
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva  

Asociace polio v ČR 

za rok 2014 



Úvod 
 

     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 tisíce polio-

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

dostává na okraj zájmu, vzniklo u nás občanské sdružení Asociace polio, které si předsevzalo 

hájit zájmy této poměrně početné skupiny těchto invalidních obyvatel. Toto občanské 

sdružení bylo registrováno se sídlem Praha 8 - Karlín, Karlínské nám. 12, IČ 00570656.      

Od 11. 7. 2013 je adresa sídla Jabloňová 2891/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice. Členem AP 

může být každý občan starší 18 let nebo právnická osoba ztotožňující se s cíli a programem 

AP. Členové platí členské příspěvky 150 Kč ročně. 

      

     V čele AP je patnáctičlenný výbor volený na 4 roky, který zastupuje a hájí zájmy členů 

vůči vnějším subjektům, řídí a odpovídá za organizaci aktivit AP, odpovídá za finanční 

činnost. Nižší články AP jsou vytvořeny volně, neformálně podle potřeby, požadavků             

a možností na základě místních nebo zájmových hledisek a tyto články nejsou právnickými 

osobami. Finanční prostředky získává AP z členských příspěvků, dobrovolných příspěvků, 

darů, dotací a případně dalších příjmů získaných s právními předpisy. Protože naši členové 

jsou vesměs již ve vyšším věku (důchodu), získávání darů nebo sponzorských darů je velmi 

zanedbatelné. 

 

Z hlavních aktivit lze vyjmenovat: 

 4 čísla ročně časopisu Zpravodaj AP, který obsahuje aktuální informace o zdravotní    

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

Sdružení vozíčkářů apod., náměty členů, uměleckou činnost členů amatérů (básně, 

povídky, kresby). 

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

postižení členů. 

 Rehabilitační a rekondiční pobyty. 

 Rehabilitační cvičení a plavání v různých místech ČR. 

 Poznávací zájezdy a výlety členů realizované s bezbariérovým ubytováním a cesto-

váním. 

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

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

 Klubovní činnost ve vlastní klubovně v Praze. 

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

ních pracovníků. 

 Vydávání knih autorů z řad členů s tématikou zdravotně postižených. 

 Mezinárodní spolupráci se zdravotně postiženými poliomyelitidou a odborníky z obo-

ru medicíny této diagnózy. 

 Aktivní podpora pracovního uplatnění. 

 Organizační i finanční podpora postiženým při nákupu kompenzačních pomůcek 

(elektrické vozíky, hole, dýchací podpůrné přístroje, apod.). 

 



     Sdružení má v současné době cca 1000 aktivních členů a zastupuje ještě další postižené 

poliomyelitidou, kteří do asociace prozatím nevstoupili. Po celém světě existuje mnoho 

podobných sdružení, se kterými je naše asociace v kontaktu. V roce 2001 byl ve Spolkové 

republice Německo dokonce učiněn úspěšný pokus vytvořit mezinárodní organizaci, která by 

reprezentovala zájmy postižených poliomyelitidou a PPS v Evropské unii: POLIO 

INICIATIVE EUROPE, e.V. 

 

     Ve snaze pochopit sociální postavení a psychiku postižených je třeba vyjít z individuální 

historie jednotlivců. Je však zajímavé, že určité společné zážitky a podobnost invalidního 

postižení dovoluje vytvořit obecný náčrt osobnosti postiženého následky poliomyelitidy. 

Virový atak zažila většina postižených v dětském věku. Onemocnění bylo infekční a případně 

i smrtelné. Akutní stadium následované karanténou trávili děti poměrně dlouhou dobu 

v izolaci, bez rodičů ve strachu z neznámého ohrožení a v horším případě za smrti. Mnoho 

postižených doslova přes noc kompletně ochrnulo a bylo zcela odkázáno na péči personálu 

nemocnice. Ztráta kontroly nad sebou, bezmoc, izolace a další těžko představitelné obtíže 

často přetrvávaly i do dalšího stadia intenzivní rekonvalescence v různých rehabilitačních 

zařízeních. Přibyly bolestivé léčebné procedury, chirurgické zákroky a někdy i tresty a kárání, 

používané rodiči nebo zdravotníky při selháních nebo i jako motivace pro postižené dítě. Po 

návratu domů nastávaly další problémy, a to jednak s životem v prostředí, které nebylo 

uzpůsobeno potřebám omezených pohybových možností postižených a jednak s životem s lid-

mi, kdy někteří projevovali necitlivý zájem, nebo dokonce nepochopení či posměch, anebo 

vyslovovali obavy a lítost nad budoucím osudem „nemohoucích“ dětí.  

