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Milí přátelé, členky a
členové našeho sdružení,
partneři, a sympatizanti!

Beznohý rekord
2017 - Pelhřimov
V sobotu 10. června
2017 se v Pelhřimově na
Masarykově náměstí konal tradiční festival rekordů a kuriozit. Jedním
z rekordů, který byl pokořen bylo „setkání co
největšího počtu uživatelů protéz na jednom místě“. Sešlo se 41
uživatelů protéz a rekord
tak byl zapsán do České
knihy rekordů. Věříme,
že v příštím ročníku společně tento rekord překonáme. Velký obdiv patří
organizátorům tohoto
rekordu, spolku NO
FOOT NO STRESS z.s.,
společnosti ottobock. , a
všem partnerům akce.

Člověk v náhradách
aneb technika slouží
medicíně
Národní technické
muzeum 10.5. 2017
– 4.3. 2018
Výstava seznamuje návštěvníka s historií i se
současností protetiky,
ukazuje možnosti, perspektivy i meze náhrad
lidského těla a zachycuje
jedinečnost výsledků propojení jednotlivých oborů
medicíny, vědy
a techniky. Výstava
vznikla ve spolupráci
s Univerzitou Karlovou
a Národní lékařskou knihovnou. Na výstavě se
návštěvníci seznámí
s realitou současných
možností medicíny. Poznají, jak lidé pomocí přístrojů posouvají omezení
svého těla a co a jak je
možné plnohodnotně či
částečně v lidském těle
v současnosti nahradit.
Jedním z parterů výstavy
je i protetické pracoviště
Malík a spol. Hradec Kr.

GIVT

Co to je?
GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových
organizací. Vy nakupujete
a Givt z vašeho nákupu
zasílá vámi zvolené organizaci část peněz z vaší
útraty.
Zvolte si svůj oblíbený
sportovní klub, kulturní
organizaci, charitu nebo
zájmovou skupinu. Vyberte si na našich stránkách,
nebo stránkách Givt internetový obchod, kde běžně
nakupujete. Z každého
vašeho nákupu jde předem
dané procento přímo na
účet zvolené neziskové
organizace!
Pokud nakupujete na internetu podpořte nás, nebo
naši partnerskou organizaci. Velice děkujeme
www.protetickypacient.cz
www.alhelp.cz

Přejeme Vám krásné letní dny, hodně sluníčka a
zdravou přírodu. Přes velké letní prázdniny bulletin
pravděpodobně vycházet nebude. Společně budeme
odpočívat.
Těšíme se s Vámi na shledanou opět v dalším zářiovém bulletinu.
Vaše APP.
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