypné té ra dio č i téléviži vž dy, pokud šé nikdo né-
dí va  a népošloučha . 

• Zavéďté ši doma pravidlo, ž é kdokoli ši pr éjé mlu-
vit š jinou ošobou, jdé ža ní  do mí štnošti, kdé šé 
načha ží , a nékr ič í  ž pokojé do pokojé. 

• Zvaž té použ ití  špéčia lní čh čhra nič u  uš í  pr éd hlu-
kém (tzv. tlumítek – pozn. VS) 

• Vš í méjté ši ší ly vlaštní ho hlašu a hlašu oštatní čh 
ošob v mí štnošti, žéjmé na dé tí . 

• Vyhné té šé opakova ní  pokynu  č i ota žék. Dé ti 
š PAŠ potr ébují  obvyklé ví čé č ašu, aby porožumé -
ly mluvéné mu šlovu. Dopr éjté jim doštaték č ašu. 
Jéštliž é opakujété šdé léní  ryčhlé ža šébou, jé to, 
jako byšté néušta lé mač kali vypí nač  poč í tač é,  
a dí té  jé pak nučéno žač í nat pročéš porožumé ní  
žnova a žnova. 

Myšlí m, ž é navrhovana  doporuč éní  mu ž émé uplatnit 
pr i vy čhové  vž dy, i když  tr éba naš é dí té  néní  žvuko-
vé  hypéršénšitivní . Knihu ši mu ž été pu jč it v naš í  kni-
hovné . 

Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

PŘEČETLI JSME, VIDĚLI JSME žpé t na obšah 

NÁCVIK SEBEOBSLUHY A SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO DĚTI S AUTISMEM 
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Leman,  Kevin, nakladatelství Portál, 1997 

Konečně jsem se k té knize o prázdninách dostala, 
přečetla ji a první a poslední dojem je, že trochu poz-
dě… 

Kniha Kevina Lemana odráží dobu, v níž byla napsá-
na (80. léta), a byť se sourozenecké vztahy a vztahy 
vůbec tak rychle nemění, tato kniha dokazuje, že ně-
které knihy stárnou rychleji než jiné. 

Ale abych případné čtenáře příliš neodradila. Nako-
nec (a i v průběhu čtení) jsem v ní našla pár postřehů, 
vodítek pro sebereflexi i práci s rodinami.  

Névžala jšém ji tédy „i š čhlupama“, né ktéré  térmí ny 
– napr . autoritativní  vy čhova, réa lna  diščiplí na mi 
čhlupy naopak jéž ily, jiné  odléhč ovačí  a šébéžléhč u-
jí čí  – „š aš ék Léman“, „š té né  Kévin“, byčh mož na  šna ž 
žvla dla na šémina r i néž  v knižé, pr éšto vé r í m, ž é ro-
dič , ktéry  aktua lné  r éš í , „jak to méži/š té mi my mi 
dé tmi jé“, v ní  najdé konkré tní  tipy pro vy čhovu, 
dožví  šé, jak por adí  narožéní  ovlivn ujé partnéršké  
vžtahy i rodič ovšké  poštojé, a v épilogu doštané 
štruč né  šhrnutí , šé ktéry m jé mož né  šouhlašit. 

 

 

Šest základních bodů obsahuje asi toto: 

• Por adí  narožéní  jé du léž ité , alé néní  néjdu léž ité jš í  
pro dalš í  ž ivot č lové ka. 

• Štéjné  du léž ité  jšou žpu šoby jédna ní  v ra mči rodi-
ny, proštr édí , v né mž  dí té  vyru šta , jého jédinéč né  
dišpožičé. 

• Kaž dé  por adí  narožéní  ma  švé  šilné  i šlabé  štra n-
ky – na rodič í čh jé, aby dé tém pomohli rožvinout 
šilné  štra nky a oméžit dopad té čh mé né  požitiv-
ní čh. 

• Z a dné  por adí  narožéní  néní  lépš í  néž  jiné . 

• Por adí  narožéní  népoda va  kompléxní  obraž ošob-
nošti, jé použé jédní m ž ukažatélu . 

• Požna ní  prinčipu  népoškytujé automatičky pro-
štor pro žmé nu. Zmé nu mu ž é pr iné št až  dé létrva-
jí čí  pra čé na šobé . 

Knihu ši mu ž été pu jč it u na š v knihovné , pr í padné  
mé  pouč it o modérné jš í  vérži, dé kuji! 

Veronika Strenková, poradkyně rané péče  
 

PŘEČETLI JSME, VIDĚLI JSME žpé t na obšah 

SOUROZENECKÉ KONSTALACE 

https://obchod.portal.cz/vychova-a-rodicovstvi/sourozenecke-konstelace/
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Začátek léta se pro mne tentokráte nesl v duchu hlub-
šího poznávání míst, které některé naše rodiny moc 
dobře znají a my od nich, i když často pouze přenese-
ně. S několika kolegyněmi jsme proto zatoužily sezná-
mit se s nimi na vlastní kůži! Po návštěvě Hornomlýn-
ské, o které se taktéž můžete ve Zpravodaji dočíst, 
jsme měly možnost nakouknout na konci června i do 
Dětského integračního centra a mateřské školy 
Hurbanova.  

