
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva  

Asociace polio v ČR 

za rok 2015 



Úvod 
 

     Rok 2015 byl pro Asociaci polio rokem dynamickým. Nový občanský zákoník uložil 

přeměnu občanského sdružení ve spolek, výbor začal s pomoci právničky připravovat změny 

ve stanovách, tak jak je vyžadoval NOZ. Byla podána žádost Městskému soudu v Praze o 

udělení výjimky, aby nemusel být změněn název Asociace polio o povinné určení „spolek“; 

žádosti bylo vyhověno. Ve Zpravodaji č. 1-2 2015 byly vyhlášeny volby do výboru a do 

kontrolní komise písemným hlasováním.  

     V září proběhla členská schůze, spojená se zahájením festivalu „Obrnáři obrnářům a o 

obrnářích“, který navštívila MUDr. K. Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu (Oddělení 

epidemiologie infekčních nemocí, CEM) s výzvou o pomoc při propagaci očkování proti 

poliomyelitidě. Zástupci asociace se v říjnu zúčastnili konference CEM a navázali tak 

trvalejší stav s touto státní institucí.  

     V průběhu roku se uskutečnily tři rekondice v České republice, na které byla po urgenci 

výboru AP přidělena Ministerstvem zdravotnictví dotace. V získání dotací byla AP úspěšná 

na ministerstvu i pro vydávání bulletinu Zpravodaj. Rovněž u Ministerstva kultury jsme byli 

úspěšní, získali jsme v rámci dotace finanční příspěvek na festival a kulturní akce. Plavání 

organizují členové v Ostravě. 

      

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

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

s 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, které jsou souhrnně označovány jako 

postpoliomyelitický syndrom (postpoliosyndrom - PPS). Předpokládá se, že z tisíce 

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

dostává na okraj zájmu, 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 je od 11. 7. 2013 

usídleno na adrese Jabloňová 2891/2, 106 00 Praha 10-Záběhlice. Asociace má 860 členů, ale 

zastupuje další postižené, kteří do asociace prozatím nevstoupili. Po celém světě existuje 

mnoho podobných sdružení, se kterými jsme v kontaktu. V roce 2001 byla ve Spolkové 

republice Německo vytvořena mezinárodní organizace, která reprezentuje zájmy postižených 

poliomyelitidou a PPS v Evropské unii, POLIO INICIATIVE EUROPE, e.V., jejíž jsme 

členy.  

 

Hlavní aktivity 
 

 4 čísla bulletinu Zpravodaj AP ročně. Bulletin obsahuje aktuální informace o zdravotní    

a sociální problematice postižených a členů, informace sesterských organizací např. 

Sdružení vozíčkářů apod., náměty členů, informace o umělecké činnosti členů amatérů 

(básně, povídky, kresby). Zpravodaj je nejdůležitějším spojovacím článkem členů 

Asociace. 

 Rehabilitační a rekondiční pobyty. 

 Rehabilitační cvičení a plavání. 

 Společenské a kulturní akce s výstavou uměleckých prací svých členů a s vystoupením 

svých členů v různých oborech umění, např. zpěv, hudba, divadlo, výtvarné umění. 

 Klubovní činnost ve vlastní klubovně v Praze. 



 Poznávací zájezdy a výlety členů, realizované s bezbariérovým ubytováním a 

cestováním, 

 Odborné přednášky pro členy s tématikou sociální a zdravotní, se zaměřením na druh 

postižení členů. 

 Pořádání odborných konferencí a seminářů za účasti lékařů a rehabilitačních a sociál-

ních pracovníků. 

 Mezinárodní spolupráci se zdravotně postiženými poliomyelitidou a odborníky z obo-

ru medicíny této diagnózy. 

 

Dotace 
     Asociace polio podává každoročně několik žádostí o dotace, a to Ministerstvu 

zdravotnictví a Ministerstvu kultury, které v případě úspěšného řízení přispívají na:    

 

Projekt „Zpravodaj (bulletin) Asociace polio“ (MZ) 

