Tímto zveme všechny na

XIV. Očkofórum
konající se o víkendu 1. - 2. září 2018 v Sedlištích u Kostelce nad Černými Lesy

Letošní fórum bude opět dvoudenní, aby bylo dost času osobně se seznámit, vyměnit si zkušenosti,
důkladně probrat nabízená témata a také položit a zodpovědět všechny dotazy.
Setkání je určeno jak rodičům, kteří už mají s očkováním své zkušenosti, tak těm, kteří informace
teprve hledají. Vítáni jsou i zástupkyně a zástupci dotčených profesí – pediatři, pediatričky, porodní
asistentky, duly apod.
Očkofórum je podle zkušeností z minulých let především „sdílecí“ a informativní. Bude-li zájem, může
samozřejmě být i pracovním ve smyslu diskuse nad efektivními cestami směrem ke změnám systému
očkování a nabídkou aktivního zapojení do těchto aktivit. Proto můžete přijet i s konkrétními nápady
a elánem zapojit se do práce. Na to může být ideální příležitost třeba právě k večeru.

K účasti se přihlašujte CO NEJDŘÍV, ideálně do 15. srpna 2018!
Na viděnou se těší

Martina Suchánková
a Petra Sovová

PROGRAM – SOBOTA 1. ZÁŘÍ
10:00 Zahájení
Petra Sovová a Martina Suchánková jako každý rok zahájí Očkofórum úvodním kolečkem,
kde se všichni seznámí a budou mít prostor říci, co by rádi na fóru slyšeli či o čem by sami rádi mluvili
(kolečko probíhá většinou hodinu až dvě, ale rozhodně to není nuda).

Šňůru přednášek zahájí Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv a povede blok na téma
Aktuální právní situace v očkování
Na právní téma naváže blok týkající se zdravotního práva stran očkování a informovaného souhlasu:
•

negativní revers

•

práva pacientů a zdravotníků

•

přijímání do předškolních zařízení

•

účast na ozdravných pobytech

13:00 OBĚD A REGENERAČNÍ PAUZA
14:00 Odpolední program naváže na téma zdravotního práva z poledne a bude
pokračovat dalšími důležitými body programu (základ vyplyne z úvodního kolečka):
•

jak dosáhnout individuální volby v očkování

•

výběr vakcín - registrované i neregistrované vakcíny

•

nežádoucí reakce na očkování

•

očkování v zahraničí

•

diskuze, sdílení zkušeností

PROGRAM – SOBOTA 1. ZÁŘÍ
16:00 PŘESTÁVKA, po které vystoupí host Dirk Schade z Německa:
•

současná situace a trendy očkování v Německu a EU

•

tlak a nenápadný vývoj k faktické „povinnosti“ očkovat

•

možnosti, jak se s povinností vypořádat

Dirk Schade je poradcem pro zdraví. Pracoval 20 let v chemicko-farmaceutickém průmyslu, z toho 10 let
v ČR. Dnes řídí síť zdravotních poradců v Německu a pořádá semináře o očkování.

Na konci odpoledního bloku Martina Suchánková a Zuzana Candigliota otevřou
dvě témata:
•

práva dětí a rodičů v oblasti zdravotnické péče

•

komunikace s lékařem

18:00 VEČEŘE

V sobotu 1. září v 19:00 proběhne Členská schůze ROZALIO.
Všichni členové spolku dostanou pozvánku s programem e-mailem a bude k dispozici i na webu Rozalia.

PROGRAM – NEDĚLE 2. ZÁŘÍ
od brzkého rána do 9:30

SNÍDANĚ

09:30 Dopolední program s psychosomatičkou Antonií Krzemieňovou
•

Zdravé dítě – proč jsou naše děti nemocné a jak z toho ven

•

Chcete být nejlepším rodičem? Ač se snažíte, přesto je vaše dítě nemocné?
Má v kolektivu slabou imunitu? Už vás nebaví dávat dětem neustále antibiotika,
kortikoidy či jiné léky? Chcete vědět, proč mají ty které nemoci? Záleží vám na jejich
zdraví?
Je
očkování
skutečně
posílením
imunity
nebo
je
to
jinak?
Jak je to s „nakažlivými“ nemocemi?

•

Jak je to s imunitou dětí, jak vznikají nemoci a jak se jim bránit? Jaký je pohled
psychosomatiky na nemoci dětí?

Na tyto a mnohé další otázky vám odpoví Antonie Krzemieňová. „K psychosomatice jsem se dostala na své
vlastní cestě k uzdravení. Naučila jsem se jí na seminářích kanadské lékařky. Doplnila o své praktické
poznatky. Zabývám se jí už spousty let. Také ji učím na vlastních seminářích. Pro laickou veřejnost jsem
vše sepsala do knižního cyklu Síly myšlenky I. - IV. a dvojknihy Tělo napoví. Pro děti jsem napsala
pohádkovou knihu Pohádkový tábor.“ (http://www.tonie.cz/)

13:00 OBĚD
Obědem letošní setkání ukončíme. Je to poslední den prázdnin a mnozí budou směřovat domů dříve,
aby se do nového školního roku vymydlili.