A co že se to všechno (téměř) pod jednou stře-
chou v Hurbanově ulici v Krči nachází?  

Matér ška  š kola, špéčia lné  pédagogičké  čéntrum, né-
šta tní  ždravotničké  žar í žéní  poškytují čí  réhabilitač ní  
pé č i dé tém ž matér šké  š koly a dokončé i tré ninkova  
kava rna Café  Štart.  

Špoléč né  š kolégyné mi jšmé navš tí vily budovu MŠ . 
Matér ška  š kola ma  š éšt tr í d. Dvé  tr í dy jšou tr í dy špé-
čia lní , žby vají čí  tr í dy jšou tr í dy bé ž né , do ktéry čh 
jšou ža rovén  intégrova ny dé ti šé špéčia lní mi potr é-
bami. Vš éčhny tr í dy mají  ví čé pédagogičky čh pra-
čovní ku  néž  jé tomu obvyklé a i poč ty dé tí  jšou mén-
š í , obžvla š té  vé špéčia lní čh tr í da čh. Zahlé dly jšmé  
i proštory bažé nku, šauny nébo proštoru na čvič éní , 

ktéry  využ í vají  dvé  fyžiotérapéutky k individua lní  
térapii nébo škupinové  réhabilitači. V té to matér šké  
š kolé néplatí  špa dovošt – bydliš té  néhrajé pr i pr ijí -
mačí m r í žéní  roli. K ža pišu šé hla ší  dé ti od 2 lét, MŠ  
jé šoukroma , alé jé žapša na v Réjštr í ku š kol a š kol-
šky čh žar í žéní . Cény mu ž été nají t na wébovy čh 
štra nka čh matér šké  š koly.  

A co mě v mateřské škole nejvíc zaujalo?  

Muší m šé pr ižnat, ž é mé  nadčhla jédna žé špéčia l-
ní čh tr í d, ktéra  pu šobila hodné  pr í jémné  – byla švé t-
la , vžduš na  a hlavné  šé pr í mo v proštr édku tr í dy na-
čha žél vštup na vénkovní  žahra dku. Tam šé mohly 
dé ti ryčhlé žé tr í dy pr éšunout a ška kat na trampolí -
né , hra t ši, vybé hat šé anébo ši prošté  odpoč inout na 
č érštvé m vždučhu š pohlédém do korun štromu .  

V dobé , kdy jšmé matér škou š kolu navš tí vily, ji č éka-
la vélika  žmé na vé védéní  a špolu š tí m i hromada 
pla nu  a u prav – napr . modérnižačé vnitr ní čh prošto-
ru  nébo pr éštavba vénkovní čh žahra dék. Jé vidé t, ž é 
už  šé né ktéré  žé žmé n dé jí  a my tak drž í mé matér šké  
š kolé palčé, ať šé jí  v nové m kaba tu dobr é fungujé. 

Zuzana Havelková, poradkyně rané péče 

PŘEDSTAVUJEME  žpé t na obšah 

NÁVŠTĚVA V DIC A MŠ HURBANOVA 

https://www.dicams.cz/
https://www.dicams.cz/
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Ráda bych vás, milí rodiče, seznámila s moc příjem-
ným místem na pražském Chodově, které jsme měli 
možnost s několika kolegyněmi navštívit. Jedná se  
o organizaci Hornomlýnská, sídlící ve Filipově ulici – 
můžete ji také znát jako centrum Filipovka. Znáte? 
Že ne? Ráda Vás s ní seznámím!  

Hornomly nška  jé organižačé, ktéra  poškytujé dvé  
šočia lní  šluž by: odlehčovací službu, tzv. odlehčo-
vačku, a osobní asistenci. Obé  dvé  pračují  š dé tmi  
š poštiž éní m, ktéry m jé od 3 do 18 lét a jšou ž Prahy 
(č a štéč né  také  žé Štr édoč éšké ho krajé).  

Proštory odlehčovací služby vypadají  na první  po-
hléd tr éba jako š kolka – špoušta barév, hrač ék, hou-
pač ka, rélaxač ní  proštory, déky a vaky. A č í m šé tédy 
liš í ? Odléhč ovačí  šluž ba jé šočia lní  šluž ba, ktéra  ma  
prima rné  žajištit péč ují čí m odléhč éní , rélax, proštor 
pro jiné  aktivity, néž  jé pé č é o dí té . Mu ž é šé jédnat  
o pa r hodin u žubar é, na vš té vu ZOO použé šé šouro-
žénči dí té té nébo o dovolénou. Zatí m šé ždé vš ak na-
bí ží  šluž ba ambulantní , tédy takova , do ktéré  dí té  
néjč ašté ji rodič  odvédé a žašé ši ho tén šamy  dén vy-

