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Úvodem 
 

     Celý minulý rok byl ve znamení dokončení zápisu AP do spolkového rejstříku a všechny 

události, které v průběhu roku nastaly, se k tomuto zápisu vztahovaly. Na jarním výjezdu 

výboru v Janských Lázních byly odsouhlaseny stanovy spolku. Počátkem léta abdikoval 

předseda AP, zároveň s ním místopředsedkyně, výbor volbami následně zrekonstruoval nové 

vedení spolku. Podle stanov byla zvolena předsedkyně, tří místopředsedové a v průběhu léta 

předala dosavadní tajemnice spolkové materiály nově zvolené tajemnici AP.  

     Změny nepoznamenaly zrychlující se tempo dokončování započatých akcí: v průběhu 

měsíce září proběhl Festival „Obrnáři obrnářům a o obrnářích“ v Janských Lázních, kdy jsme 

mohli na shromáždění všech členů AP oznámit potvrzený zápis do spolkového rejstříku.      

Byly vypracovány a podány žádosti o dotace pro rok 2017 Ministerstvu kultury, Ministerstvu 

zdravotnictví a Úřadu vlády.  

     V průběhu roku se uskutečnily tři rekondice v České republice, přestože jsme nebyli 

úspěšní v získání dotace 2016 Ministerstva zdravotnictví. Ostravští členové organizovali 

celoroční plavání, jarní a podzimní bulletin Zpravodaj komentoval společenský život a členy 

AP důsledně informoval. A tak mohu s poděkováním všem členům výboru v závěru roku 

bilancovat: zvládli jsme to. 

 

PhDr. Marcela Stránská 

předsedkyně Asociace polio 

 

 

Historie 
 

     Asociace polio, založená v roce 1990, je dobrovolná zájmová organizace, s působností 

v celé České republice. Sdružuje občany s onemocněním poliomyelitis anterior acuta, 

s následným postižením poliomyelitickým syndromem. V posledních letech bylo prokázáno, 

že i několik desetiletí po odeznění akutního stádia nemoci dochází u postižených k výrazným 

opožděným následkům, objevuje se u nich soubor potíží, souhrnně označovaných jako 

postpoliomyelitický syndrom (PPS). Předpokládá se, že z několika tisíce poliomyelitiků, 

žijících v ČR, je postiženo PPS asi 70%. Právě proto, že se toto onemocnění dostalo na okraj 

zájmu společnosti i odborníků, vzniklo občanské sdružení Asociace polio, které si 

předsevzalo hájit zájmy této poměrně početné skupiny invalidních občanů. Občanské 

sdružení, původně registrováno 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. 

Asociace má přes 800 aktivních členů, ale zastupuje i neaktivní členy a další postižené, kteří 

do asociace nevstoupili.  

     Po celém světě existuje mnoho podobných seskupení, s nimiž je AP v kontaktu. Náš 

spolek seskupuje členy věkově nejstarší, neboť eradikace polio v České republice proběhla již 

v počátcích šedesátých let minulého století. V roce 2001 byla ve Spolkové republice Němec-

ko vytvořena mezinárodní organizace, která reprezentuje zájmy postižených poliomyelitidou 

a PPS v Evropské unii, European Polio Union (EPU), jejíž jsme členy. Od roku 2016 jsme 

členy Národní rady zdravotně postižených v České republice. Navázali jsme kontakty se 

Státním zdravotním ústavem, abychom mohli se svými zkušenostmi být společnosti 

prospěšní. 

 

 

 



 

Přehled o činnosti AP 
 

     Asociace polio pořádá, podporuje a zašťiťuje všechny akce svých členů, zdravotní, 

společenské i kulturní, probíhající v průběhu roku. Mezi hlavní aktivity patří: 

 

Bulletin Zpravodaj Asociace polio 

     V průběhu roku vydala AP dvě dvojčísla bulletinu Zpravodaj AP. Bulletin obsahuje 

aktuální informace o zdravotní a sociální problematice postižených a členů, informace 

sesterských organizací, např. Sdružení vozíčkářů, slovenské Asociace polio, dále náměty 

členů, informace o umělecké činnosti členů amatérů (básně, povídky, kresby). Především je 

však Zpravodaj AP nejdůležitějším spojovacím článkem členů asociace.  