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Pro tuto akci Petra Sovová s rodinou opět nabídla útočiště v jejich domě a přilehlém okolí, tedy
uprostřed lesů, polí a luk nedaleko Kostelce nad Černými Lesy. Děti v jakémkoliv počtu nejsou
překážkou. Zvladatelné psy je možné vzít s sebou.
Neb je akce dvoudenní, nocovat se bude všude, kde to bude možné a pohodlné. Ideál je vlastní stan
či obytné auto, přespat je možné i ve vlastním spacáku na zastřešené verandě u domu či v domě. Těm,
kteří pocestují složitě hromadnou dopravou, může Petra zapůjčit matraci a lůžkoviny (dejte vědět
předem!).
Ti, kteří jedou zdaleka, či je pro ně přesun v sobotním dopoledni složitý, mohou přijet už v pátek.
Uvaříme zdravě, vegetariánsky a pro všechny (snídaně, obědy a večeře). Kdo potřebuje, může
si samozřejmě vařit osobní speciální stravu. Samoobslužný čajovo-kávovo-vodový bar neustále
k dispozici.
Vlastní i cizí výpěstky, vlastnoruční dobroty sladké i slané jsou samozřejmě vítaným zpestřením
a dobrou výměnou rodinných chutí a receptů.

Účastnický poplatek
(hradící naklady na jídlo a pití, naklady přednašejících)
činí 200 Kč za dospěleho na den, 70 Kč za větší dítě na den (kojenci a děti nejedlíci zdarma)
Chcete-li se účastnit jen přednášek, je cena za jednotlivou přednášku 100 Kč.

Dejte, prosím, vědět předem, kdy přesně dorazíte!

Svou účast hlaste Petře Sovové, která Vám poskytne i další informace
Tel. číslo:
E-mail:

+420 776 465 486
petra.sovova@seznam.cz

CESTA DO SEDLIŠŤ
Autem:
A) Po Černokostelecké (pokračovaní Vinohradské), Želivského, Strašnice, Průmyslová (OBI), Měcholupy,
Uhříněves, Říčany, Mukařov, Louňovice, Vyžlovka, Kostelec n. Č. Lesy (neodbočí se ale do něj), odbočka
doleva na Brník - po 200m - odbočka Svatbín. Ve Svatbíně zatáčka "S" v druhém zatočení (u cedule
Očkofórum, pokud ji neshodí vítr či nějaký občan) odbočka doprava do polí – asfaltka, okolo lesa, asfaltka
končí, pokračuje panelová cesta z kopce, mezi dvěmi lípami, panelová silnice končí, ještě pár metrů po cestě,
kamenná věž a modrý dům. Jste tu.

B) Po Českobrodské (Jarov, Počernice, Běchovice, Újezd, Úvaly, Rostoklaty, Český Brod), za Českým Brodem
odbočka doprava směr Kostelec (hned vedle vysílačů), stále po hlavní, projede se samota Chrást. Za ní lze
odbočit doleva na Syneč, projet Syneč a v Chotýši zabočit druhou doprava, přes můstek přes potok ven ze vsi
a po polní cestě až k nám. Cesta pro ty, kdož se nebojí polních cest (nebojte, stačí jet pomalu). Pro ty, kdož
by raději civilizovanější cestu, doporučujeme po Chrástu pokračovat po hlavní silnici do obce Krupá,
za ní odbočit doleva na Svatbín, ve Svatbíně zatáčka „S“, až budete mít po pravé ruce dřevěnou maringotku,
zabočte (u cedule Očkofórum, pokud ji neshodí vítr či nějaký občan) doleva- asfaltka, okolo lesa, asfaltka
končí, pokračuje panelová cesta z kopce, mezi dvěma lípami, panelová silnice končí, ještě pár metrů po
cestě, kamenná věž a modrý dům. Jste tu.

Hromadnou dopravou:
Z Prahy z Hájů busem číslo 381 a 387 do Kostelce nad Černými lesy (nejbližší zastávka Kostelec nad Černými
Lesy, Svatbínská, 2 km) nebo z Masarykova nádraží vlakem do Českého Brodu. Ten jezdí každou půlhodinu.
V sobotu jede od nádraží v Českém Brodě autobus č. 659 v 10.23 hod. do Svatbína (zastávka se poněkud
matoucně jmenuje Kostelec nad Č. Lesy, Chaloupky, 1,5 km od Sedlišť) a č. 662 v 9.53 hod. do Vitic
(3 km od Sedlišť).

Když se ozvete včas (ideálně den předem), můžeme pro vás k autobusu dojet.