žvédné. Otévr éno ma  Hornomly nška  i o ví kéndéčh 
nébo pra ždnina čh, tyto térmí ny jšou vš ak č ašto po-
r a dné  plné . Kdo žato šha ní  odléhč éní  na vš édní  dny, 
ma  té mé r  vyhra no! Okamž ita  kapačita, tédy kolik 
dé tí  nara ž mu ž é v čéntru by t, jé 8 dé tí . Du léž ité  jé 
také  vé dé t tr éba to, ž é šé ža šluž bu platí  (žhruba 120 
Kč /h) a ž é šé tu névar í  – rodina donéšé vlaštní  jí dlo, 
ktéré  pak péršona l dí té ti poda . A pro koho šluž ba 
néní ? To jšmé névypa traly. Ba jéč ní  žamé štnanči 
Hornomly nšké  šé šnaž í  šluž bu poškytnout tam, kdé 
jé to potr éba, a i když  néní  vš éčhno ru ž ové , šnaž í  šé 
čéštu a r éš éní  nají t. Néž  šé odléhč ovač čé ožvété, jé 
dobré  mí t tročhu rožmyš léné , kdy a jak č ašto byšté ji 
čhté li využ í vat. Za rovén  jé dobré  ši néjdr í v š došta-
téč ny m pr édštihém žajištit odléhč ovač ku a až  potom 
dé lat vélké  pla ny – abyšté šé pak nédivili, ž é už  jé  
v térmí nu pérféktné  napla nované ho vy létu do hor  
v odléhč ovač čé plno!  

Více informací o odlehčovací službě v Hornomlýnské 
najdete zde: http://www.hornomlynska.cz/socialni-
sluzby-pro-deti-s-postizenim/odlehcovaci-sluzba/ 

PŘEDSTAVUJEME  žpé t na obšah 

NA NÁVŠTĚVĚ V HORNOMLÝNSKÉ  

http://www.hornomlynska.cz/socialni-sluzby-pro-deti-s-postizenim/odlehcovaci-sluzba/
http://www.hornomlynska.cz/socialni-sluzby-pro-deti-s-postizenim/odlehcovaci-sluzba/
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Osobní asistence jé dalš í  šluž bou, ktérou nabí ží  
Hornomly nška . Jé to terénní služba, čož  žnaména , 
ž é ža ní  nikam némuší té dočha žét, pr ijdé k va m. 
Ošobní  ašišténči žajiš ťují  ašišténti, ktér í  mají  dé tém 
dopomoči k uškutéč né ní  toho, čo jéjičh vrštévní či  
v tom šamé m vé ku bé ž né  žvla dají , alé jim šé to kvu li 
jéjičh handičapu nédar í . Mu ž é jí t tr éba o pomoč pr i 
jédéní , pohybu nébo v tra véní  volné ho č ašu. Probí ha  
néjč ašté ji u dí té té doma, alé také  vé š kolé, š kolčé 
(požor, néní  to šamé  jako ašištént pédagoga, ktéré ho 
doporuč ujé ŠPC nébo PPP a ma  vé š kolé jinou funk-
či!), na hr iš tí čh nébo pr i čéšta čh. Na roždí l od odléh-
č ovač ky jé tady rodina špojéna š jédní m ašišténtém, 
ktéry  ža dí té tém dočha ží , čož  ma  švé  požitivní  i né-
gativní  štra nky. Šha né ní  vhodné ho ašišténta by va  
č ašto pročéš na hodné  dlouhou dobu. Napada  va š 
také  ota žka, jéštli jé mož né  tuto dobu né jak ovlivnit? 
Í na š napadala. Ano, ovlivnit ji mu ž é rodina pr édé-
vš í m švy mi (pr édévš í m č ašovy mi) pož adavky. Po-

kud hléda  ašišténči na kaž dé  u téry  od 14:15 do 
18:15, budé šha né ní  o došt obtí ž né jš í , néž  když  budé 
hlédat ašišténta na žhruba 4 hodiny v jaky koliv 
vš édní  dén odpolédné. Í u ošobní  ašišténčé jé tédy 
lépš í  ši néjprvé žajištit šluž bu a až  poté  žar ižovat 
program šobé . Ošobní  ašišténči rodina také  hradí ,  
a to obdobnou šumou jako u odléhč ovačí  šluž by – 
žhruba 120 Kč /h.  

Ví čé informačí  o ošobní  ašišténči v Hornomly nšké  
najdété ždé: http://www.hornomlynška.čž/šočialni-
šlužby-pro-déti-š-poštižénim/šlužba-ošobni-
ašišténčé/ 

Pokud va š né ktéra  žé šluž éb žaujala, néva héjté Hor-
nomly nškou kontaktovat. Štéjné  jako u jiny čh šluž éb 
č i térapií  jé i ždé vélky m té matém (žatí m) té mé r  na-
plné na  kapačita pračoviš té . Aktua lní  informačé  
i kontakt najdété na wébu Hornomly nšké . 

Zuzana Havelková, poradkyně rané péče 

PŘEDSTAVUJEME  žpé t na obšah 

http://www.hornomlynska.cz/socialni-sluzby-pro-deti-s-postizenim/sluzba-osobni-asistence/
http://www.hornomlynska.cz/socialni-sluzby-pro-deti-s-postizenim/sluzba-osobni-asistence/
http://www.hornomlynska.cz/socialni-sluzby-pro-deti-s-postizenim/sluzba-osobni-asistence/
http://www.hornomlynska.cz/
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Š už í va ní m podpory komunikačé ma   lédaškdo ž va š 
žkuš énošti ž domova; mož na  š dé ťa tkém žnakujété, 
mož na  ši vaš é dé ti vybí rají  ž foték švač inék, mož na  
špoléč né  védété ža ž itkovy  déní k, mož na  dé la té né čo 
u plné  jiné ho – mož noští  jé čéla  r ada! 

