
KubKubííkovi jsou kovi jsou ččtytyřři roky a narodil se ci roky a narodil se cíísasařřským ským řřezem         ezem         
v 37. týdnu tv 37. týdnu těěhotenstvhotenstvíí s porodns porodníí vvááhou pouhých 1790 g. hou pouhých 1790 g. 
PrvnPrvníí 3 dny sv3 dny svéého ho žživota strivota stráávil v inkubvil v inkubáátoru a pozdtoru a pozděěji mu ji mu 
byla po sbyla po séérii rrii růůzných vyzných vyššetetřřeneníí ppřřisouzena isouzena diagndiagnóóza za 
centrcentráálnlníí hypotonický syndrom shypotonický syndrom s psychomotorickou psychomotorickou 
retardacretardacíí –– tedy ochabltedy ochabléé svalstvo ve spojensvalstvo ve spojeníí s ments mentáálnlníím m 
opoopožždděěnníím. I pm. I přřesto, esto, žže jie jižž od samod saméého zaho začčáátku pravidelntku pravidelněě
cvicviččíí a intenzivna intenzivněě rehabilituje, nenrehabilituje, neníí bohubohužžel schopen chodit. el schopen chodit. 
AvAvššak prvnak prvníí velkvelkéé pokroky jipokroky jižž ududěělal, doklal, dokáážže le léézt po zt po ččtytyřřech ech 
a uma umíí se u opory postavit, ale na ten jeho prvnse u opory postavit, ale na ten jeho prvníí, jistý krok, , jistý krok, 
stejnstejněě jako na prvnjako na prvníí slslůůvka, stvka, stáále jele ješšttěě ččekekááme. I pme. I přřes es 
kakažždodenndodenníí rehabilitaci drehabilitaci děělláá jen maljen maléé pokroky. Velkou pokroky. Velkou ššancancíí
pro zleppro zlepššeneníí jeho stavu je rehabilitajeho stavu je rehabilitaččnníí pobyt pobyt KlimKlim--TherapyTherapy
v v KlimkovicKlimkovicííchch, který ji, který jižž jednou absolvoval a velmi mu jednou absolvoval a velmi mu 
pomohl. Bohupomohl. Bohužžel lel lééččbu, kterbu, kteráá je finanje finanččnněě nnáákladnkladnáá, nehrad, nehradíí
vv plnplnéé vývýšši i ččeskeskéé zdravotnzdravotníí pojipojiššťťovny a my nestaovny a my nestaččííme          me          
na jejna jejíí opakovanopakovanéé financovfinancováánníí. . 

KubKubíík mk máá proto krajským proto krajským úúřřadem schvadem schváálenu velenu veřřejnou sbejnou sbíírku, rku, 
uvedenu na struvedenu na stráánknkáách spolech společčnosti nosti AveViaAveVia – http://www.avevia.cz

Pokud byste mPokud byste měěli zli záájem Kubjem Kubííkovi pomoci, kovi pomoci, ččííslo slo úúččtu vetu veřřejnejnéé sbsbíírky rky 
je: 2100256731/2010 a variabilnje: 2100256731/2010 a variabilníí symbol je 11300006.symbol je 11300006.
Za jakoukoliv finanZa jakoukoliv finanččnníí pomoc mnohokrpomoc mnohokráát dt děěkujeme!kujeme!

Pobyt je moPobyt je možžnnéé absolvovat jako 14ti dennabsolvovat jako 14ti denníí nebo mnebo měěssííččnníí. . 
PojiPojiššťťovna povna přřispispíívváá na lna láázezeňňskou pskou pééčči pouze 1x roi pouze 1x roččnněě, p, přřiiččememžž
doplatek za doplatek za KlimKlim--TherapyTherapy pak pak ččininíí 4646 060 K060 Kčč za 4 týdny, nebo za 4 týdny, nebo 
2323 030 K030 Kčč za 2 týdny. Pokud bychom chtza 2 týdny. Pokud bychom chtěěli pobyt vli pobyt v dandanéém roce m roce 
znovu opakovat (doporuznovu opakovat (doporuččenenéé opakovopakováánníí min. 2x romin. 2x roččnněě), museli ), museli 
bychom vebychom vešškerkeréé procedury uhradit sami. Cena je pak nprocedury uhradit sami. Cena je pak náásledujsledujííccíí ––
86 740 K86 740 Kčč za 4 týdny, nebo 43za 4 týdny, nebo 43 170 K170 Kčč za 2 týdny.za 2 týdny.

SbSbíírrááme vme vííččka pro Kubka pro Kubííččka!!!ka!!!
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