     Kupodivu, běžně vyslovované obavy z té doby, (nebude schopen se o sebe postarat, 

nenajde práci, neožení se aj.) se postupně ukázaly ve většině případů, jako zbytečné. Za prvé, 

během intenzivního stadia rehabilitace na začátku a během pozdějších pravidelných 

léčebných pobytů v Janských Lázních i jiných lázeňských a rehabilitačních zařízení se pů-

vodní stav obvykle alespoň částečně zlepšil a stabilizoval tak, že se postižení mohli naučit 

postarat se o sebe s minimální pomocí svého okolí. Za druhé, zdá se, že se u postižených 

v důsledku dlouhodobého stresu většinou vyvinula osobnost, pro kterou jsou charakteristické 

následující rysy.  

     Velká citlivost ke kritice a podceňování vedla k usilovné snaze předcházet kritice i za cenu 

velkého studijního a pracovního nasazení a píle. Postižení se často ctižádostivě angažují nejen 

v oblastech, kde nejsou handicapovaní, ale i ve sportu. Snaží se dosáhnout úspěchu, aby sobě  

i okolí, dokázali, že nejsou hodni lítosti, ale dokonce jsou sami schopni dávat. Často 

nepoužívají ortopedické pomůcky a nestěžují si, protože neradi upozorňují na svůj zdravotní 

problém. O pomoc žádají jen v nezbytně nutných případech, protože těžce snášejí pocit 

nemohoucnosti. Tato psychologická adaptace vedla k tomu, že dosažené vzdělání jen skupiny 

postižených poliomyelitidou je vyšší než průměrné vzdělání jiných skupin obyvatel a zdravé 

populace, mezi postiženými je nápadně vysoký počet významných osobnosti a v průměru 

dosáhli postižení relativně dobrého uplatnění, mnozí se dokonce přes svůj tělesný handicap 

uplatnili ve významných vedoucích postaveních. 

     Většina postižených založila rodinu a řádně vychovala děti. Sklon k workoholismu, 

fyzickému i psychickému přetěžování a celkově zvýšenému úsilí je ovšem dalším stresem, 

kterému jsou postižení vystaveni. Americké psychologické studie uzavírají, že tentýž typ 

schopnosti, který pomáhal postiženým překonat obtíže a dosáhnout dobrého postavení v práci 

i ve společnosti se bohužel podílel, tentokráte ovšem nepříznivě, na pozdějším rozvoji PPS. 

Proto američtí psychologové ve snaze předcházet anebo alespoň zpomalit rozvoj PPS 

doporučují rozbít tento typ nutkavého jednání u postižených, neboť to je nutným 

předpokladem pro to, aby prevence PPS byla účinná. 



     Asociace polio uspořádala Výroční setkání reprezentantů členských organizací Evropské 

Polio Unie (EPU) v Janských Lázních v době od 24. 8. do 27. 8. 2012. Autorem setkání byl 

doc. Vondrejs, místopředseda Asociace polio pro zahraniční styky. Původně nás EPU oslovila 

s přáním pořádání výročního zasedání v Praze. Vedení AP ale toto zásadně odmítlo 

z technicko-organizačních důvodů a navrhlo Janské Lázně, kde lze zajistit komfortní 

ubytování a bezbariérové prostředí, navíc možnost seznámit návštěvníky se způsoby léčení 

následků po polio a postpolio syndromu zde v České republice. Výročního setkání se zú-

