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Úvodem 
 
     V roce 2017 pokryly uskutečněné aktivity Asociace polio celý kalendářní rok především 
díky státním dotacím, získaným od Úřadu vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, 
Ministerstva kultury ČR, ale také díky dobré práci výboru AP. Uskutečnily se čtyři rekondice, 
Festival OOO, dvakrát v roce byli členové o všem dění informováni obsažným Zpravodajem 
a průběžně na webových stránkách. Proběhly volby per rollam k rozšíření stanov o kontrolní 
a revizní komisi, její zvolení, a výbor byl doplněn patnáctým členem.  
     
     Začalo se pracovat na nových projektech, které sledují koncepci, vyhlášenou na shro-
máždění všech členů, včetně budování pracovních kontaktů se spřízněnými organizacemi   
a instituty. Byly vypracovány a podány žádosti o státní dotace pro rok 2018, do kterých byly 
tyto projekty zapracovány. Zároveň Asociace polio obnovila přátelské kontakty se zahra-
ničím. Slovenskou Asociaci polio i European Polio Union aktivně – stejně jako obecenstvo 
na domácí půdě – o své práci a snahách informovala a propagovala je.  
 
     Vždyť posláním našeho spolku je mimo jiné osvěta a vzdělávání ve věci polio. Máme 
řadu zkušeností a věříme, že dokážeme předat naše znalosti dál způsobem pochopitelným  
a jasným, protože si myslíme, že je to pro naši společnost podstatné.   
 

PhDr. Marcela Stránská 
předsedkyně Asociace polio 
 
 

 

Historie 
 
     Asociace polio, založená v roce 1990, je dobrovolná zájmová organizace, s působností 
v celé České republice. Sdružuje zejména občany s onemocněním poliomyelitis anterior 
acuta. V posledních letech, několik desetiletí po odeznění akutního stádia nemoci, dochází  
u postižených k výrazným opožděným projevům se souborem potíží, souhrnně označova-
ným jako postpoliomyelitický syndrom (PPS); předpokládá se, že z tisíců poliomyelitiků, 
žijících v České republice, je postiženo PPS asi 70 %. Po eradikaci polio v 60. letech 
minulého století se toto onemocnění dostalo na okraj zájmu společnosti i odborníků. Proto 
vzniklo občanské sdružení Asociace polio, které si předsevzalo hájit zájmy této poměrně 
početné skupiny invalidních občanů.  
 
     Občanské sdružení, dnes spolek (zaregistrováno v Praze 8 - Karlíně, Karlínské nám. 12, 
pod IČ 00570656), bylo od 11. 7. 2013 usídleno na adrese Jabloňová 2891/2, 106 00 Praha 
10 - Záběhlice. Česká Asociace polio má v současnosti 590 aktivních členů, ale zastupuje      
i neaktivní členy a další postižené, kteří do asociace nevstoupili.  
 
    Ve světě existuje řada podobných seskupení, s nimiž je asociace v kontaktu. Náš spolek, 
obdobně jako nám nejbližší slovenská Asociace polio, seskupuje členy v Evropě věkově 
nejstarší, vzhledem k tomu, že v ČSR – jako první na světě – proběhla eradikace polio 
v počátcích 60. let. Česká Asociace polio je členkou European Polio Unie (EPU), mezi-
národní organizace, sídlící v Bruselu, která reprezentuje zájmy postižených poliomyelitidou  
a PPS v Evropské unii. Od roku 2016 jsme členy Národní rady zdravotně postižených v ČR. 
Asociace navázala kontakty se Státním zdravotním ústavem, Státními léčebnými lázněmi 
Janské Lázně, Univerzitou Karlovou a snaží se předáváním svých zkušeností o polio i PPS 
být společnosti prospěšná. 

