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Tisková zpráva 
Malí pacienti se během cvičení  

promění v kosmonauty 
 

Speciální stabilizační obleček, který u kosmonautů při delším pobytu ve vesmíru ve stavu beztíže 
zabraňuje odumírání svalů, našel své místo i jako součást léčebné metody. Bude jej jako prvek 
unikátní terapie pro děti s pohybovým postižením používat v Jedličkově ústavu společnost Sarema 
Liberec. 
 
Vysoce specializované zařízení VIA – SAREMA se bude věnovat léčbě především dětí, ale i dospělých, 

kteří trpí neuromuskulárními deficity. Jeho provoz byl sice oficiálně zahájen v úterý 28. dubna, ale už 

nyní má několik pacientů. Jak zdůraznila manažerka společnosti Sarema Lenka Halamová, Jedličkův 

ústav je jediným místem v severních Čechách, kde budou moci tuto převratnou metodu lidé využívat. 

Poslouží i jako součást rehabilitační péče poúrazových stavů a sportovců. 

„Jsme rádi, že Sarema, která působí v našem ústavu zhruba čtyři roky, převzala mnohé naše klienty. 

Vytrhla nám trn z paty. Jsme sice krajským zařízením, ale většina našich klientů pochází z Liberce. 

Proto je pro nás důležité, že se na otevření nového zařízení přišel podívat také liberecký primátor,“ 

zdůraznil ředitel Jedličkova ústavu Vladimír Ptáček. 

Primátor Tibor Batthyány se spolu s dalšími hosty přesvědčil o tom, jak léčebná metoda v novém 

rehabilitačním zařízení funguje. Ve dvou kójích revoluční metodu názorně několika cviky s mladou 

pacientkou přítomným předvedla jedna z terapeutek. Hosté se tak mohli přímo klientky zeptat, jaké 

pocity má během cvičení.  

„S Libereckým krajem máme mnoho společného. Spolupráci si chválím a věřím, že ji budeme 

prohlubovat,“ řekl primátor Tibor Batthyány. „Měl bych novému terapeutickému zařízení popřát co 

nejvíc klientů, ale osobně bych byl radši, kdyby lidí s postižením pohybového ústrojí bylo co nejméně,“ 

dodal. Hodně úspěchů nové rehabilitační metodě popřála společnosti také náměstkyně hejtmana 

Libereckého kraje pro resort sociálních věcí Lenka Kadlecová. „Jsem ráda, že jste vybudovali centrum, 

které vylepší život mnoha lidem. Budeme se snažit vám v tom pomáhat,“ slíbila. 

Základní terapie trvá čtyři týdny po třech hodinách cvičení denně. Je založená na aktivaci červených 

svalových vláken, na stimulaci svalů, které jsou pomalejší a tzv. spící, a na naopak utlumení těch 

svalů, které jsou příliš aktivní. Terapeuti doporučují kůru zhruba po půl roce opakovat.  

Na tuto léčebnou metodu pojišťovny nic nepřispívají. První čtyři týdny vyjdou klienty na 38.500 

korun, což je ve společnosti Sarema pro letošní rok téměř o polovinu méně, než si za tuto terapii 

účtují jinde. Mimolibereckým klientům je společnost schopna zajistit ubytování i stravu. 



„Můj postižený syn má 16,5 roku. Terapii se věnujeme téměř od jeho narození. Obdivuji, že se podařilo 

v Liberci vybudovat toto centrum. Bude pro nás, mámy z Čech, blíž a tím pádem i finančně 

dostupnější,“ řekla Iveta Hotovcová z Jablonce nad Nisou, která dříve se synem jezdila až na 

Slovensko. 
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