častnili obrnáři z členských států EPU z Irska, Belgie, Německa, Finska, Itálie Nizozemska, 

Norska, Švýcarska, Dánska, Velké Británie a Francie. Byli tu i zástupci Česka, Slovenska, 

Maďarska a Polska - nově přijatí přidružení členové z východní Evropy. Podařilo se nám 

navázat přátelské kontakty s vedením EPU i s reprezentanty jednotlivých členských 

organizací. Všichni účastníci projevili spokojenost s průběhem setkání a potvrdili, že se těší 

na pokračování spolupráce. Předseda EPU John McFarlane, nám nabídnul kooptaci do výboru 

EPU. 

 

     Asociace polio zadává každoročně několik žádostí o dotace na Ministerstvo zdravotnictví 

ČR a na Ministerstvo kultury ČR.  

 

Dotace Ministerstva zdravotnictví ČR 
 

a) Projekt Kondiční plavání 

     Pro obrnáře je plavání jedno z nejlepších a nejpřirozenějších cvičení, doporučovaných 

rehabilitačními lékaři. Je jedno z nejvhodnějších rehabilitací zbylých svalových struktur 

celého těla, umožňuje uvolnit kontraktury, kterými velká část obrnářů trpí. V mnoha 

případech je tato rehabilitace jen jediná možnost, jak si udržet fyzickou kondici v průběhu 

roku. Pro psychické, ale i architektonické bariéry plaveckých bazénů, je tento projekt pro 

obrnáře velmi důležitý a je o plavání velký zájem.  

     Kondiční plavání probíhalo již několik let, jak v Praze (zajišťovala MUDr. Langmeierová 

CSc), tak v Ostravě (zajišťuje MUDr. Přibylová). Bohužel zajišťování bazénů v Praze je těžké 

a složité. Jedná se o výši nájemného a o bezbariérový přístup do bazénu. Počet účastníků 

v Ostravě se pohybuje okolo 30 členů Asociace.             

     V Ostravě v roce 2014 si účastnící plavání financovali sami. V Praze jsme bohužel bazén 

s bezbariérovým přístupem a slušným nájemným nemohli nalézt. (Členové naší Asociace jsou 

většinou v důchodovém věku a jejich finanční možnosti jsou omezené.) 

Projekt na kondiční plavání jsme v roce 2014 podávali, ale dotaci neobdrželi. 

 

b) Projekt Zpravodaj Asociace polio 

     „Zpravodaj (bulletin) Asociace polio“ vychází 2x do roka ve dvojčíslí. Vychází pravidelně, 

jedno dvojčíslí na konci 2. čtvrtletí roku a druhé na konci roku. Pro členy Asociace je tento 

rytmus vycházení nejvhodnější. Náklad je 850 ks. V roce 2014 přistoupilo vedení AP k finan-

čním opatření v rámci šetření a rozhodlo 1-2 dvojčíslo vydat černobíle s rozsahem 36 stran     

a druhé dvojčíslo 3-4 barevně v rozsahu 40 stran.  

     Zpravodaj má za úkol prosazovat a hájit zájmy skupiny osob postižených následky dětské 

obrny a následným postpoliosyndromem. Zajišťuje informace pro členy Asociace o orga-

nizování 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. Časopis redigují tři 

členky výboru a úroveň časopisu neustále stoupá. Zpracování časopisu 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 zdra-

votní informace. Články o pořádaném festivalu „Obrnáři obrnářům a o obrnářích“, který 

pořádáme každoročně s příslušnou fotodokumentací. Přispívat do časopisu může každý člen.  

     Asociace spolupracuje i s odbornými lékaři. Na základě této spolupráce vydala Asociace 

přednášku jako přílohu Zpravodaje č. 3-4 2014 „Poliomyelitida a obrnáři v České republice“. 

Přednáška odzněla na mezinárodní konferenci ke Světovému dnu polio v Budapešti dne i 24. 

října 2014.   

Na projekt Zpravodaj AP nám byla pro rok 2014 poskytnuta dotace 25 000 Kč. 

Skutečné náklady byly 58 401 Kč. 

