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Po změně zákona získáváme údaje o dětech, 
které hledají pěstouny od jednotlivých krajských 
úřadů. Dětí je obvykle více, než můžeme uveřej-
nit v Průvodci, proto některé „inzeráty“ najdete 
pouze na webu www.pestouni.cz. Ostatní zů-
stává nezměněno: zájemci, zařazení do evidence 
žadatelů stát se osvojiteli či pěstouny, mohou 
nadále kontaktovat PhDr. Alenu Michalovou,  
michalova@pestouni.cz, tel.: 731 507 401. 

Těšíme se na spolupráci a nepřestáváme věřit, 
že společně najdeme každému dítěti milující 
a pečující rodinu.

Anežka, nar. 3/2015, tráví  první  roky 
života  u  přechodných  pěstounů.  Její 
rodiče  nebyli  schopni  se  o  ni  postarat  

a spolupráce s nimi je trvale velmi problematická. 
U  Anežky  se  od  útlého  věku  objevovaly  záchvaty  
s  poruchami  vědomí,  trpí  závažným  neurolo-
gickým  a  mentálním  postižením.  Péče  o  ni  je 
prakticky  24  hodinová  a  velmi  náročná,  prů-
běh  záchvatů  někdy  vyžaduje  i  hospitalizaci.  
K  redukci  záchvatů  přispělo  zavedení  diety.  
Anežčina pěstounka by se ráda vrátila k pěstounství 
na přechodnou dobu, hledáme proto pěstouny, kteří 
by se dokázali o dívenku postarat dlouhodobě.

Hanička, nar. 4/2015,  přišla  na  svět 
s  Downovým  syndromem  a  krátce  
po narození byla umístěna v kojeneckém 

ústavu.  Rodiče  se  doma  starají  o  dvě  další  děti, 
matka se sourozenci Haničku navštěvuje v ústavu. 
Stav  dívenky  je  nyní  stabilizovaný,  je  sledována  
v řadě odborných pracovišť. Psychomotorický vývoj 
je opožděn, do budoucna lze očekávat středně těžkou 
mentální  retardaci.  I  pro  tuto  holčičku  hledáme 
milující a pečující pěstounskou rodinu.

Kristýnka, nar. 2/2011,  vyrůstá  od  na-
rození  v  ústavním  zařízení.  Navštěvuje  
1. třídu speciální školy, hůře se soustředí 

a je méně schopna regulovat své emoce. Je to aktivní 
a živá dívenka, mnohdy jedná unáhleně, o pomoc 
žádá jen, když se jí něco nedaří. Ráda se však pouští 
do nových věcí a je snadné ji nadchnout. Má ráda 
pohyb, fyzicky je zdravá. Kristýnka má ve stejném 
zařízení  sestru,  ta  však  trpí  vážným  postižením. 

Rádi bychom pro Kristýnku našli pěstouny, kteří by 
sestřičkám umožňovali kontakty. Rodiče o dívky jeví 
zájem spíše jen telefonický.

Jareček, nar. 9/2008,  je  tělesně  zdravý 
kluk, nosí brýle a bere léky ordinované 
dětským psychiatrem. Navštěvuje  školu 

pro  děti  se  specifickými  vzdělávacími  potřebami. 
Jsou na něm patrné známky citové deprivace, často 
mění nálady; občas „z ničeho nic vybuchne“, ale 
dokáže  se  pak  omluvit.  Jeho  rodiče  jsou  zbaveni 
rodičovské zodpovědnosti, po právní stránce je proto 
možné  chlapce  osvojit,  vzhledem  ke  specifickým 
potřebám  je  však  doporučována  spíše  pěstounská 
péče. Pěstouni by měli být zkušení, s již odrostlými 
dětmi. Rodina bude potřebovat podporu odborníků. 
Chlapec má za sebou řadu změn výchovných pro-
středí, od léta 2013 pobývá v zařízení. Velmi by mu 
prospělo trvalé umístění v dobré rodině.

Pěstouny  hledáme  také  pro  po-
hledná  dvojčátka  ve  věku  nece-
lých dvou  let, Jeníčka a Mařenku. 