      Bulletin vychází 2x do roka ve dvojčíslí, první dvojčíslí vychází ve 2. čtvrtletí roku, druhé 

ve 4. čtvrtletí roku, v nákladu 1.000 ks, každé dvojčíslí má 40 stran. Úkolem bulletinu je 

prosazovat a hájit zájmy skupiny osob postižených následky dětské obrny a následným 

postpolio syndromem. Zajišťuje informace pro členy Asociace o organizování rehabilitačních, 

společenských, kulturních a jiných akcí. Organizuje vzájemnou pomoc postiženým. Poskytuje 

důležité informace o sociálních službách a změnách v sociálním zabezpečení. Informuje o 

veškerém dění v Asociaci polio. Bulletin redigují tři členky výboru a úroveň časopisu neustále 

stoupá. Zpracování do tisku, včetně grafického provedení, připravuje vedoucí redakční rady 

Mgr. Mária Mruzková. Otiskuje zde veškeré informace týkající se obrnářů, všeobecné 

informace, termíny rehabilitačních pobytů, zápisy z jednání výboru, postřehy z minulých 

rekondicí s fotografiemi, právní, sociální a zdravotní informace, články s přísluš-

nou fotodokumentací o festivalu „Obrnáři obrnářům a o obrnářích“, který se pořádá 

každoročně. Asociace spolupracuje i s lékaři a na základě této spolupráce vydala již brožuru 

„Akutní poliomyelitis a postpolio syndrom“. Lékařky výboru Asociace vypracovaly seznam 

„Léky vhodné a nevhodné“ pro postižené PPS, který je postupně aktualizován. Tato příručka  

i seznam léků jsou také nezbytné pro obrnáře, kteří jsou přijímáni na hospitalizaci do 

nemocnice.  

Na projekt Zpravodaj byla pro rok 2015 poskytnuta dotace 25 000,- Kč. Skutečné náklady 

byly 49.780,- Kč; 

 

 

 

      
 



Projekt „Rekondice postižených pozdními následky poliomyelitis“ (MZ) 

      Projekt zahrnuje tři rekondice v průběhu roku, všechny 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. 

 

Rekondice v Sezimově Ústí, v hotelu MAS, se konala ve dnech 10. - 17. 5. 2015, zúčastnilo 

se 19 poliomyelitiků a 2 doprovody. Ubytování a veškeré prostory v hotelu bezbariérové. 

(Každodenní kondiční cvičení, plavání v bazénu, 2x celková masáž s termozábalem, 

magnetoterapie, skupinové cvičení v bazénu.) Zdravotní přednášku připravila členka 

Červeného kříže. Pobyt byl pro všechny zúčastněné přínosem. Rekondici vedla L. Bradová.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezbariérový hotel MAS 

 

Rekondice v Janských Lázních I., v bezbariérovém penzionu Sola Fide a pobočním 

penzionu Villa, se konala ve dnech 6. - 20. 6. 2015, zúčastnilo se 39 osob, většinou v trvání 

dvou týdnů, mezi účastníky bylo 7 vozíčkářů. (Každodenní kondiční cvičení, bazén, 4x 

masáže. Masáže a skupinová cvičení probíhala na místě, průběh a vedení procedur zajišťovali 

rehabilitační pracovníci místní Obchodní akademie pro tělesně postižené, účastníci pobytu 

obdrželi prospekty s návodem na vhodná zdravotní cvičení pro každý den. Plavání bylo 

zajištěno v bezbariérovém Novém bazénu ve státních lázních.) V druhém týdnu se uskutečnila 

beseda na téma legislativních změn v oblasti sociálně-zdravotních služeb, indikačních 

seznamů a návrhů, týkajících se lázeňské péče, monitorované MUDr. Martou Langmeierovou, 

členkou výboru. Účastníci rekondice, u kterých se projevuje postupné celkové zhoršování 

zdravotního stavu, vítají možnost využít dvoutýdenní rekondiční pobyt v Janských Lázních. 

Rekondici vedl Emil Chadima. 



 

   Masáže a plavání v Janských Lázních I. 

 

Rekondice v Janských Lázních II. se konala ve dnech 20. - 28. 9. 2015 v penzionu Sola Fide, 

účastnilo se 44 osob, z toho 6 vozíčkářů; nárok na dotaci MZ 38 osob, doprovod 6 osob 

samoplátci. (Každodenní kondiční cvičení ve skupinách po 11 osobách, bazén, 2x masáže. 