 
 



Informace o činnosti a výsledcích 
 
     Asociace polio s pomocí dotací, financovaných ze státního rozpočtu České republiky, 
pořádá, podporuje a zajišťuje zdravotní, společenské, i kulturní akce svých členů.  
Toto jsou hlavní aktivity a poskytovatelé: 

 
Úřad vlády ČR – program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně 
postižených 2017  

 projekt Administrativní zázemí Asociace polio (01/2017 - 12/2017) 
  
     Projektem „Administrativní zázemí Asociace polio“ byla zabezpečena činnost spolku. 
Byla vypracována koncepce činnosti AP pro současné volební období, obnovily se 
pravidelné kontakty s členskou základnou, což se odrazilo i v aktivitě jednotlivých členů. 
Systematicky byly elektronicky zpracovány záznamy a materiály asociace od roku 2000, 
stejně tak i členská základna. Obnovily se kontroly průběžných i dlouholetých akcí. 
Sekretariát spolku i výbor pravidelně pracoval, závazky, vyplývající z dotačního řízení, byly 
splněny. Tajemnice a hospodářka v jedné osobě Jaroslava Šebestová.   

 
Ministerstvo zdravotnictví ČR – program grantové podpory G 3, G 1 pro rok 2017                     

 G 3) projekt Bulletin Zpravodaj AP (01/2017 - 12/2017)  
  

Dvě dvojčísla bulletinu Zpravodaj Asociace polio jsou nejdůležitějším spojovacím článkem 
asociace v průběhu roku. Zpravodaj obsahuje: informace o zdravotní a sociální problematice 
členů, o rehabilitačních a rekondičních pobytech, rehabilitacích, plavání, o společenských       
a kulturních akcích, výstavách uměleckých prací členů AP, jejich vystoupeních v různých 



oborech umění, náměty členů, informace o sesterských organizacích (např. slovenské 
Asociace polio, Sdružení vozíčkářů), informuje o mezinárodní spolupráci se zdravotně 
postiženými poliomyelitidou. Samostatnou kapitolou jsou odborné texty pro členy s téma-
tikou sociální a zdravotní, informace o pořádání odborných konferencí a seminářů za účasti 
lékařů, rehabilitačních a sociálních pracovníků, o akcích NRZP. To vše s bohatou obrazovou 
dokumentací. Práce redakčního kolektivu je prací dobrovolníků, bulletin má stabilní vysokou 
úroveň. Náklad 1 000 ks.  
V roce 2017 získal bulletin od Národní knihovny ISSN 2570 8228.   
Šéfredaktorka Mgr. Mária Mruzková. 

 

 G 1) projekt Rekondice postižených pozdními následky poliomyelitis (01/2017 
- 12/2017)  

 
     Projekt zahrnoval čtyři rekondice v průběhu roku, připravené členy výboru. Smyslem 
těchto rekondičních pobytů je zlepšení zdravotního stavu postižených polio, kontakt 
s rehabilitačními pracovníky a odbornými lékaři.  
Výběr procedur byl prováděn dle doporučení odborných lékařů z místa bydliště. Zúčastnilo 
se 124 osob, z toho 22 vozíčkářů + 6 doprovodů samoplátců, celkem 915 pobytových dnů.   
 

Rekondice v Janských Lázních (I.), 13. 5. - 27. 5. 2017, bezbariérový penzion Sola Fide, 
zúčastnilo se 35 osob, většinou v trvání dvou týdnů. Náplň: každodenní kondiční cvičení, 
bazén, 4x masáže (průběh a vedení procedur zajišťovali rehabilitační pracovníci místní 
Obchodní akademie pro tělesně postižené, plavání zajištěno v bezbariérovém Novém 
bazénu ve SLL s vířivkami a protiproudem), beseda na téma legislativních změn v oblasti 
sociálně-zdravotních služeb, EET. Účastníci rekondice, u kterých se projevuje postupně 
celkové zhoršování zdravotního stavu, uvítali možnost využít rekondiční pobyt, který vedl 
vedoucí rekondicí Emil Chadima. 
 

 
 
 



Rekondice v Sezimově Ústí, 14. 5. - 20. 5. 2017, hotel MAS, zúčastnilo se 24 osob. 
Ubytování a veškeré prostory v hotelu bezbariérové. Náplň: každodenní kondiční cvičení, 
plavání v bazénu, 2x celková masáž s termozábalem, magnetoterapie, skupinové cvičení 
v bazénu, zdravotní přednáška. Oblíbený pobyt byl pro všechny zúčastněné přínosem. 
Rekondici vedla Ludvika Bradová.  