Pojďmé šé alé podí vat, jak využ í vají  obra žkové  pod-
pory v jédné  matér šké  š kolé. 

Šé žavlékovškou matér škou š kolou jšém v kontaktu 
již  dé lé néž  rok; dočha žéjí  šém hnéd dvé  holč ič ky  
ž rodin, šé ktéry mi špolupračuji. Jédna ma  diagno žu 
autišmu, druha  vy vojové  dyšfa žié. V du šlédku toho 
to mají  š mluvéní m mnohém šlož ité jš í  néž  oštatní  

dé ti. Mají  vš ak ža rovén  vélké  š té ští , ž é vš ičhni kolém 
ničh hlédají  čéšty, jak jim š komunikačí  pomočt. 

Na žač a tku pra ždnin jšém šé šéš la š védoučí  uč itél-
kou Pavlou Přerostovou a ašišténtkou Kateřinou 
Kloudovou, abyčhom špoléč né  žrékapitulovaly, čo 
vš éčhno šé ža pošlédní  rok v oblašti podpory komu-
nikačé uda lo, v č ém pomu čky néjví č poma hají . Uka -
žalo šé, ž é obra žky dobr é fungují  néjén pro holč ič ky, 
pro ktéré  byly vytvor ény. Využ í vají  jé i dalš í  dé ti, 
ktéré  mají  ž ru žny čh du vodu  – tr éba proto, ž é mají  
opož dé ny  pšyčhomotoričky  vy voj, jšou ž odliš né ho 
jažykové ho proštr édí  nébo jšou prošté  jén malinké  – 
obtí ž é š komunikačí .  

INTEGRACE JE LEGRACE žpé t na obšah 

S OBRÁZKY JDE VŠECHNO SNÁZ…   

Reportáž ze školky, ve které se užívá  podpora komunikace 

MŠ v Zavlekově na Klatovsku  vedoucí učitelka Pavla Přerostová a asistentka Kateřina Kloudová  
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A čo konkré tné  šé vé š kolčé využ í va ? Vélmi oblí béné  jšou ba šnič ky nébo pí šnič ky, vé ktéry čh jé téxt dopro-
va žén obra žky. Jédna takova  napr í klad umož nila holč ič čé š vy vojovou dyšfa žií  šamoštatné  pr édné št ba šnič -
ku na béší dčé ké Dni maték; obra žky jí  pomohly vybavit ši a odr í kat špra vné  čély  téxt.  

INTEGRACE JE LEGRACE žpé t na obšah 

Obra žky mu ž ou také  pomočt žvy š it porožumé ní  téxtu, žéjmé na v pr í padé , kdy šé tam vyškytují  pro dé ti né 
u plné  bé ž na  šlova. Paní  Pr éroštova  hrajé dé tém na kytaru trampšké  pí šnič ky, a tak uva dí  jako pr í klad pojmy 
„krč ma” č i „trampi” ž pí šnič ky Na Okoř je cesta.  
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Holč ič čé š autišmém žvyš ujé už ití  šymbolu  porožu-
mé ní  šituači; paní  ašišténtka uva dí  pr í klad už ití  
šymbolu pro švač inu – holč ič ka hnéd ví , čo ji č éka ,  
a očhotné  jdé rovnou ké štoléč ku.  Vé čhví lí čh u navy 
šé žašé mu ž é uklidnit tí m, ž é ši podlé foték vybéré 
hrač ku, ktéra  jí  pak pomu ž é pr ékonat té ž kou šitua-
či.  

 

INTEGRACE JE LEGRACE žpé t na obšah 

Vé vypjaté jš í čh moméntéčh dé tém 
poma hají  šymboly émočí , ktéré  
ušnadn ují  počhopéní , čo šé š nimi 
pra vé  v tuto čhví li dé jé.  

Vš ičhni šé šnaž í , aby byly obra žkové  pomu čky vž dy 
dé tém na oč í čh a došpé ly m po ručé. Hnéd nad oké n-
kém do kučhyné  jšou umí šté ny šymboly, ktéré  žna -
žorn ují  čély  pru bé h dné. Paní  uč itélka vypra ví , jak 
moč pomohly čhlapéč kovi, ktéry  do Zavlékova pr iš él 
š čélou rodinou ž Ukrajiny. Vžhlédém k tomu, ž é 
žpoč a tku nič ému nérožumé l, byl žmatény , divoky , 
š patné  šé žapojoval méži dé ti, šnaž il šé žé š kolky utí -
kat. Poté , čo ho na pru bé h dné pr ipravovaly paní  
uč itélky pomočí  šymbolu , šé jého čhova ní  vy ražné  
žmé nilo. Téď už  rožumé l tomu, čo šé budé dí t po 
švač inčé nébo kdy šé jdé na pročha žku. A šymboly 
pro „špa t” a „jí t domu ” ši š šébou dokončé bral do 
poštélé – ty mu pr ina š ély jištotu, ž é už  pro né j pr ijdé 
tatí nék. 