Dvojčátka  vypadají  jako  andílci  se  světlými  vlni-
tými  vlásky.  S  rodiči  nemají  děti  žádný  kontakt  
a v zařízení mohou zůstat maximálně do 3/2018. 
Obě děti jsou hravé, zvládají základní sebeobsluhu, 
jsou velmi učenlivé a rozumí pokynům. Obě jsou 
mazlivé  a  mají  rády  pozornost.  Z  cizích  lidí  mají 
strach, je proto nutné počítat s opatrným seznamo-
váním  a  navazováním vztahu.  Holčička  je  hodně 
upovídaná  (v  kolektivu,  který  zná),  nemá  ráda 
hlučné  věci  (vysavač  apod.),  ale  i  to  se  zlepšuje. 
Chlapeček  je  velký  pomocník,  má  rád  jídlo,  nej-
častěji  si  hraje  se  zvukovými  hračkami,  rád  jezdí  
na odstrkovadle.

Víťa, nar. 5/2006,  to  měl  v  rodině 
moc  těžké,  zažil  dost  nepěkných  věcí, 
proto musel být v březnu 2017 umístěn  

do ústavu. Je to milý chlapec, komunikativní, někdy 
trochu  zbrklý,  ale  snaživý.  Navštěvuje  5.  třídu  ZŠ  
s průměrným prospěchem, je slabší v matematice, 
má však výborné všeobecné znalosti.  Je drobnější 
postavy, má světle hnědé vlasy. Rodiče Víťu nena-
vštěvují, protože bydlí velmi daleko. Sourozence Víťa 
nemá. Víťa potřebuje trpělivý, klidný přístup, pocho-
pení a domov, kde jej budou brát takového, jaký je.

Hledáme Vás, mámo, táto
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Karel, nar. 4/2003,   je  chlapec  se 
středně  těžkou  mentální  retardací,  sní-
ženě  schopný  se  domluvit.  Své  pocity  

a  přání  dokáže  vyjádřit  gesty,  rád  zpívá  (slabiky, 
zvuky),  rád  jí.  Sebeobsluhu  zvládá  s  dopomocí, 
vyžaduje trvalý dohled. Trpí nočním pomočováním  
a  epilepsií,  aktuálně  kompenzovanou.  Maminka 
si Káju bere přibližně dvakrát v měsíci na víkend.  
Pro Káju hledáme zkušené a trpělivé pěstouny, kteří 
zachovají kontakt s biologickou rodinou.

Dominik, nar. 3/2015,  je  líbivý zdravý 
chlapeček,  po  matce  menšinového  
etnika. Bývá pozitivně laděný, usměvavý, 

pro lehké opožďování vývoje byla zahájena rehabili-
tace. Dominik má nařízenou ústavní výchovu, jeho 
maminka  s orgány SPOD nespolupracuje, nyní  je 
neznámého pobytu. Pro  chlapce hledáme  rodiče-
-osvojitele (v ČR, případně i v zahraničí).

Lucinka, nar. 7/2003,  je  holčička 
vyrůstající  od  narození  v  ústavu.  
Je plně imobilní, odkázána na celodenní 

péči druhé osoby. Je nevidomá, neslyšící, na dotek 
reaguje lehkým úsměvem, zvuky nevydává. Vzdělá-
vána je prostřednictví SPC formou bazální stimulace. 
Její maminka za ní přijíždí společně s Lucinčinými 
sourozenci zhruba 2× do roka ze zahraničí, cca 1× za 
dva měsíce ji navštěvuje mateřská babička. Hledáme 
zkušené pěstouny, kteří by byli schopni zajistit celo-
denní péči o Lucinku i její speciální vzdělavatelnost.

