
 

 

Den zdravého pohybu 

Ty dnešní děti... 
...pořád sedí u počítače, to my jsme věčně běhali venku! Také to občas řeknete? A nejste daleko 

od pravdy, dnešní doba klade na děti odlišné nároky a jejich životní styl je zkrátka jiný. To s 

sebou samozřejmě nese i negativní následky, a tak spousta dětí trpí vadným držením těla, 

obezitou a různými nemocemi pohybového aparátu – podle lékařské studie SZÚ Zdraví dětí je 

to více než 42 %! 

Víme, co s tím! 
Protože také víme, že pro svoje dítě chcete to nejlepší, nabízíme vám jedinečnou možnost 

individuálního komplexního vyšetření pohybového aparátu vašich dětí a k tomu 3 hodiny 

dlouhý program plný pohybu, her a kompenzačních cvičení, který je chytlavý a zábavný, takže 

se děti maximálně vyřádí a vy zároveň díky zkušeným fyzioterapeutům získáte správné 

individuální pokyny, jak postupovat dál. Vše bude navíc probíhat za přítomnosti třídních 

učitelů, které zapojíme také a naučíme je, jak správně vkládat kompenzační a zdravotní složku 

pohybu i do svých hodin. 

Kde, co, za kolik? 
Veškerý 3hodinový program i s 20 min individuální diagnostikou pohybového aparátu od 

zkušených fyzioterapeutů a následné zpracované výstupy a doporučení stojí 690 Kč. Program 

bude probíhat v prostorách školy a v rámci výuky; děti se tak nemusí zdržovat ve škole mimo 

svůj obvyklý rozvrh a nenarušíme vám žádné plány. Navíc každý, kdo je u VZP, může si zpětně 

nechat proplatit příspěvek ve výši 500 Kč. A co na sebe? Úplně stačí to, co nosí obvykle na 

tělocvik. Datum a čas celého programu bude upřesněn dle počtu přihlášených žáků. 

Každý ze zúčastněných dále v ceně dostane také: 

● písemné shrnutí diagnostiky pohybového aparátu 

● celkové shrnutí a následné doporučení, jak dále spolupracovat a postupovat.  

● online přístup ke své složce, kde budou veškeré výsledky, rady, postupy a video návody 

na odstranění případných problémů. 

● doporučení od fyzioterapeuta a zpracovaný fyzioterapeutický plán  

● informace o tom, jak nejlépe předejít nebo odstranit případné problémy s pohybovým 

aparátem.  

 

Kdokoli, kdo z rodičů bude mít zájem, může být přítomen u průběhu preventivního vyšetření 

i celého programu plného pohybu se svým dítětem.  



 

 

 

Položte si následující 4 otázky 
Chtěli byste, aby Vaše dítě mělo přirozený pohybový rozvoj? 

Zajímá Vás, jak snížit riziko zranění? 

Chtěli byste zpracovat podrobnou analýzu vašeho dítěte?  

Chtěli byste dostat doporučení na míru, jak vylepšit zdraví a pohybový rozvoj Vašich dětí, jaké 

cviky a pomůcky (protahovací, posilovací a koordinační) proto používat? 

Pokud jste si alespoň jednou odpověděli kladně, pak ZDRAVYPOHYBDETEM.CZ má pro 

vás řešení – Preventivní komplexní diagnostika pohybového aparátu Vašich dětí s 

možností navazující online i offline spolupráce.  

Více informací 
Pokud budete mít více dotazů a zajímají Vás podrobnosti o programu, velmi rád se s Vámi setká 

pan učitel Ing. Petr Hlinka a vše rád zodpoví v prostorách Základní školy Dobříš 

Komenského náměstí 35 v termínech uvedených na webových stránkách školy. (přihlášku 

prosím vyplňte a odevzdejte třídnímu učiteli, nebo osobně v rámci konzultačních termínů) 

Kontakt 
+420 602 748 428 

www.zdravypohybdetem.cz / petr.hlinka@zdravypohybdetem.cz 

Přihlašuji svého syna(dceru)__________________________ na akci Den zdravého pohybu, ve kterém 

bude zahrnut program plný funkčního pohybu a soutěží, včetně diagnostiky pohybového aparátu a 

kvalitativních písemných i online výstupů.   

Jméno, příjmení a email zákonného zástupce ______________________________________________ 

Podpis zákonného zástupce_____________________________ 

V ________________ dne _________________ 