     Informuje o rehabilitačních a rekondičních pobytech, které asociace každoročně pořádá, o 

rehabilitačních cvičeních a plavání (v roce 2016 se uskutečnila v Ostravě), dále o společen-

ských a kulturních akcích, o výstavách uměleckých prací členů AP, o jejich vystoupeních 

v různých oborech umění (zpěv, hudba, divadlo, výtvarné umění). Nechybí zprávy o klubovní 

činnosti v kulturním centru v Praze, o poznávacích zájezdech a výletech členů, realizovaných 

s bezbariérovým ubytováním a cestováním.  

     Samostatnou kapitolou jsou odborné přednášky pro členy s tématikou sociální a zdravotní 

se zaměřením na druh postižení členů, ale také informace o pořádání odborných konferencí    

a seminářů za účasti lékařů, rehabilitačních a sociálních pracovníků a o akcích NRZP. 

Bulletin Zpravodaj AP informuje o mezinárodní spolupráci se zdravotně postiženými polio-

myelitidou a s odborníky z oboru medicíny této diagnózy. To vše s bohatou obrazovou 

dokumentací.  

Na bulletin přispělo MZ. 

Šéfredaktorka: Mgr. Mária Mruzková. 

 



Rekondice postižených pozdními následky poliomyelitis 
     Projekt zahrnuje tři rekondice v průběhu roku, které připravili členové výboru. Úkolem a 

smyslem těchto rekondičních pobytů je zlepšení zdravotního stavu postižených polio, kontakt s 

rehabilitačními pracovníky a odbornými lékaři pomocí masáží, SG a MG částečné i celkové 

mobilizace, individuálního cvičení, skupinových kondičních cvičení, vodoléčby, dechových 

cvičení a plavání. Výběr procedur byl prováděn dle doporučení odborného lékaře z místa bydliště. 

Na rekondice nebyla v roce 2016 poskytnuta dotace MZ ČR. 

  

     Rekondice ve Slatinicích, 12. - 18. 6. 2016, hotel Balnea, 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 před-

náška. Pobyt byl pro všechny zúčastněné přínosem. Rekondici vedla Ludvika Bradová.  

 

     Rekondice v Janských Lázních I., 14. - 28. 5. 2016, bezbariérový penzion Sola Fide, účast-

nilo se 35 osob, většinou v trvání dvou týdnů. Náplň: každodenní kondiční cvičení, bazén, 4x ma-

sáže, (průběh a vedení procedur zajišťovali rehabilitační pracovníci místní Obchodní akademie 

pro tělesně postižené, plavání zajištěno v bezbariérovém Novém bazénu ve státních lázních s 

vířivkami a protiproudem), beseda na téma legislativních změn v oblasti sociálně-zdravotních 

služeb, indikačních seznamů a návrhů, týkajících se lázeňské péče. Účastníci rekondice, u kterých 

se projevuje postupné celkové zhoršování zdravotního stavu, uvítali možnost využít rekondiční 

pobyt, který vedl Emil Chadima. 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Rekondice v Janských Lázních II., 18. - 25. 9. 2016, bezbariérový penzion Sola Fide,  zú-

častnilo 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 státních lázních s vířivkami a protiproudem, přístupným i pro 

osoby s těžkým zdravotním postižením), diskuse o nové organizaci státních lázní, dostupnosti 

léčení pro osoby s poliomyelitidou a chystaných změnách, v Janských Lázních. Rekondice 

přispěla nejen k mobilizaci fyzických, ale hlavně duševních sil do dalších dnů běžného života. 

Rekondici vedla MUDr. Hana Opravilová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové rozpočtové náklady na rekondice činily 576 709 Kč, účastníci si rekondice hradili. 



Festival 

     Festival „Obrnáři obrnářům a o obrnářích“, 23. - 25. září 2016, Kolonáda Státních léčeb-

ných lázní Janské Lázně, hlavní kurátorka Mgr. Mária Mruzková. Dokumentace Zdena 

Jandusová. 