Patrik, nar. 9/2002,  byl  ve  svých  
13  měsících  nezrušitelně  osvojen  (spo-
lečně  se  starší  sestrou),  v  r.  2008  ho 

osvojitelé  předali  do  psychiatrické  nemocnice 
pro  nezvladatelnost  a  kontakt  nadále  udržovali 
minimální. Chlapce již převzít do péče nehodlají, 
hradí výživné. Patrik byl umístěn do DD, v r. 2011 
do  VÚ,  kde  je  dodnes.  Stále  vzpomíná  na  rodinu  
a chtěl by se vrátit domů. Vychovateli je hodnocen 
jako  náladový,  drzý,  nejde  daleko  pro  fyzickou 
agresi,  na  druhou  stranu  má  dny,  kdy  je  klidný, 
hodný, má rád zvířata. Navštěvuje 6. třídu ZŠ spe-
ciální  se  slabým  prospěchem.  Přál  by  si  pobývat  
v náhradní rodině.

Hledáme  pěstouny  pro  Davida, nar. 
8/2008.  David  přešel  do  DD  z  jiného 
zařízení  v  srpnu  2015,  ihned  se  při-

způsobil,  absolvuje  s  domovem  veškeré  akce. 
Navštěvuje  první  ročník  ZŠ  speciální,  ve  škole  si 

vede výborně. David je přátelský, vstřícný chlapec. 
K neznámým věcem a lidem je nedůvěřivý, pokud 
ale důvěru získá, přestane držet odstup a projeví se 
jeho  veselá,  kamarádská  povaha.  Většinou  dobře 
spolupracuje,  udělal  ve  vývoji  velké  pokroky.  
Z rodiny Davida nikdo nekontaktuje.

Také  Milan, nar. 8/2012,  by  potře-
boval  rodinu,  která  by  se  mu  věno-
vala  a  rozvíjela  jeho  potenciál.  Mi-

lánek  je  vzhledově  hezký,  drobnější  chlapec, 
kamarádský a veselý. Navštěvuje MŠ. V prostředí DD 
je nekonfliktní, zvládne se sám obléci, čistě najíst,  
v  hygieně  nepotřebuje  zvláštní  dohled  (jen  při-
měřeně  věku).  Výchovně  je  dobře  zvladatelný, 
dělá  ve  vývoji  stále  pokroky,  do  budoucna  je  ale 
třeba  počítat  s  určitými  limity.  O  chlapce  nikdo  
z rodiny nejeví zájem.

Kubík, nar. 2/2009,  je drobnější, milý, 
mazlivý  chlapeček,  umístěný  nyní  
v  DOZP.  Je  čilý,  zvídavý  a  společenský, 

používá  jednoduché  věty.  Přes  původní  rizikovou 
prognózu jeho celkový vývoj stále pozvolna pokra-
čuje. Rodina o Kubíka projevuje zájem, navštěvují 
ho  v  zařízení,  ale  nemají  vytvořené  podmínky 
pro  převzetí  Kuby  do  péče.  Hledáme  pěstouny  
v  Plzeňském,  Jihočeském,  Středočeském  a  Karlo-
varském kraji.

Sourozenci  Michal, nar. 10/2014, 
a Pavel, nar. 9/2013, žijí od června 
2016  v  ústavním  zařízení,  kam 

byli  umístěni  po  odebrání  ze  zanedbávajícího 
prostředí.  Děti  jsou  většinového  etnika,  líbivého 
vzhledu.  Širší  rodina  si  převzala  do  své  péče  pět 
starších  sourozenců,  mladší  sestra  byla  svěřena 
do  pěstounské  péče.  Rodiče  se  na  děti  informují 
sporadicky,  v  zařízení  je  téměř  nenavštěvují. 
Michal  příliš  netouží  po  kontaktu  s  vrstevníky, 
dění  i děti  ale  rád pozoruje. Nejspokojenější  je  se 
„svojí“  tetou.  Míša  je  pohledné,  citově  zraněné 
batole,  které  potřebuje  prožívat  výhradní  vztah  
s pečující osobou. Pavlovi byl po přijetí do ústavu 
odoperován vrozený rozštěp patra a rtu. Navazuje 
kontakt  se známými osobami,  je převážně spoko-
jený, zvídavý, má velký zájem o nové aktivity. Jeho 
vývoj významně pokročil, odpovídá téměř normě.

Sestr y  Melissa,  nar.  7/2013,  
a Sofie, nar. 3/2016, jsou od února 
2017 v péči přechodných pěstounů. 