 
Rekondice v Janských Lázních (II.), 16. 9. - 24. 9. 2017, bezbariérový penzion Sola Fide, 
zúčastnilo se 40 osob. Náplň: každodenní kondiční cvičení ve skupinách, bazén, 2x masáže 
(zajištěny odbornými rehabilitačními pracovníky z místní Obchodní akademie pro postižené, 
plavání v bezbariérovém Novém bazénu ve SLL s vířivkami a protiproudem, přístupným i pro 
osoby s těžkým zdravotním postižením), diskuse o dostupnosti léčení pro osoby s PPS        
a prodloužení léčby v Janských Lázních. Účastníci byli spokojeni, závěr rekondice ozdobil 
Festival Obrnáři obrnářům. Rekondici vedla MUDr. Hana Opravilová.  
 

 
 



Rekondice v Klimkovicích, 14.10.-21.10.2017, bezbariérová Sanatoria Klimkovice, zúčastnilo 
se 25 osob. Náplň: kondiční cvičení ve skupinách, plavání v bazénu, 2x masáže, oxygenote-
rapie, slaný jodobromový bazén, zdravotní přednáška. Kulturní aktivity v lázních a v Ostravě. 
Účastníci ocenili možnost srovnání s léčbou v SLL Janské Lázně. Rekondice přispěla nejen 
k mobilizaci fyzických, ale hlavně duševních sil do dalších dnů běžného života. Rekondici 
uskutečnil E. Chadima. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Dotační komise MZ na základě zhodnocení kritérií a vyjádření posuzovatelů projektů 
zařadila oba naše projekty do kategorie A. Tímto zařazením je žádostem vyjádřena priorita  
s doporučením přednostní podpory z prostředků programu.  



Ministerstvo kultury ČR – program Podpora kulturních aktivit zdravotně postiže-
ných občanů a seniorů, 2017  

 projekt Festival Obrnáři obrnářům a o obrnářích; celoroční kulturní akce 
(01/2017 - 12/2017) 

 
     19. Festival „Obrnáři obrnářům a o obrnářích“, 22. – 24. 9. 2017, Kolonáda SLL Janské 
Lázně, hlavní kurátorka Mgr. Mária Mruzková. 
     Kulturně společenský festival je pořádán k setkání obrnářů, s cílem získávat aktuální 
informace o progresi PPS a jeho zpomalení, o výměně zkušeností s jeho překonáváním. Je 
oblíben a jeho konání má už tradiční program: páteční zahájení výstavou fotografií „Výstava 
archivních fotografií“ v lázeňské Kolonádě. Sobotní oficiální zahájení v Malém sále léčebny 
Janský Dvůr za účasti zastupujícího ředitele SLL Mgr. M. Voženílka a 1. místostarosty města 
P. Hřebačky, včetně shromáždění členů AP, s vernisáží výstavy „Portréty a jiné ptákoviny“ 
doc. RNDr. V. Vondrejse, CSc.  
  

 
     Odpoledne zábava, hry, posezení s přáteli na Dolní promenádě, plavecká show v Novém 
bazénu SLL, večer při hudbě kapely Vosa Band, obrnáři tančili. Poslední den festivalu 
skončil promenádním koncertem kapely Polio Melody Band z venkovního pódia před 
Kolonádou. Festivalu se zúčastnili lidé s následky polio z celé republiky, také ze Slovenska  
a Maďarska, jejich přátelé a sympatizanti.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výstavy:   
"Let 10", 6. 5. - 31. 5. 2017, Těchobuz, skupinová výstava k 10. výročí založení Galerie 
Bernarda Bolzana; výběr z kolekce tenzegritového nábytku, který je vyvrcholením 
tenzegritové volné tvorby V. Vondrejse.  
Ratměřické ptáčkoviny, 26. 6. - 30. 9. 2017, Ratměřice. Plot zahrady manželů 
Vondrejsových v Ratměřicích 33 se proměnil v Galerii na plotě s kolekcí portrétů „Portréty    
z Ratměřic a okolí“; výstava se postupně rozrůstala až do naplnění plochy plotů galerie        
a volného času autora.  
 