Zavlékovška  š kolka vš ak néštaví  jén na obra žčí čh. 
Vš ičhni šé šnaž í  do komunikačé žapojovat i jédnodu-
čhé  žnaky; paní  uč itélka r í ka , ž é jé žna t, ž é jšou pak 
jéjičh šdé léní  šrožumitélné jš í  a du ražné jš í .   

A jak to budé da l? 

Š obé ma kliéntšky mi rodinami jšém šé domluvila, ž é 
té ž iš té  dalš í  špolupra čé budé pra vé  vé š kolčé. Hléda -
mé tédy špoléč né  dalš í  čéšty a mož nošti, jak podpo-
ru  komunikačé nada lé rožví jét. Paní  ašišténtka ža-
kla da  pro holč ič ku š autišmém ža ž itkovy  déní k, do 
komunikačé š holč ič kou š autišmém šé budou po-
štupné  žapojovat dalš í  fotky, napr í klad paní  uč itélék 
a paní  ašišténtky.  

Dalš í  využ ití  najdou i šymboly – ty šé budou už í vat 
napr í klad k tomu, aby byly dé ti pr ipravény na ru žné  
mimor a dné  šituačé, jako jé na vš té va divadla, pr í -
čhod Mikula š é nébo tr éba mašopušt. A urč ité  pr ibu-
dou dalš í  pí šnič ky a ba šnič ky. 

O své zkušenosti se podělila Pavla Foster Skalová,  
poradkyně rané péče 
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Víte o tom, že Raná péče nabízí v Pomůckovně ke ko-
čárku Benecykl kromě letní verze i jeho variantu na 
sníh? Můžete si půjčit set, jímž se promění tento kočá-
rek (menší i větší) na vozítko na lyžích či je dokonce 
možné si půjčit i set s tyčemi, díky němuž můžete vyra-
zit s Benecyklem na lyže. Dle velikosti dítěte, které si 
za zády vezete, to chce mít dostatečně silného tahou-
na a můžete vyrazit. 

My jšmé tuto mož nošt vyžkouš éli, protož é jšmé čhté -
li jét na lyž é vš ičhni špoléč né  a naš ému šynovi do-
pr a t né jaky  novy  ža ž iték. Dloužé jšmé pr émy š léli, 
kam ž Prahy rožumné  vyražit, aby byl téré n čo néj-
rovné jš í  a abyčh šé ja  jako tahounka moč néšédr éla. 
Volba padla na Jižéršké  hory. Z infočéntra Jižéršké  
magištra ly na m byly i doporuč ény trašy (jé dobré  ši 
jé žjiš ťovat pr éd vy létém, doštanété aktua lní  žpra vu 
dlé šné hovy čh podmí nék). 

Na š  dén D, kdy šé šéš él doma pu jč ény  Bénéčykl  
a ždraví  č lénové  vy létu, vyš él žrovna na dén, kdy by-
lo pomé rné  oš klivo, a ž Prahy jšmé vyra ž éli ža déš té . 
Jéš té  v Libérči prš élo, čož  na m žajištilo véšmé š hlad-
ky  pr í jéžd až  do Bédr ičhova, kdé už  pé kné  čhumélilo. 
Hlavní  parkoviš té  bylo dlé oč éka va ní  plné , na ZTP 
mí što jšmé byli pošla ni kamši nahoru k Ha jénčé po 
žašné ž éné  čéšté . Naš té ští  na š néčhali žaparkovat  
u jiné  čhalupy, protož é méži hrabají čí mi auty by-
čhom k Ha jénčé névyjéli. Parkovali jšmé tak luxušné  
pr í mo nad bédr ičhovšky m štadioném.  

Štač ilo tédy „jén“ žatéplit šyna v Bénéčyklu (ač  jé mu 
škoro šédm, poškla dal šé do malé  véržé koč a rku  
a dvé  hodiny v né m v pohodé  vydrž él), dokonč it už   
ž domova pr ipravénou promé nu koč a rku v žimní  
vérži š lyž ič kami (i maly  koč a r š tyč émi na m žabral 
vélky  kufr auta), našoukat šé do potahu, vš é vhodné  
šéš télovat a hura  do va ničé. Šjéžd na štadion š él ku-
podivu dobr é. Tyč é drž í  voží tko v konštantní  vžda lé-
nošti, malé  poštrč éní  jšém vní mala jén pr i žabrž dé ní , 
jinak šé mi ž kopčé jélo dobr é. Jšém žvykla  „brušlit“, 
to jdé š voží kém v ža déčh o požna ní  hu r . Voží k šé tro-
čhu pohupujé, alé šynovi to névadilo. Do kopčé jé ža -
té ž  v ža déčh došt žna t. Šyn mi to da val najévo švy m 
hlašity m pokr ikova ní m – mami, proč  žašé štojí mé, to 
mé  nébaví , nič névidí m (šné ž ilo opravdu došt). Chví -
lémi jšém mé la čhuť ho vyšadit do ža vé jé, alé nako-
néč jšmé ši vš ičhni na ža té ž  i podmí nky né jak žvykli 
a po na vratu žpé t do Bédr ičhova dokončé vyléžlo 

šluní č ko. Šyna jšmé vyšadili do č érštvé ho šné hu šta-
vé t šné hula ky a my š dčérou jšmé ši jéš té  žakrouž ily 
na štadionu.  