 

 

                  

Kulturně společenský festival je pořádán k setkání obrnářů s cílem získávat aktuální 

informace o progresi postpoliosyndromu a jeho zpomalení, s výměnou zkušeností s jeho 

překonáváním. Lázeňské prostředí je v těchto dnech naplněné aktivní účastí v kulturních a 

sportovních akcích.  



     První den byl zahájen výstavou fotografií „Fotoreportáže z rekondic“ v lázeňské 

Kolonádě, která se pro další průběh festivalu stala záchytným bodem; zde vystupovaly 

v průběhu festivalu kapely Polio Melody Band a Vosa Band, při jejichž hudbě obrnáři tančili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



     Festival byl zahájen v Malém sále léčebny Janský Dvůr za účasti generálního ředitele 

Státních léčebných lázní Ing. R. Bubly a 1. místostarosty města P. Hřebačky, proběhlo 

shromáždění členů AP. Závěrem zahájení se uskutečnila vernisáž výstavy „Bylo, nebylo“ 

našeho úspěšného výtvarníka, doc. RNDr. V. Vondrejse. Následovala zábava, hry, posezení 

s přáteli na Dolní promenádě, plavecká show v Novém bazénu SLL. Poslední den pokračoval 

soutěží v minigolfu na Dolní promenádě, promenádní koncert kapely Polio Melody Band 

z venkovního pódia před Kolonádou festival ukončil.  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Festivalu se zúčastnili lidé s následky polio z celé republiky, ale také ze Slovenska a 

Maďarska, jejich přátelé a sympatizanti. Festivalem žije celé město, okres i kraj, neboť zde 

dochází k setkáváním a vzájemnému obohacování. Na festival přispělo MK. 

 

 

Výstavy     
     Hlavním hnacím motorem v pořádání výtvarných výstav je již několik let doc. Vladimír 

Vondrejs. V průběhu roku proběhlo celkem 6 výstav, jedna původně neplánovaná („Salon 

výtvarníků Benešovska“). Výstava „Oživlé tenzegrity“ (14 objektů) v Pevnosti poznání v Olo-

mouci pokračovala z prosince 2015, v roce 2016 byla dvakrát prodloužena až do konce května 

včetně tradičního mezinárodního festivalu dokumentárního filmu, takže se stala nejdelší 

výstavou v roce 2016. Čtyři výstavy byly věnovány různým aspektům tenzegritové tvorby 

„Škola tenzegritů“ (42 objektů, 50 fotografií), Střešovická galerie P 651 v Praze, „Ratměřické 

ptáčkoviny“, Ratměřice, „Nábytek s vnitřním napětím“ (35 objektů), Muzeum designu a 

moderního umění Benešov. Skupinová výstava „Setkání 26“ v Kostelci nad Černými lesy 

byla určena novým tématem „Člověk“ a výstava zářijová v Janských Lázních „Bylo, nebylo“ 

otevřela jako v předešlých letech téma do budoucnosti. Neplánovaný „Salon výtvarníků 

Benešovska“  koncem roku v Muzeu designu a moderního umění v Benešově měl charakter 

setkání a prezentace výtvarníků okresu. Kromě výstav zde došlo navíc k realizaci tří 

výtvarných dílen pro děti a dospělé.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



     Výtvarné akce měly ohlasy v tisku, televizi, rozhlase i na internetu; výstavu v Olomouci 

navštívilo několik desítek tisíc návštěvníků. (Ohlasy přímé i nepřímé: televize ČT ART – film 

režisérky A. Komrzý „Moratorium Vondrejs“ v cyklu Průvan a doporučení návštěvy výstavy 

na ČT D/ART), rozhlas (rozhovor s autorem ČR Vltava a ČR2), tisk (Olomoucký region, 

Zpravodaj AP i jinde), internet (vyhledávač pod heslem Vondrejs, Olomouc, Tenzegrity, web 

PřFUK – natur.cuni.cz). 

 

 

Divadlo 

     Divadélko Verva si nejvíce cení Ceny diváka v poslední soutěžní přehlídce Amatérské 

divadelní asociace POPAD, ale bylo účastníkem dalších pěkně se rozvíjejících akcí, jako je 

Chudé divadlo, Jinonická sonáta, Kaškova Zbraslav nebo Vedle Jedle (kulturní akce Jedlič-

kova ústavu); uspořádalo také večery v poetických čajovnách a zdobí veřejné schůze 

Asociace polio včetně festivalu. To vše pod vedením PhDr. L. Zušťákové, členky AP.    

