
Vážení klienti, Vážení ošetřovatelé a Rodiny.

Dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravila v této nelehké době, kdy jsme všichni nuceni ke 
změně našeho životního tempa a stylu, jsme uzavřeni v našich domovech, ztrácíme sociální 
kontakt s okolím, cítíme nejistou budoucnost. 
Z těchto důvodů, které i nás, terapeuty, přivedly ke změně způsobu naší práce, bych Vám ráda 
touto cestou nabídla své ONLINE LEKCE HLASOVÉ TERAPIE z pohodlí Vašeho domova.

Vaše KOMUNIKACE je důležitá.

Dovolte mi, abych se Vám představila.

Mé jméno je Mgr. BcA. Marta Tománková Telemahou, Dis..
V letech 2010-2018 jsem pracovala jako hlasová terapeutka Kliniky 
Otorinolaryngologie,Chirurgie Hlavy a Krku ve Fakultní nemocnici v Ostravě. V roce 2014 jsem 
na této klinice jako první v ČR zavedla celosvětově známou hlasovou metodu LSVT LOUD® pro
pacienty s Parkinsonovou chorobou a ve spolupráci s Neurologickými klinikami v Ostravě a 
Olomouci jsme měli příležitost poskytnout léčbu hlasových obtíží několika desítkám pacientů. 
Za tuto dobu a dodnes, se metoda rozšířila natolik, že již ji v celém světě poskytuje přes 6.000 
terapeutů, což svědčí o jejím velkém úspěchu. 
Ve stejných letech jsem působila jako členka operního souboru v ostravské opeře a i jakok 
sólistka procestovala Evropu při různých koncertních příležitostech.
V současné době se věnuji hlasové péči klientů s různými hlasovými obtížemi všech věkových 
skupin soukromě – ONLINE, svůj další čas trávím jako porotkyně mezinárdoních online 
pěveckých soutěží a samozřejmě se stále aktivně věnuji hudbě.

Celosvětově uznávaná metoda LSVT LOUD® je zaměřena na cílovou skupinu pacientů s 
Parkinsonovou chorobou (PN) i jiné neurologické poruchy a její efektivita je téměř 
stoprocentní u hlasových potíží při těžkých začátcích onemocnění, ale i pro udržení správných 
dechových a hlasových návyků pro pokročilejší stádia onemocnění. 
.  
Nyní, nově, vzhledem k dnešní neobvyklé a těžké době, kdy se řada terapeutických přístupů 
přizpůsobila současné koronavirové situaci, klienti mohou terapii absolvovat přes online 
videohovory, pokud to jejich stav a domácí (rehabilitační) prostředí dovolují. 

Cvičení zaručeně  přispívá k posílení polykacího, dechového ústrojí i hlasového ústrojí a s 
terapiemi pacient nabývá také většího sebevědomí, jelikož, jak víte, deprese bohužel patří k 
průvodním projevům PN. Efektivita v pokročilejších stádiích je velmi individualní, ale jistojistě 
prospěšná. Pacienty terapie baví, cítí se naplněni, komunikují. Kromě cvičení mluvy dle zájmu 
zapojuji do terapie i zpěv, který je dokonce i pro některé klienty jednodušší než mluvení.

Chcete, aby Vám doma konečně rozuměli?
Neztrácejme naději! Existují nová řešení.



Vyberte si  z nabízených možností:

Přehled online kurzů

INTENZITA KURZU DÉLKA KURZU CENA KURZU

Celý kurz LSVT
LOUD®

individuální lekce-
TERAPEUT-

KLIENT

60- minutová lekce
4x týdně

(celkem kurz 16
lekcí)

4 týdny

AKČNÍ CENA
z 5.200,- kč

na
4.000,-kč

Dechová, fonační
a artikulační

cvičení -
individuální lekce-

TERAPEUT-
KLIENT

1 lekce 45 minut
dle individuální

domluvy
Cena za lekci

400,- kč

Dechová, fonační
a artikulační

cvičení –
skupinové lekce-

TERAPEUT-
SKUPINA

1 lekce 45 minut

dle individuální
domluvy

(minimální účast- 2
klienti)

Cena za lekci
200,- kč

 
Vážení klienti,
pokud cítíte, že by Vám hlasová terapie, kterou nabízím, prospěla a chtěli byste ji touto cestou 
z pohodlí Vašeho domova vyzkoušet, jsem Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech,
kde Vám ráda zodpovím jakékoliv Vaše dotazy.

S přáním pěkného dne, pevného zdravíčka a nekonečného optimismu.

Vaše hlasová terapeutka

Mgr. BcA. Marta Telemahou, DiS.

Hlasová terapie/ Voice therapy and singing
+420725634345/ +35797820588
https://www.linkedin.com/in/careofvoice
http://www.hlasovaterapie.wgz.cz
FB: @hlasovaterapieostrava