Ústřední částí výstavy Portréty a jiné ptákoviny v Janských Lázních v září byly Portréty 
přátel, obrnářů z let 2004 – 2017, dále vedle části Xichty byly zařazeny Fotografie z „Galerie 
na Plotě“ od Z. Vondrejsové. Výstava byla připravena jako blahopřání k 80. narozeninám V. 
Vondrejse. 
 

 

 
„Setkání 2017“, 9. - 10. 10. 2017, Kostelec nad Černými lesy, Galerie H, téma kámen 
vyvrcholilo večerní performancí anglické účastnice. 
„Salon výtvarníků Benešovska“, 22.11.-30.12. 2017, Benešov, Městská výstavní síň.  
  



Zahraniční spolupráce 
 
     Česká Asociace polio byla jako přidružený člen zastoupena na valném shromáždění 
European Polio Union v Lobbachu předsedou slovenské Asociace polio, Š.Grajcarem. Naše 
kontakty s EPU navázaly na dřívější spolupráci, kterou v roce 2012 započalo uspořádání 
mezinárodní konference v Janských Lázních. Valné shromáždění EPU přehodnotilo členství 
přidružených organizací a výsledkem je, že se AP stala od 1.1.2018 plnohodnotným členem 
EPU. Rovněž se v roce 2017 obnovila spolupráce se slovenskou AP, byla uzavřena Dohoda 
o spolupráci; spolupráce je aktivní, koordinujeme svoje kroky v EPU a do budoucna 
připravujeme další plány. 

 

 
 
Zhodnocení dosažení cílů   
 
     Všechny cíle, stanovené pro rok 2017, byly splněné. Byla vypracována a shromáždění 
členů předložena koncepce činnosti 2017 - 2019, která by byla neuskutečnitelná bez 
administrativního zázemí asociace. Řadoví členové přicházejí s aktivitami a podněty. 
Jednoznačně se zvedá povědomí o poliomyelitidě, postpoliomyelitickém syndromu, zájem 
členů účastnit se osvěty a propagace AP. Realizované aktivity v časovém harmonogramu 
jsou uveřejněny na webových stránkách asociace. 
 

 

Poděkování za podporu a spolupráci 
  
     Nešlo by to ale bez pomoci našich partnerů a dárců, členů a dobrovolníků. Všem jsme 
zavázáni. Zvláštní poděkování pak patří také členům, kteří přispívají většími finančními 
prostředky, než jaké stanoví roční členské příspěvky. 
     Velmi si vážíme podpory, kterou námi poskytují všichni sponzoři, dárci a dobrovolní 
spolupracovníci, jejich velkorysost a činorodost dává sílu a povzbuzení nám všem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vnitřní záležitosti 
 
     Proběhly volby per rollam k doplnění stanov o kontrolní a revizní komisi, která byla v roce 
2016 i v souladu se současným Občanským zákoníkem vypuštěna. Při povinných kontrolách 
hospodaření v roce 2017 bylo však zapotřebí jmenovat speciální komise pro každou 
kontrolní činnost. Proto byla do všech dotčených bodů stanov kontrolní a revizní komise 
vrácena a ve Zpravodaji 1-2/2017 byly vyhlášeny volby per rollam s datem do 1.8.2017 pro 
schválení takto opravených stanov, s uvedením členů, kteří projevili zájem v komisi 
pracovat. Rovněž byl doplněn člen výboru do daného počtu (viz Stanovy).  
     Volby byly jednomyslně schváleny a v průběhu podzimu se ustavila kontrolní a revizní 
komise. 

 
 
Orgány spolku 
 
Výbor 

 
 PhDr. Marcela Stránská  předsedkyně 

 Emil Chadima 1. místopředseda 

 Jaroslava Šebestová  místopředsedkyně 

 Jana Zimová místopředsedkyně 

 Ludvika Bradová  členka výboru 

 Ing. Božena Doležalová  členka výboru 

 Věra Hesounová  členka výboru 

 MUDr. Marta Langmeierová,CSc. členka výboru 

 Mgr. Mária Mruzková  členka výboru 

 Ing. Miroslav Novosad, CSc  člen výboru 

 Věra Novotná  členka výboru 

 MUDr. Hana Opravilová  členka výboru 

 MUDr. Eva Přibylová  členka výboru 

 Bohumil Svoboda   člen výboru 

 PhDr. Libuše Zušťáková členka výboru 

 
 