 
 

Další akce 

     Návštěvy komentované výstavy v Křížové chodbě Karolina UK v Praze na počest 700. 

výročí narození císaře Karla IV. „Documenta bohemiae artis phototypica – Karel IV. a jeho 

doba v původních fotografiích Alexandra Paula ze čtyřicátých let 20. století“, jejíž autorkou 

je členka AP, PhDr. M. Stránská, v bezbariérových prostorách byla zaregistrována 

celorepubliková účast.  

     Uskutečnilo se setkání přátel Polio Melody Band ve středisku Hálův Mlýn, a počátkem 

září došlo k setkání bývalých dětských pacientů ve Velkých Losinách, v jehož programu byla 

vedle prohlídky lázní a koupaliště také společná posezení. 

 

 



     Za dotační příspěvek, podporující naše kulturní činnosti, bylo MK ČR poděkováno na 

viditelném místě. Tak je propagována i AP a je demonstrováno, že tento spolek nejen přijímá 

podporu, ale prostřednictvím svých členů také pořádá akce prospěšné široké veřejnosti.  

     Rok 2016 ukončilo tradiční Vánoční setkání v klubovně AP při posezení s hudbou, s vá-

nočními koledami, divadelním představením, vzpomínáním.  

 

 

     Všechny pořádané akce jsou zaměřeny pro členy asociace, ale i pro veřejnost. Snažíme se 

propagovat činnost našeho společenství a tak zprostředkovaně seznamujeme veřejnost 

s potřebami našich členů a dostáváme se do povědomí veřejnosti v pozitivním činorodém 

smyslu. V tom nám pomáhají státní instituce finanční podporou našich veřejně účelných 

aktivit.  Plní se tak v praxi Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit podle Usnesení 

vlády ČR ze dne 15. dubna č. 266 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015-2020. 

 

 

Vnitřní záležitosti 
  

     25. 6. 2016 došlo k výměně vedení AP, předsedkyní byla zvolena PhDr. Marcela Stránská, 

1. místopředsedou Emil Chadima, místopředsedkyněmi Jaroslava Šebestová, Jana Zimová. 

Od 13. 7. 2016 začala pracovat ve funkci tajemnice spolku Jaroslava Šebestová. 1. 10. 2016 

byl spolek zapsán ve spolkovém rejstříku. Vynětím původního článku 15 Revizní komise ze 

Stanov se neosvědčilo, spolek musel následně improvizovat a pro kontrolní účely volit spe-

ciální komisi z členů AP. V reakci na připomínky členů bude výbor v roce 2017 iniciovat 

doplnění Stanov o nový článek 15.  

     Byly zásadně upraveny webové stránky spolku, po uzavření účtu u ČSOB v bankovní 

oblasti je nové bankovní spojení vedeno u UniCredit bank, číslo účtu 2113993458, ČS 

zůstává. Přibyla nová mailová adresa asociacepolio@seznam.cz. Výbor aktivně pracuje, 

všechny novinky jsou dobrým výsledkem jeho práce. 

mailto:asociacepolio@seznam.cz


 

Orgány spolku 

Výbor 

 

• Ing. Jindřich Beneš předseda  do 25. 6. 2016 

 člen výboru  do 25. 8. 2016 

• Ludvika Bradová tajemnice  do 13. 7. 2016 

 rekondiční pobyty 

• Ing. Božena Doležalová místopředsedkyně   do 25. 6. 2016 

 členka   od  25. 6. 2016  

• Věra Hesounová členka 

• Emil Chadima 1. místopředseda   od  25. 6. 2016 

 rekondiční pobyty 

• MUDr.Marta Langmeierová,CSc. zdravotní problematika 

• Mgr. Mária Mruzková šéfredaktorka 

 zpravodajství, organizace 

• Věra Novotná členka 

• MUDr. Hana Opravilová zdravotní problematika 

 rekondiční pobyty 

• MUDr. Eva Přibylová zdravotní problematika 

 severomoravský region 

• PhDr. Marcela Stránská místopředsedkyně  do 25. 6. 2016 

 předsedkyně   od 25. 6. 2016 

• Bohumil Svoboda člen 

• Jaroslava Šebestová místopředsedkyně  od 25. 6. 2016 

 tajemnice   od 13. 7. 2016 

• Jana Zimová místopředsedkyně  od 25. 6. 2016 

• PhDr. Libuše Zušťáková kultura  

 