Po odlož éní  čélé ho poštrojé jšém mé la dojém, ž é na 
lyž í čh lé ta m, pr í jémny  ža ž iték na ža vé r vy létu. Na 
doplné ní  énérgié šé hodí  šta nék š obč érštvéní m dolé 
pod štadioném u toč ny autobušu. Mají  tam mimo ji-
né  moč dobré  péč ivo ž mí štní čh péka rén.  

Pokud ma té tédy doma tahouna šila ka, néva héjté ši 
Bénéčykl š lyž ar šky m šétém pu jč it, budété mí t novy  
ža ž iték, a pokud vyraží té do Jižérék, dojéžd na štadi-
on jé ž kopčé dolu , takž é ža vé réč ny  dojém budé urč i-
té  požitivní . 

Klára Fůsková 

POMŮCKY V PRAXI žpé t na obšah 

BENECYKL SE ZIMNÍ VÝBAVOU 
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Jšém maminka pé tilété  holč ič ky š poštiž éní m a čé-
ly čh pé t lét jé dčéra na plénka čh. Nikdy jšém nad la t-
kovy mi népr émy š léla, ani jšém jé némé la mož nošt 
vyžkouš ét. Od dčér iny čh tr í  lét mi naš é dé tška  lé kar -
ka vypišujé poukaž na plénky, vž dy na dobu tr í  mé ší -
ču .  

Dokud mé la Karolí nka maxima lné  15-17 kg, nébyl 
ž a dny  problé m, naš la jšém plénky, ktéré  jí  vyhovo-
valy, alé š pr iby vají čí mi kily naštal problé m. Naš é 
žnač ka plén vyra bí  použé plény vélikošti 6, čož  šičé 
vyhovujé dané  hmotnošti, alé už  tlač ily vélikoštné , 
pr í padné  néšédé ly na dé lku a obč aš byla Karolí nka 
ra no promoč éna .  

Šnaž ila jšém šé š védoučí m lé ka rny nají t vhodnou 
altérnativu, alé ždravotní  plény, ktéré  jšmé vyžkou-
š éli, byly otr éšné . Néélaštičké , šé dvé ma lépí čí mi 
prouž ky, ktéré  mé la Karolí nka vé č né  rožtrhlé  nébo 
žar í žnuté  v ku ž i, byly obrovšké , prošté  népraktičké . 
Alé mušéla jšém šé š nimi né jaky m žpu šobém šž í t. 
Dalš í m problé mém, ktéry  jšém r éš ila, bylo to, ž é na-
š é mé što mi v ra mči š étr éní  névydalo žna mku na po-
pélniči, takž é jšém mušéla odpad ha žét k šoušédu m 
a uvé domila jšém ši, ž é kvu li vé tš í m pléna m toho od-
padu ma m o hodné  ví č.  

Pr éd né kolika ty dny jšém pa trala na intérnétu po 
koš i na plény – kvu li ža pačhu a mí štu v koš i na od-
padky. Néž  byčh objédnala první , ktéry  šé mi vžhlé-
dové  lí bil, prohlí ž éla jšém ši ru žné  réčénžé a vidéa, 
abyčh vybrala tén špra vny . Na konči kaž dé ho vidéa 
byl ža bé r, jak vyndavají  pytél, ktéry  byl pr éplné ny  
použ ity mi plénami, a ja  ši uvé domila, jak obrovšké  

množ štví  odpadu produkujémé. Zabrala jšém šé do 
pa tra ní  na intérnétu a na myšl mi pr iš ly la tkové  plé-
ny. Nétuš ila jšém, ž é šé vyra bé jí  i plénkové  kalhotky 
pro vé tš í  dé ti a dokončé i došpé lé . Objévila jšém wé-
bovou štra nku Boba nék.čž, ktéra  nabí žéla véš kéré  
druhy kalhoték, vkla dačí čh plén, šéparač ní čh 
ubroušku  i ru žny čh pytlí ku  na použ ité  plény. Hnéd 
jšém naš la špra vnou vélikošt, čož  v naš ém pr í padé  
bylo dé tšké  XL, do toho XL vkla dačí  plény a šéparač -
ní  ubroušky. Vš é jšém objédnala š tí m, ž é to muší m 
vyžkouš ét.  

Za pa r dní  jšém doštala balí k. Néjén, ž é kalhotky byly 
i vé škutéč nošti opravdu kra šné , vybrala jšém holč ič í  
vžor, také  jšém ši oddyčhla, ž é opravdu budou véli-
koštné  šédé t. Vyžkouš éla jšém jé, ani jédnou némé la 
Karolí nka né jaké  potnič ky, žarudnutí  ani nič podob-
né ho. Mušéla jšém jé jén č ašté ji mé nit a pr épí rat. Na 
la tkové  plénkové  kalhotky ši Karolí nka ryčhlé žvykla 
a ja  také . Bé hém té  doby, čo jé použ í va mé, jšém tédy 
objévila i jédnora žové , ktéré  na m šédí  a propla čí  jé 
pojiš ťovna, alé použ í va m jé jén na čéšty k lé kar u m, 
na réhabilitačí čh a podobné , alé doma a vén na pro-
čha žky jédiné  la tkové .  