Kontrolní a revizní komise 

 
 Václav Tobiáš předseda 

 Milan Plašil člen komise 

 Jana Zeminová   členka komise 

 
 
 
 



Dotace  
 
     Žádosti o dotace, vedle členských příspěvků hlavní zdroj příjmů spolku, respektují 
usnesení vlády č. 593 ze dne 27. června 2016 o Hlavních oblastech státní dotační politiky 
vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017. Byly předkládány v souladu s usne-
sením vlády č. 385 ze dne 25. 5. 2015 „o Národním plánu podpory rovných příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020“, zároveň s usnesením vlády č. 657 
ze dne 6. 8. 2014 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR 
nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy pro příslušný rok:  
  
Úřad vlády (Vládní výbor pro zdravotně postižené) poskytl dotaci na administrativní zázemí 
spolku ve výši 75 435 Kč,  
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR (oddělení zdravotně sociálních služeb) poskytlo na bulletin 
Zpravodaj dotaci ve výši 40 000 Kč, pro 4 celoroční rekondice dotaci ve výši 200 000 Kč. 
 
Ministerstvo kultury ČR (odbor regionální kultury) přidělilo na kulturní akce v roce 2017 
včetně festivalu Obrnáři obrnářům a o obrnářích 35 000 Kč. 
 
Všechny dotační projekty byly dle metodiky poskytovatelů vyúčtovány do 31. ledna 2018.  
  
Dalším zdrojem příjmů byl sponzoring ve výši 11 250 Kč.  
 
Z těchto příjmů a členských příspěvků ve výši 104 104 Kč byl financován chod spolku.  
 
 
     Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 
31. prosince 2017 na základě vyhodnocení činnosti Asociace polio a její jednotlivá 
ustanovení byla předmětem jednání výboru Asociace polio. Jak vyplývá z popisu 
realizovaných projektů v předešlých kapitolách, tvoří převážnou část činnosti AP aktivity s ši-
rokým veřejným dosahem. Jedná se vesměs o činnosti, na které se jen velmi těžko získávají 
finanční prostředky od sponzorů. Rovněž splnění požadované spoluúčasti spolku státními 
institucemi při přidělování dotací je velmi náročným a obtížně řešitelným problémem. 

 
 

  



Přehled o příjmech a výdajích v roce 2017 
 
 
Příjmy:                  Kč 
Příjmy od daně z příjmů osvobozené: 
Členské příspěvky  104 104,00 
Sponzorský dar 11 250,00 
Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů: 
Dotace úřadu vlády 75 435,00 
Dotace MK ČR 35 000,00 
Dotace MZ ČR 240 000,00 
Mimořádné příjmy (tombola, přepl. nájem, reklamace cartridge) 7 497,00 
Příjmy zdaněné srážkovou daní: 
Úroky BÚ 66,36 
Ostatní příjmy: 
Platby od účastníků rekondičních léčebných pobytů (nejsou příjmy AP) 656 243,00 
Celkem příjmy 1 129 595,36 

 
 

 
Výdaje:                 Kč 
Poštovné, kancelářské potřeby* 5 173,60 
Poplatky za vedení BÚ 2 777,45 
Náklady kulturně společenského centra AP (nájemné, energie) * 24 619,00 
Ostatní výdaje AP* 36 064,14 
Cestovné* 17 557,00 
Léčebné rekondiční pobyty* 715 752,00 
Vratky plateb členů na rek. pobyty 53 392,00 
Přeplatky členům na rek. pobyty 76 250,00 
Storno poplatek platby rek. pobytu 468,25 
Náklady na Festival OOO* 35 306,70 
Zpravodaj* 63 625,00 
Mzdy, odměny* 48 000,00 
Srážková daň z úroků 11,83 
Daň dle zvláštní sazby 2 100,00 
Celkem výdaje 1 081 096,97 

 
 Částečně hrazeno z dotací poskytnutých ÚV ČR, MK ČR a MZ ČR  

 
V Praze 28. 1. 2018  
Za přítomnosti členů AP: Václava Tobiáše, Milana Plašila, Jany Zeminové a tajemnice AP 
Jaroslavy Šebestové. 

 
 
 
 
 
  
 