Hledáme Vás ...
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Melissa  je  temperamentní,  výchovně  zvladatelná 
holčička,  její  chování  odpovídá  věku.  Pěstounka 
ji hodnotí jako velmi šikovnou, bystrou a chytrou 
holčičku. Sofie dělá významné pokroky ve vývoji, 
komunikuje s okolím, hraje si s hračkami. Přibírá na 
váze, hodně vyrostla, i tak je ale drobného vzrůstu. 
Pro holčičky hledáme pěstouny v Plzeňském, Jiho-
českém, Středočeském a Karlovarském kraji.

Hledáme  pěstouny  pro  sestřičky 
Aničku, nar. 2/2010,  a  Terezku, 
nar. 4/2012. Anna navštěvuje  běž-

nou základní školu, kde má zaveden  individuální 
vzdělávací  plán,  zřejmě  jí  bude  přidělen  asistent.  
Ke  škole  Anička  přistupuje  zodpovědně.  Terezka 
špatně  vyslovuje,  potřebuje  logopedickou  péči. 
Navštěvuje  MŠ.  Obě  holčičky  jsou  velmi  šikovné 
manuálně. Na sebe jsou hodné, převládá vzájemná 
starostlivost a péče. Samy si vyhrají, s přechodnou 
pěstounkou se rády učí novým věcem.

Hledáme pěstouny pro  sourozence 
Adama, nar. 1/2011, Václava, nar. 
3/2012,  a  Klaudii, nar. 5/2014. 

Rodiče ani širší rodina se o děti dlouhodobě nezají-
mají. Sourozenci jsou na sebe hodně vázáni. Starší 
Adam ochraňuje Klaudii, oba chlapci  ji mají  rádi. 
V  zařízení  jsou  děti  bez  výchovných  problémů, 
poslechnou. Adam je samostatný, vřelý, s blízkými 
lidmi  i  dětmi  dobře  komunikuje.  Chodí  do  MŠ. 
Václav rovněž navštěvuje MŠ, je velmi prosociální, 
vnímá potřeby ostatních a  snaží  se  jim pomáhat. 
Vašík  je  povahově  uzavřenější  a  smutnější.  Oba 
chlapci docházejí na logopedii. Klaudie je šikovná, 
přednese  básničku,  zazpívá  písničku.  Je  otevřená 
v komunikaci a výchovně bez problémů. U dětí je 
pouze běžná nemocnost. V zařízení udělaly veliké 
pokroky. Poslední dobou zejména chlapci trpí tím, 
že  nemají  vztahovou  osobu,  ke  které  by  přilnuli.  
Je proto velmi důležité najít pro ně náhradní rodinu.

Příběh  Kristiánka, nar. 2/2017,  je 
popisován  jako  smutný  příběh  velmi 
hezkého,  milého,  ale  bohužel  nemoc-

ného chlapečka, který by si pro svůj nelehký osud 
zasloužil  altruistické  pěstouny.  Rodiče  nemají  
o  chlapce  aktivní  zájem.  Psychomotorický  vývoj 
chlapečka  zatím  odpovídá  věku,  ale  vzhledem  
ke geneticky podmíněné vadě svalů je prognóza jeho 
dalšího vývoje nepříznivá.

Matěj, nar. 4/2016, je zcela zdravé, milé  
a  velmi  hezké  batole  s  psychomoto-
rickým  vývojem  odpovídajícím  věku. 

Matka je řádně léčená uživatelka návykových látek, 
trpí  psychiatrickým  onemocněním,  péči  o  chla-
pečka nezvládala. Prarodiče mají zájem o kontakt.  
Pro Matýska hledáme zázemí v pěstounské rodině.

Dominik, nar. 1/2006,   je  chytrý, 
hodný,  kamarádský,  mazlivý  kluk, 
úspěšný  ve  škole,  jen  měl  smůlu  

na výchovná prostředí, které byl nucen v průběhu 
svého  života  často  měnit.  T.č.  se  mu  daří  dobře  
v  přechodné  pěstounské  péči,  ale  naléhavě  po-
třebuje  někam  trvale  patřit.  Dominik  je  zdravý, 
hezký chlapec většinového etnika, a pokud zakotví  
v dobré rodině, bude pěstounům dělat velkou radost.