Na to, abyčh jé mohla kra šné  štr í dat, némuší m ma t 
né jaké  ža šoby. Vyštač í mé ši šé tr émi kalhotkami  
a pr ibliž né  14 – 20 vkla dačí mi plénami. Jédiné , čo 
mé  mrží , jé to, ž é jšém š tí m néžač ala dr í v. Jakmilé 
Karolí nka ž kalhoték vyrošté, dokoupí m jén vé tš í , 
čož  už  budou pro ménš í  došpé lé .  

Petra Kopová 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obšah 

LÁTKOVÉ PLENY 

https://www.plenkybobanek.cz/
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Naše tříapůlletá dceruška s Downovým syndromem 
trpěla téměř celoročně zahleněním, které se s přícho-
dem zimy zhoršovalo a několikrát ročně skončilo bak-
teriální infekcí. Letos jsme vytáhli do boje proti rýmě  
s konvičkou na proplachování nosu. Tato pomůcka se 
nám velmi osvědčila a rádi bychom povzbudili všech-
ny, kteří ji neznají nebo s jejím použitím váhají.  

Jédna  šé malou konvičku ve tvaru rohu, vyrobénou 
ž néža vadné ho plaštu, ktéra  šé naplní  vlaž nou vo-
dou, do ní ž  šé pr imí čha  bé ž na  šu l v množ štví  jédné  
odmé rky, ktéra  jé ké konvič čé pr ilož éna. Ténto rož-
tok o končéntrači rožtoku fyžiologičké ho šé vlijé néj-
prvé do jédné  a pak do druhé  nošní  dí rky. Pru plačh 
vélmi u č inné  oč iští  šližničé od pr ilnuté ho hlénu. Vo-
da šé šékrétém odtéč é škržé otvor v nošní  pr épa ž čé 
druhou nošní  dí rkou, pr í padné  šé léhčé vyšmrka . Ké 
štéjné mu u č élu šé použ í vají  špréjé š mor škou vodou, 
roždí l jé v tom, ž é pr i použ ití  konvič ky jé hlén vyšta-
vén pu šobéní  mnohém vé tš í ho množ štví  šlané  vody, 
ktéra  nošní  šékrét néjén navlhč í , alé opravdu špla čh-
né. Néšrovnatélné  pr í jémné jš í  jé také  už ití  vody  
o téploté  lidšké ho té la a abšénčé „ra žu", ktéry  šé 
projéví  pr i vštr iku žé špréjé. Zpoč a tku jé mož no ža-
ž í vat népatrné  žvla š tní  počit, když  voda proté ka  no-
šém, né čo jako vélmi mí rny  tlak nébo š imra ní , alé 
šlana  voda šližničé nijak nédra ž dí  ani névyšouš í   
a u léva od žahléné ní  jé okamž ita .  

Zpu šob použ ití  konvič ky jé vélmi dobr é popša n  
a ždokuméntova n na intérnétu, vč étné  vidéí  a odpo-
vé dní čh poradén, takž é doda va mé jén několik  
 
 
 

posřehů z naší praxe konvičkování s malým dítě-
tem:  

1) Pro žava dé ní  na lévky konvič ky dčér i do nošu šé 
mi ošvé dč ilo drž ét konvič ku blí ž é k hrdlu, tročhu 
jako tuž ku, oméží  šé tí m opakované  „tréfova ní  šé" 
do nošní  dí rky, ktéré  mu ž é by t népr í jémné .  

2) Jé vhodné , žéjmé na žé žač a tku, poč í tat š polití m 
obléč éní , takž é konvič kujémé, když  jé dčéra švléč é-
na  a/nébo žabaléna  do ošuš ky, pr í padné  ma  na šobé  
trič ko, ktéré  pak da m ušuš it, nébo bé hém dné š né-
promokavy m brynda č kém. (Í tak na m voda téč é do 
ruka vu  a podobné .) 

3) Jé dobré  ši métodu néjprvé žkušit na šobé  a žaž í t 
ši, jaké  to jé. Néní  tr éba hnéd kupovat konvič ku pro 
došpé lé , na dobku lžé omy t horkou vodou, my t  
v myč čé a pr í padné  i vyvar it. Pomoči pr í kladém mo-
hou i štarš í  šourožénči.  

4) Jé dobré  bra t métodu š léhkoští . Voda vlé vana  do 
nošu, ktéra  vyté ka  druhou dí rkou, vypada  ohromné  
légrač né , a když  jé noš propla čhnuty , téč é u plné  č iš-
ta , takž é šé napr í klad da  čhytat do kélí mku. 

Ač koliv žatí m jéš té  néudér ila hlavní  ry mova  šéžo na, 
už  téď vidí mé véliky  roždí l oproti minuly m létu m. 
Dčéra mnohém lé pé dy čha  nošém, konvič kova ní  
žvla dné i žadní  ry mu, takž é v ní  nič nébubla  a néčhr-
č í . Vyšmrka va ní m šlané  vody šé nauč ila kra šné  šmr-
kat i béž ní , takž é šé š hléném vypor a da  i béž lé ku   
a kapék a po baktéria lní  infékči néní  ani štopy. 

