
kdy postupem vývoje pochopila, k čemu jí může ta která dovednost být, automaticky a ši-
kovně ji použila. Předesílám, že v oblasti tělesného rozvoje Eliška měla a dodnes má oprav-
du značné zpoždění za svými zdravými vrstevníky, které se nedá počítat na měsíce, ale na 
roky. Při podněcování k pohybu se mi velmi osvědčily vibrační, zvukové a světelné hračky. 
Zároveň probíhala i zraková stimulace pomocí různobarevných světel, světelných panelů, 
blikajících majáků apod. Díky této včasné stimulaci zraku Eliška dnes rozliší světelné zdroje, 
okna, lampy a světelné hračky a při své orientaci v prostoru dokáže změny světla využít.

PROČ JSME SE STALI KLIENTY STŘEDISKA 
RANÉ PÉČE V HAŠTALSKÉ ULICI V PRAZE

Když se v myšlenkách vracím k tomuto úseku svého života, musím ho charakterizovat 
jako dobu plnou hektického shánění informací o hluchoslepých lidech a o práci s nimi. 
A v tom mi opět, jako už mnohokrát předtím i potom, pomohli pracovníci ze Střediska 
rané péče v Haštalské ulici v Praze. Nedá mi to, abych se alespoň krátce  na tomto místě 
nezmínila o tom, jak důležitou a nezastupitelnou úlohu pro mne toto Středisko sehrávalo 
po celou dobu, kdy jsme s Eliškou byli jeho klienty. Eliška jako kombinovaně postižené 
dítě měla nárok na jeho služby až do 7 let věku. Neumím si naše začátky představit bez 
Šárky Čermákové, která mě svým laskavým, lidským i odborně erudovaným přístupem 
vždycky dokázala povzbudit. Docházela přímo k nám do bytu, aby Eliška nebyla streso-
vaná cizím prostředím. A nikdy nepřicházela s prázdnou. Přinášela s sebou hračky vhodné 
pro nevidomé děti, které jsme si mohli půjčit a časem vyměnit za jiné, přinášela nádherné 
hmatové knížky, které se ve Středisku vyráběly a díky kterým Eliška poznala, co je kniha, 
už ve velmi raném věku. Prováděla s Eliškou zrakovou stimulaci. Z knihovny Střediska 
přinášela literaturu o hluchoslepých dětech, sháněla mi informace o této problematice, kde 
se dalo, protože tehdy nebyly zdaleka tak dostupné jako dnes. Kvůli Elišce se dokonce 
na problematiku hluchoslepoty částečně zaměřila, aby mi mohla co nejúčinněji pomoci. 
A  co bylo úplně nejdůležitější, dokázala mě skvěle psychicky podpořit. Po její návštěvě 
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