Rehabilitace byla zajištěna odbornými rehabilitačními pracovníky z místní Obchodní 

akademie pro postižené v Janských Lázních. Účastníci rekondice měli zajištěný lázeňský Nový 

bazén, který je přístupný i pro osoby s těžkým zdravotním postižením, s vířivkami a 

protiproudem.) Jeden večer byl věnován tématu Nová organizace státních lázní, dostupnost 

léčení pro osoby s poliomyelitidou a chystané změny přímo v Janských Lázních. Na tento 

večer přijal pozvání generální ředitel státních léčebných lázní ing. Rudolf Bubla, který 

informoval o současnosti i budoucnosti lázní. Rekondice přispěla nejen k mobilizaci 

fyzických, ale hlavně duševních sil do dalších dnů běžného života. Rekondici vedla MUDr. 

Hana Opravilová.  

 

Výběr procedur byl prováděn dle doporučení odborného lékaře z místa bydliště. Na rekondice 

byla poskytnuta ve formě dotace Ministerstvem zdravotnictví celková částka 130.000,- Kč. 

Skutečné celkové rozpočtové náklady byly 626.068,- Kč. 

 

Projekt „Obrnáři obrnářům a o obrnářích“ (MK) 

 

je stěžejním projektem a každoročním vyvrcholením činnosti Asociace polio; festival se koná 

v Janských Lázních již od roku 1998. 

Program festivalu: v dopoledních hodinách slavnostní zahájení a setkání s představiteli 

státních lázní a města v Malém sále státních lázní. Odborná přednáška o očkování proti 

poliomyelitidě (přednesla MUDr. K. Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu, Oddělení 

epidemiologie infekčních nemocí, CEM); informace starosty města o připravovaných 

rekonstrukcích, týkajících se pacientů. Kulturní a sportovní odpoledne. Kulturní večery v sále 

janskolázeňské kolonády, s výstavou, uspořádanou našimi členy z fotografií a o historii 

„Mrakodrapu“, skupině obrnářů, která vznikla v 50. letech minulého století. V průběhu 

prvního festivalového večera byla zahájena výstava „Vzpomínky“, kolekce několika desítek 

závěsných malých tenzegritů (Vladimír Vondrejs, Zina Vondrejsová), centrální událost roku 

v životě obrnářů, doplněna přednáškou doc.Vladimíra Vondrejse.  



Na festival a kulturní činnost členů Asociace polio byla poskytnuta dotace Ministerstva 

kultury ve výši 42.000,- Kč. Skutečné rozpočtové náklady byly 67.620,- Kč. 
 

      



 

     Mimo úspěšné festivalové výstavy proběhly v  průběhu roku další výstavy V. Vondrejse, a 

sice v Galerie Břevnov „Šalebné vnímání olejů na vodě II.“, v Galerii na plotě v Ratměřicích 

„Ratměřické ptáčkoviny 2015“, v Galerii kruh a H- v Kostelci nad Černými lesy. Koncem 

roku to byla nesmírně úspěšná výstava u příležitosti festivalu dokumentárních filmů v  

Olomouci „Tenzegrity, pareidolie, imaginace“, byla prodloužena až do roku 2016 a shlédlo ji 

30 000 návštěvníků. Výstavy doc. V. Vonrejse, člena AP, slouží k propagaci činnosti AP a 

zprostředkovaně seznamují s potřebami našich členů. Spolek se dostává do povědomí 

veřejnosti v pozitivním činorodém smyslu.  

     Asociace spolupracuje také s amatérským integrovaným divadélkem Verva, které existuje 

již více než 20 let a jeho členy jsou hlavně tělesně a zrakově postižení. Vedoucí je členka 

výboru AP, PhDr. Libuše Zušťáková. Spolupráce je již tradiční.  

     Skupina členů asociace, žijící v Ostravě, pravidelně navštěvuje bazén, který hradí 

z vlastních prostředků. 

 

     Výbor se sešel v každém měsíci, s výjimkou července a srpna, v květnu a v září se konala 

výjezdní zasedání v Janských Lázních. Poslední schůze výboru v daném roce byla i 

slavnostním předvánočním setkáním všech členů AP v pražské klubovně, s kulturním 

programem. 

 

 

V Praze dne 12. června 2016 

 

                        Marcela Stránská 

                                                                                     místopředsedkyně Asociace polio 



Hospodaření s finančními prostředky AP za rok 2015 
 

 

V Praze dne 19. 3. 2016 

  

Za přítomnosti členů Revizní komise Milana Plašila, Věry Hesounové  a tajemnice AP, 

Ludviky Bradové. 

 