Tibor, nar. 4/2017, byl předán do péče 
přechodných pěstounů, protože prostředí 
jeho  rodiny  pro  něj  nebylo  bezpečné. 

Chlapec  je po otci menšinového etnika, matka se 
o něj  zajímá, Tiborek  ji má  rád. V  současné době 
však  matka  nemá  vytvořeny  potřebné  podmínky 
pro převzetí syna do péče. Rádi bychom proto našli 
pěstouny, kteří by se o Tiborka s  láskou postarali. 
Chlapec je ve vývoji jen mírně opožděný.

Mireček, nar. 10/2017,  je  chlapeček 
s  Downovým  syndromem,  o  kterého 
se  rodina  nedokáže  postarat.  Zatím  

v péči přechodných pěstounů dobře prospívá, jeho 
vývoj  je  hodnocen  jako  odpovídající  věku,  s  tím,  
že výhledově lze předpokládat více patrnou svalovou 
dystrofii. Mireček může být přijat pěstouny, nebo 
i osvojen.

O Natálku, nar. 8/2007,  se  nikdo  
z  rodiny  pořádně  nestaral,  spíše  si  ji  
(i  její  sourozence),  příbuzní  různě  pře-

dávali.  Nyní  pobývá  v  dětském  domově,  kde  ji 
navštěvuje  jen  nevlastní  babička,  která  ji  udržuje  
v kontaktu s polorodými sourozenci. Návrat do ro-
diny není reálný.  Natálka je hezká, zdravá dívenka 
většinového  etnika,  vývojově  jen  mírně  zaostává 
vzhledem  k  dlouhodobému  zanedbávání.  Rádi 
bychom jí našli místo v pěstounské rodině.

Pěstouny  hledáme  také  pro  Olgu, nar. 
7/2017.  Olinka  byla  umístěna  do  pře-
chodné pěstounské péče pro podezření 

na možné ohrožení dítěte, které by se mohlo ocit-
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nout bez odpovídající péče. Rodiče se snaží upravit 
podmínky,  aby  se  o  holčičku  i  její  sourozence 
mohli  postarat.  Dívenka  je  tmavovlasá,  nejsou  
u ní uváděny žádné závažnější problémy.

Leonard, nar. 9/2016,  je  rovněž v péči 
přechodné  pěstounky.  Je  to  chlapeček 
menšinového  etnika,  zdravý,  u  pěs-

tounky  dobře  prospívá  a  projevuje  se  přiměřeně 
věku.  Jeho matka  je  aktuálně neznámo kde. Rádi 
bychom  pro  chlapce  našli  dlouhodobé  zázemí  
v pěstounské rodině.

Violetta, nar. 6/2017,  je  v  péči  pře-
chodné  pěstounky  a  daří  se  jí  dobře, 
nemá  žádné  potíže  se  spánkem  nebo  

s  jídlem.  Rodiče  se  o  ni  starat  neumí,  mají  dost 
problémů  sami  se  sebou,  na  které  doplácely 
všechny jejich děti. Holčička by potřebovala pečlivé  
a milující trvalé pěstouny.

O Věrušku, nar. 5/2017, se její maminka 
nedokáže postarat, dvě další její děti jsou 
v péči babičky. U přechodné pěstounky 

holčička  prospívá  velmi  dobře,  neprojevují  se  
u ní žádné zdravotní komplikace. Psychomotorický 
vývoj je hodnocen v rámci normy, povahově je to 
milá,  klidná  dívenka.  Hledáme  pro  ni  umístění  
v pěstounské rodině.

Sourozenci  Emilia, nar. 2/2013  
a  Georgi, nar. 4/2015  jsou  krásné 
děti,  které  mají  bulharské  kořeny.  

V Česku ani ve své zemi původu nemají nikoho, kdo 
by se o ně mohl postarat. Obě děti jsou rozumově 
dobře nadané, zdravé, běžně vychovatelné. Rádi by 
společně vyrůstaly v pěstounské rodině.