Pr éjémé hodné  u špé čhu  té m, kdo šé do konvič kova -
ní  puští , a vš ém hodné  ždraví ! 

Marie Beslon 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obšah 

KONVIČKOVÁNÍ 
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Když k nám přijdou noví hosté na návštěvu, snad kaž-
dý se dříve či později zeptá. Vy ještě něco stavíte?  

Po byté  ma mé totiž  rožéšété  vé tš í  č i ménš í  bloky  
a jiné  tvary š édé ho tvržéné ho polyštyrénu. My jšmé 
tuto obyč éjnou hmotu povy š ili na érgotérapéutičké  
pomu čky pro naš ého šyna. Doma šé pohybujé po 
č tyr éčh po žémi. A jak roštl, potr éboval podlož ku 
pod nohy, pr imé r éné  vyšoké  šéda tko, aby šédé l ob-
kroč mo kvu li kyč lí m, „po dium“ néboli š irokou pra-
čovní  pločhu, u ní ž  mu ž é kléč ét a hra t ši, ščhu dky na 
tré nova ní  nakrač ova ní ...  

Šha né t vybavéní  odpoví dají čí čh paramétru  jé néjén 
finanč né  na roč né , alé té ž  véšmé š némož né .  Zač ali 
jšmé ši ho tédy vyra bé t pra vé  ž tvržéné ho polyštyré-

nu. Nar éž émé polyštyrénové  déšky do odpoví dají -
čí čh tvaru  a vélikoští , šlépí mé jé lépičí  pé nou, pr í -
padné  opatr í mé protišklužovou podlož kou a jé hoto-
vo. Když  šyn povyrošté, pr ilépí  šé dalš í  vrštva č i šé 
šlépí  rovnou dva bloky k šobé … Naš í m vrčholny m 
vy robkém jé oblouk. Vyrobit ho jé už  „vyš š í  dí vč í “. 
Šynu v tatí nék š dé dou ž haví  v dí lné  dra t upévné ny  
na jaké mši „štojanoštoléč ku“ a r éž ou šlépéné  vrštvy 
do pož adovany čh tvaru . Povrčh jé žprvu tročhu kra-
baty , alé když  šé pomu čka pravidélné  použ í va , hrany 
šé žmé kč í , takž é po u vodní čh néšmé ly čh pokušéčh 
hranoly né č í m obš í t žu šta va mé u šyrové ho polyšty-
rénu v modérní m provédéní  v barvé  bétonové  šté r-
ky. 

Klára Fůsková 

SAMODOMO žpé t na obšah 

NEVŠEDNÍ ŠEĎ 
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Maly  Jir í k šé uč í  požna vat žví r ata, a čo mají  ra da, kdé 
ž ijí . Šouč ašné  šé žkouš í  oriéntovat na vélké  ploš é  
a žapojovat pr itom obé  ručé v ru žny čh šmé réčh, šou-
štr édit šé a pr itom ši hra t a už í vat š rodič i ža bavu. 

Maminka mu vyrobila ž kartonu a žalaminovany čh 
obra žku  žví r at na šučhy  žip para dní  hru, ktéra  ho 
moč baví .  

Dí ky ža na pad a šdí léní  Denise Kroc. 

SAMODOMO žpé t na obšah 

FARMA  
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RECEPT žpé t na obšah 

MOŠTOVÁNÍ 
Na straně 13-15 najdete reportáž ze školky, která podporuje komunikační dovednosti dětí prostřednictvím celé 

řady obrázkových pomůcek. Jednou z nich je i  postup moštování, o který bychom se s vám rádi podělili.  
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RECEPT žpé t na obšah 
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RECEPT žpé t na obšah 
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RECEPT žpé t na obšah 
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RECEPT žpé t na obšah 
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RECEPT žpé t na obšah 

Obrazový návod připravila pomocí programu Symwriter Pavla Foster Skalová, poradkyně rané péče 
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é-mail: info@rana-péčé.čž 
www.rana-péčé.čž 
www.fačébook.čom/RanaPéčéDiakonié 

www.inštagram.čom/rana_péčé_diakonié 
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Jšmé šouč a ští  Diakonie ČCE - Střediska celo-
státních programů a služeb 
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130 00 Praha 3 
www.ščpš.diakonié.čž 
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Dé kujémé paní  Jitce Rohanové ža první  korék-

tury téxtu  a všem statečným přispěvatelům ža 

čhuť šé š na mi podé lit o švé  žkuš énošti. 

RANÁ PÉČE DIAKONIE žpé t na obšah 

NEMÁTE-LI ZÁJEM ZPRAVODAJ DOSTÁVAT, NAPIŠTE PROSÍM VÁŠ POŽADAVEK 

NA INFO@RANA-PECE.CZ. 

mailto:info@rana-pece.cz
http://www.rana-pece.cz/
http://www.facebook.com/RanaPeceDiakonie
https://www.instagram.com/rana_pece_diakonie/
http://www.scps.diakonie.cz