Dotace 

     Hlavním zdrojem příjmů spolku byly vedle členských příspěvků dotace, poskytnuté 

Ministerstvem kultury ČR na kulturní akce v roce 2016 včetně festivalu Obrnáři obrnářům a 

o obrnářích ve výši 42 000 Kč, Ministerstvem zdravotnictví ČR na výrobu bulletinu 

Zpravodaj ve výši 35 000 Kč. Na dotační příspěvek pro rekondice našich členů jsme bohužel 

nedosáhli. Dalším zdrojem příjmů byl sponzoring ve výši 23 250 Kč. Z těchto příjmů byl 

financován chod AP, oba dotační projekty byly dle metodiky poskytovatelů vyúčtovány do 

31. ledna 2017.  

     Vedení účetnictví zajišťovala v období leden – červenec L. Bradová, 13. červenec – prosi-

nec J. Šebestová. Jak vyplývá z popisu realizovaných projektů v předešlých kapitolách, tvoří 

převážnou část činnosti AP aktivity s širokým veřejným dosahem. Z ekonomického hlediska 

se jedná vesměs o činnosti, na které se jen velmi těžko získávají finanční prostředky od 

sponzorů. Splnění požadované spoluúčasti spolku státními institucemi při přidělování dotací 

je tak náročným a velmi obtížně řešitelným problémem. 

 

Poděkování sponzorům, institucím 

     Naše poděkování patří všem institucím, spolupracujícím s asociací a všem sponzorům, 

kteří umožnili naši činnost a spolupodíleli se na financování Asociace polio. Za dotace MK 

ČR, Odboru regionální kultury, za dotace MZ ČR, Oddělení zdravotně sociálních služeb, za 

sponzoring rodině Jahnů, Tiskárně CICERO s.r.o. Rovněž děkujeme drobným dárcům z řad 

členů, především pánům J. Kvarčákovi, J. Psutkovi, L. Plašilovi.  



Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 
  

Příjmy   

Příjmy od daně z příjmů osvobozené:   

Členské příspěvky      101 842,00 Kč  

Sponzorský dar         20 000,00 Kč  

Příjmy, které nejsou předmětech daně z příjmů:  
 

Dotace MK ČR         42 000,00 Kč  

Dotace MZ ČR         35 000,00 Kč  

Příjmy zdaněné srážkovou daní:   

Úroky BÚ               135,48 Kč  

Ostatní příjmy:    

Platby od účastníků rekondičních léčebných pobytů       576 272,00 Kč  

Vratka EPU (Evropská polio unie)           1 319,20 Kč  

Celkem příjmy       776 568,68 Kč  

  
Výdaje   

Poštovné, kopírování*           1 883,00 Kč  

Poplatky za vedení BÚ           7 070,55 Kč  

Náklady kulturně společenského centra*        70 034,00 Kč  

Cestovné výboru AP           7 696,00 Kč  

Kulturní výdaje        18 716,00 Kč  

Léčebné rekondiční pobyty       576 709,00 Kč  

Náklady na Festival OOO*        21 633,00 Kč  

Zpravodaj AP*        71 305,00 Kč  

Nájem a energie kulturně společenského centra AP*        24 701,00 Kč  

Poplatek EPU (Evropská polio unie)          3 742,75 Kč  

Srážková daň z úroků                   8,18 Kč  

Celkem výdaje       803 498,48 Kč  

  
* Částečně hrazeno z dotací poskytnutých MK ČR a MZ ČR 

 

V Praze 28. 1. 2017 

Za přítomnosti členů AP: Milana Plašila, Jany Zeminové, Václava Tobiáše a tajemnice AP 

Jaroslavy Šebestové. 

 

 

 