Karel, nar. 5/2013, a Kateřina, nar. 
9/2014, jsou hezké, usměvavé děti,  
z  poloviny  menšinového  etnika. 

Jsou společně umístěny v zařízení a s rodiči se mo-
hou stýkat pouze tam. Kája je tmavovlasý a tmavooký 
kluk drobnější postavy, velmi živý, pohyblivý, pohy-
bově nadaný. Hraje si trochu drsně („střílí, boxuje“ 
apod.),  jeho  rozumová  kapacita  je  zatím  nejasná, 
ale mentální defekt byl vyloučen. U Káji, stejně jako  
u  jeho  sestřičky  Kačenky  bude  hodně  záležet  
na  další  péči;  jsou  z  původní  rodiny  zanedbaní  
a  citově  strádají.  Kačenka  je  tmavovlasá  dívenka 
světlé  pleti,  jemná,  milá,  přátelská  a  mazlivá.  Její 
sociální vývoj je na dobré úrovni, nemá konflikty  
s dětmi, je aktivní, zapojuje se do her. Rodiče těchto 

dětí nejsou schopni upravit si podmínky pro péči 
o  ně,  děti  situaci  těžce  prožívají.  Potřebují  získat 
pocit bezpečí a jistoty ve stabilní pěstounské rodině; 
pokud se to nepodaří, budou muset přejít do jiného 
zařízení.

Dvojčátka  Alexander  a  holčička 
Šaren, nar. 6/2015,  mají  kořeny  
v Rusku a na Slovensku. S ohledem 

na  zdravotní  stav  matky  bylo  déle  řešeno  jejich 
zdraví, naštěstí vážné onemocnění u nich již bylo 
vyloučeno.  Matka  se  léčí  ambulantně  a  souhlasí 
se  svěřením  svých  dětí  do  pěstounské  péče.  Obě 
děti jsou velice pohledné, mají světle hnědé vlásky 
a  krásné  oči.  Jejich  vývoj  se  pohybuje  v  mezích 
věkové normy.

Další  dvojčátka  Marija  a  Martin, 
nar. 9/2009, jsou pěkné světlovlasé 
děti  s  ukrajinskými  kořeny.  Děti 

nyní navštěvují základní školu z Dětského domova, 
kde  byly  umístěny  vzhledem  k  tomu,  že  matka 
prozatím  nemá  vytvořeny  podmínky  pro  péči  
o  ně.  Obě  udělaly  velký  pokrok  v  komunikaci 
v  české  řeči,  nosí  samé  jedničky,  plynně  čtou. 
Holčička  je  klidnější  než  bratr  Martin,  vyhle-
dává  přítomnost  dospělých  a  ráda  komunikuje,  
je tvořivá, aktivní a sportovně založená. Martin má 
někdy spory s dětmi, ale práci do školy i ve skupině 
plní  bez  problémů.  Hledáme  pro  ně  umístění  
v pěstounské rodině.

Ladislav, nar. 11/2008,  je  modrooký 
blonďáček,  umístěný  v  ústavu,  protože 
jeho maminka nemá odpovídající byd-

lení. Láďa je popisován jako milý, citlivý a nekon-
fliktní chlapec. Je velmi chytrý a orientovaný, do-
káže se dobře soustředit. Občas vyžaduje pozornost  
i ne zcela vhodným chováním. Tělesně je v pořádku, 
na nic se neléčí. Se svou matkou se vídá každou ne-
děli. Prospěla by mu péče pěstounské rodiny, která 
by udržovala jeho kontakt s matkou.

Sestřičky  Amélie, nar. 10/2010,  
a  Anna, nar. 2012,  jsou  na  sebe 
hodně citově vázány. Obě jsou rozu-

mově dobře nadané (až nadprůměrné), citlivé, bez 
výchovných problémů. Amélie dobře vychází s do-
spělými i vrstevníky, Anička je milá holčička, snaží 
se co nejlépe vyhovět. Nejsou u nich patrné známky 
citové deprivace. Dívenky jsou menšinového etnika. 
Hledáme pro ně místo v pěstounské rodině.
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