
Pořadatelé: 

STOP Skolióze z. s.          Nemocnice Havlíčkův Brod p. o.  NEUROLOGIE a ORTOPEDIE M+M s. r. o.           Kateřina Chadimová 

Vyšlete své děti za zdravým pohybem do areálu obklopeného nádhernou přírodou v jedinečné 
lokalitě údolí řeky Doubravky ☺ 

 

Doubravka LÉTO 2019  

Letní tábor pro děti se SKOLIÓZOU a VADNÝM DRŽENÍM TĚLA 

Kdy a kde?     6. – 13. 7. 2019  

Chata Doubravka - http://www.chatadoubravka.cz/  

 

 

 

 

 

 

„Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů 
následkem nedostatku pohybu slábne.“ 

Avicenna, středověký perský učenec, lékař a filozof 980 – 1037  

 
Náplň pobytu:  

✓ týdenní pobyt v areálu, který vyniká jedinečnou přírodní terénní rozmanitostí a zajišťuje tak 
přirozenou motivaci k pohybu  

✓ respektování soukromí dětí se skoliózou při cvičení a zajištění areálu výlučně pro naši 
skupinu (s čímž jsou spojeny vyšší náklady na ubytování) 

✓ celodenní aktivní pohybový program zaměřený na správné držení těla a obnovu 
porušených pohybových vzorů, nácvik správné chůze  

✓ stěžejní je intenzivní zdravotní cvičení metodou Spirální stabilizace MUDr. Richarda 
Smíška, a to 3x denně 60 minut 

✓ obohacení o prvky mnoha dalších fyzioterapeutických technik (PNF, Fyzioterapie funkce 
dle Clary Lewitové, DNS dle prof. Koláře aj.)  

✓ individuální konzultace, masáže a měkké mobilizační techniky v případě potřeby 
✓ ...TO VŠE pod přímým lékařským dohledem a vedením ortopeda MUDr. Lubomíra Motyčky  
✓ cvičení pod vedením certifikovaných fyzioterapeutů, cvičitelů, lektorů 
✓ relaxační techniky pod vedením psycholožky PhDr. Aleny Procházkové  
✓ celotáborová hra, vzdělávací aktivity  
✓ strava po celý den včetně pitného režimu  

Cena:  6900,- Kč  
Závaznou (tedy vyplněnou!) přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 15. 4. 2019 na email 

info@lubomirmotycka.cz . Zálohu ve výši 3450,- Kč zašlete, prosím, nejpozději do  
15. 4. 2019 na účet 2201353338/2010. Možnost vystavit fakturu pro čerpání příspěvků od 

zaměstnavatelů a pojišťoven.  
 

Informace a kontakty: 

MUDr. Lubomír Motyčka       tel.: 724 230 221               email: info@lubomirmotycka.cz 

Pozn. Dopravu na místo konání si účastníci zajišťují samostatně. 
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