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VÁS SRDEČNĚ ZVE NA MEZINÁRODNÍ 

KONFERENCI
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PROGRAM

9:00 – 9:45 Registrace účastníků 

9:45 – 10:00 Petr Hrabal
Úvodní slovo

10:00 – 11:30 Věra Kleplová٭ 
Celostní program vývoje dítěte - přednáška

11:30 – 11:45 přestávka

11:45 – 12:30 Věra Kleplová
 - ®Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové ٭
výuková hodina

12:30 – 13:15 Oběd

13:15 – 14:15 Brynhildur Gudmundsdottir, Kristin 
Arnadottir, Rebekka Jonsdottir 
přednášky pedagogů školky MULABORG٭٭ 
(Island) Představení filosofie “Školka pro 
každého“, představení obrázkového 
komunikačního systému a symbolového jazyka

14:15 – 14:30 Přestávka

14:30 – 16:00 Brita Drabitzius, Nina Holmen, Tor 
Eikeland

Představení organizace ADHD Norge٭٭٭ (Norsko), představení 
Norského systému péče o osoby s ADHD 



Věra٭  Kleplová -  dětská  lékařka,  absolventka  Fakulty  dětského  lékařství 
Univerzity Karlovy Praha (1962), lékařka oboru Fyziatrie, balneologie, léčebné 
rehabilitace,  trenérka.  Od  r.  1962  do  1994  péče  o  děti  ve  všech  odvětvích 
dětského  lékařství  (dětské  oddělení,  novorozenecké  oddělení,  obvodní  lékař, 
školní služba, jesle, mateřské školy). Současně od r. 1972 vedení rehabilitační 
péče od kojeneckého věku na vyčleněných lůžkách dětského oddělení nemocnice 
Duchcov a v Pohybové poradně pro okresy Teplice, Česká Lípa, Děčín. V roce 
1986 na požádání  ČS státní  lázně  TEPLICE zavedení  a  vedení  lázeňské péče 
formou rodiče s dětmi na léčebně Erben.
Rehabilitační  péče  od  samého  začátku  (1972)  vedena  technikou  manželů 
Bobathových. V r. 1978 vzniká originální regenerační, rehabilitační a rekondiční 
Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové®, která se s velmi dobrými výsledky 
dále rozvíjí.
V  r.  1990  založila  Pohybové  studio  MUDr.  Kleplová,  které  slučuje  práci 
medicínskou, trenérskou, metodickou, lektorskou, přednáškovou a publikační.
Padesát let práce s dětmi jak zdravými, tak s dětmi se zdravotními problémy 
dává velkou možnost pozorování dětí, sledování jejich vývoje i účinků cíleného 
cvičení  na  zdravotní  stav  i  úspěšnost  dítěte,  v  současné  době  již  ve  třetí 
generaci.

Islandský٭٭  partner  –  školka Mulaborg,  je  situován  v  Reykjavíku  a  jeho 
hlavním mottem je „školka pro všechny“. Od svého založení v 70. letech, kdy 
existovalo samostatné speciální  oddělení  pro děti  s  postiženími,  prošla školka 
vývojem až k dnešní podobě, kdy je otevřená všem dětem a řídí se filosofií, že 
každé  dítě  se  učí  v  průběhu  vývoje  bez  ohledu  na  své  fyzické  a  mentální 
schopnosti. Tým pracovníků školky Mulaborg je složen ze speciálních
pedagogů  a  odborníků  na  předškolní  vzdělávání,  kteří  sestavují  a  průběžně 
obnovují  učební  plán  tak,  aby  byl  přínosný  pro  všechny děti.  Ve školce  jsou 
uplatňovány  jak  tradiční,  tak  i  netradiční  komunikační  metody  pro  zlepšení 
rozvoje jazykových schopností.
http://www.mulaborg.is/

 Norský partner – ADHD Norge, je organizace založená koncem 70. let jako٭٭٭
sdružení rodičů dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. V roce 2007 asociace začala 
používat modernější název pro lehkou mozkovou dysfunkci –  ADHD, a přešla k 
současnému názvu. Asociace je  zastřešující organizací pro pacienty s ADHD a 
jejich příbuzné, v současné době má pobočku v každém z 19 norských krajů. Od 
začátku svého působení pořádá ADHD Norge letní tábory pro děti a mládež s 
ADHD. Asociace rovněž pořádá řadu seminářů pro mladé lidi i dospělé
trpící  ADHD a  jejich  blízké.  Jedním z  poslání  asociace  je  zajistit,  aby  jejich 
členové mohli využívat všech možností, které stát pacientům s ADHD nabízí.
http://www.adhdnorge.no/

http://www.adhdnorge.no/
http://www.mulaborg.is/


Jak se k nám dostanete:

Metrem se do hotelu Chodov dostanete trasou "C" na stanici Chodov, kde 
přestoupíte na autobus číslo 154, směr Skalka, vystoupíte na 3. zastávce 
"Brodského".

Autem z dálnice D1 Praha - Brno (vzdálena 1 km od hotelu):

Při jízdě směrem z Prahy do Brna:
- Odbočte z dálnice na Nákupní centrum CHODOV (výjezd až za EXITEM č. 1)
- Nezajíždějte do garáží nákupního centra a na světelné křižovatce se dejte 
doprava. Právě se nacházíte na ulici Mírového hnutí, dojedete na kruhový objezd 
pod mostem, pojdete rovně a po několika stech metrech uvidíte na levé straně 
modrou budovu Hotelu Chodov.

Při jízdě směrem z Brna do Prahy:
Použijete EXIT 2, směr stanice metra Opatov. Dále pokračujte až na kruhový 
objezd, kde odbočíte druhou ulicí vpravo směr HOSTIVAŘ a budete pokračovat v 
jízdě až na druhou světelnou křižovatku, na které odbočíte vlevo a po cca 200 
metrech na pravé straně ulice Mírového hnutí se nachází hotel Chodov. 