 

c) Projekt Rekondice postižených pozdními následky poliomyelitis 

     Projekt „Rekondice“ se týkal tří rekondic připravených našimi členy výboru. Úkolem 

rekondičních pobytů je zlepšení zdravotního stavu postižených polio, kontakt s rehabili-

tačními pracovníky a odbornými lékaři, masáže, SG a MG částečné i celkové mobilizace. 

Individuální cvičení, skupinové kondiční cvičení, vodoléčba, dechová cvičení, plavání. 

 

     První rekondice v lázních Luhačovice, v hotelu Harmonie se konala ve dnech 25. 5. - 1. 6. 

2014. Zúčastnilo se jí 20 poliomyelitiků a 3 doprovody. Ubytování a stravování bylo ve dvou-

lůžkových pokojích s plným příslušenstvím. Pobyt byl pro všechny zúčastněné přínosem. 

Kondiční cvičení a další procedury, jako je celková masáž, elektroléčba a plavání v bazénu, 

který byl přístupný po celý den. Někteří účastníci využili i další nabízené procedury. Tento 

pobyt nebyl vhodný pro vozíčkáře. Rekondici vedla L. Bradová.  

 



   Účastníci rekondice v Luhačovicích 

 

     Druhá rekondice Janské Lázně I. se konala ve dnech 24. 5. - 7. 6. 2014. Ubytování bylo 

v bezbariérovém penzionu Sola Fide ve dvou a třílůžkových pokojích s příslušenstvím            

a v penzionu Villa. V objektu Sola Fide bylo též zajištěno celodenní stravování. Celkem se 

zúčastnilo 40 osob, většinou v trvání obou dvou týdnů. Mezi účastníky bylo 9 vozíčkářů. 

Každý účastník rekondice absolvoval čtyři masáže, denně kondiční cvičení a každý den měl 

možnost jít do bazénu. Masáže a skupinová cvičení probíhala na místě v Sola Fide. Průběh      

a vedení těchto procedur zajišťovali rehabilitační pracovníci místní Obchodní akademie pro 

tělesně postižené. Plavání bylo zajištěno v bezbariérovém novém bazénu ve státních lázních.        
 

   Účastníci rekondice v Janských Lázních I. 

 

V druhém týdnu se uskutečnila přednáška na téma legislativních změn v oblasti sociálně-

zdravotních služeb, indikačních seznamů, návrhů týkajících se lázeňské péče, kterou 

přednesla MUDr. M. Langmeierová, CSc., členka výboru Asociace polio. Pro účastníky 



rekondičního pobytu byly také zajištěny prospekty s návodem na vhodná zdravotní cvičení 

pro každý den.  Průběh rekondice byl hladký a bezproblémový, spolupráce s personálem Sola 

Fide, s pracovníky Obchodní akademie i státních lázní Janské Lázně byla výborná. Účastnici 

rekondice vyjadřovali spokojenost jak s procedurami, tak s ubytováním a celkovou orga-

nizací. Četní, převážně starší, účastníci rekondice, u kterých se projevuje postupné celkové 

zhoršování zdravotního stavu, s povděkem přijímají možnost využít dotovaný dvoutýdenní 

rekondiční pobyt v Janských Lázních. Rekondici vedl k naprosté spokojenosti E. Chadima 

 

     Třetí rekondice Janské Lázně II. se konala ve dnech 30. 8. - 6. 9. 2014 v penzionu Sola 

Fide, který je bezbariérový a tudíž vhodný i pro těžce postižené osoby (vozíčkáře). 

