Sraz uživatelů kochleárního implantátu
Kdy? 19.–21. dubna 2013
Kde? Hotel Na Kocandě, Želiv 4 (Vysočina)
Na webu hotelu www.kocanda.cz najdete mapu a popis cesty autem; pro cestu veřejnou
dopravou bude zřejmě nejlepší jet do Humpolce či Pelhřimova a můžeme se poté s někým
motorizovaným domluvit, že by nás tam vyzvedl.

Za kolik? Zhruba 1 000 Kč (dvě noci a plná penze). Platit se bude až na místě.
Tak, a co tam? 
Především se budeme chtít vzájemně poznat, porovnat naše zkušenosti se slyšením, pokecat;
a co je důležité, chceme si společně užít srandu a ukázat, že se umíme i smát a dobře bavit.
Hlavním organizátorem tohoto setkání je SUKI, které už léta pořádá srazy pro implantované děti
a jejich rodiče. Řekli jsme si, proč by to nešlo pro všechny? Ať se poznají všechny generace,
máme přeci jednu velkou společnou věc, naše báječné ucho – kochleární implantát.
Účast přislíbili:
MUDr. Jaroslava Příhodová a Miroslav Košek z Aimy, kteří nás seznámí s novinkami a zodpoví
případné dotazy.
Vít Lichtenstein, zástupce firmy Phonak, bude prezentovat FM systémy vhodné ke KI.
Petr Dobiáš, uživatel KI, který žije v Německu a mohl by nám přiblížit tamní situaci ohledně KI.
A když nám to bude málo a budeme mít hodně energie? Kdo bude chtít, může s námi jít na výlet
do premonstrátského kláštera s průvodcem (nebojte, jeptišky ani mniši se z nás nestanou). Při
pěkném počasí si opečeme buřty u táboráku a zdrbeme celý svět 

Dejte nám, prosím, vědět nejpozději do 31. 3. 2013 na e-mail ki.dospeli@gmail.com, že máte
zájem se zúčastnit, případně zda s vámi pojede někdo další. Potřebujeme vědět, kolik míst
máme zarezervovat. Rodiče implantovaných dětí prosíme, ať se na sraz přihlašují u SUKI.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem, případně telefonicky či SMS na
čísle 776 880 164.
Pokud pojedete autem a budete ochotni někoho přibrat jako spolucestujícího, případně některé
z nás vyzvednout, dejte nám o tom, prosím, vědět.
Přihlášeným zašleme podrobné informace.
Budeme se na vás všechny těšit!
Jana Speváková a Kateřina Nová