Rekondičního pobytu se účastnilo 25 osob z toho 5 vozíčkářů. Z celkového počtu odpovídalo 

nároku na dotaci MZ 24 osob, 1 osoba (doprovod) byl samoplátce. Přímo v penzionu se 

uskutečnily masáže a skupinový kondiční tělocvik. Každý účastník měl 2 masáže za pobyt     

a každý den ½ hodiny tělocviku. Tato rehabilitace byla zajištěna odbornými rehabilitačními 

pracovníky z Rehabilitačního střediska Obchodní akademie v Janských Lázních. Dále měli 

účastníci rekondice zajištěný lázeňský bazén, který je přístupný i pro osoby s těžkým 

zdravotním postižením. V tomto bazénu jsou k dispozici vířivky a protiproud. Další terapie - 

podvodní masáže, speciální masáže, zábaly atd. - si účastníci mohli zakoupit přímo 

v Rehabilitačním středisku Obchodní akademie dle svých potřeb. Výběr procedur byl 

prováděn dle doporučení odborného lékaře z místa bydliště. Stížnosti na ubytování, stravování 

a uskutečněné terapie nebyly žádné, celkově byli s rekondičním pobytem všichni spokojeni. 

Jeden večer byl věnován tématu nové organizaci státních lázní, dostupnosti léčení pro osoby 

s poliomyelitidou a o chystaných změnách v indikačním seznamu od 1. 1. 2015. Rekondice 

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

Tuto rekondici vedla velmi úspěšně MUDr. H. Opravilová. 

 

Na rekondice nám byla poskytnuta celková částka 160 000 Kč. Skutečné celkové 

rozpočtové náklady byly 505 693 Kč. 

 

Dotace Ministerstva kultury ČR 
 

a) Projekt „Obrnáři obrnářům a o obranářích“ 

 

     Stěžejním programem projektu s názvem „Obrnáři obrnářům a o obrnářích“ je festival 

pořádaný již od roku 1998 vždy v Janských Lázních. Tentokrát se festival uskutečnil ve dnech 

26. - 28. 9. 2014.  

     Již ve čtvrtek 25. 9. se sjeli pořadatelé festivalu, aby nainstalovali výstavu archivních 

fotografií ze života obrnářů v Janských Lázních a ve Velkých Losinách nazvanou „Polio - 



portréty“. Fotografie poskytují členové Asociace a jsou pro nás velmi cenné pro oživení 

vzpomínek na léčení v lázních, kde mnozí z nás strávili až 8 měsíců v roce. Další výstava 

„Oleje na vodě“ RNDr. V. Vondrejse byla za pomoci manželky V. Vondrejse nainstalována 

26. 9. Mezi tím se začali sjíždět obrnáři do Janských Lázní. Odpoledne a večer zaplněná 

kolonáda patřila obrnářům. Vystřídaly se zde i naše kapely Polio Music s vedoucím Karlem 

Novotným a Polio Melody Band kapelníka Vaška Filipa, pro poranění nohy se nemohl 

zúčastnit festivalu, toho nahradil Mirek Baručák. 

     V soboru 27. 9. bylo slavnostní zahájení festivalu v Malém sále Janského Dvora. Zahájení 

se zúčastnil nový generální ředitel lázní Ing. R. Bubla a zástupce starosty města. Vystoupení 

ředitele Ing. Bubly bylo všemi zúčastněnými sledováno s velkým zájmem, protože osud 

Janských Lázní leží každému obrnáři na srdci. Při té příležitosti paní Mruzková připravila 

prezentaci „15 let festivalů „Obrnáři obrnářům a o obrnářích“. Pro všechny to bylo velice milé 

překvapení. Ve dvě hodiny začalo kulturně zábavné odpoledne na minigolfu Relax u ko-

lonády na Dolní promenádě. Toto místo jsme zvolili na naše odpolední akce již po několikáté. 

Do příjemného posezení hrál Polio Music Band a zároveň to bylo odpoledne plné her a sou-

těží. Kdo chtěl, mohl si zahrát minigolf, ping pong nebo petangue, a někteří mohli toto dění 

sledovat jen z laviček. 

     Festival úspěšně završil společenský večer s Vosa Bandem a našimi přáteli Vosáhlovými. 

Na závěr večera poděkoval předseda Asociace Ing. Beneš všem spoluorganizátorům, Státním 

léčebným lázním i Městskému úřadu za technické zajištění dobrého průběhu festivalu.  

28. 9. byla dopoledne schůze výboru AP a následoval volný program. Festival byl všemi 

zúčastněnými hodnocen jako velmi zdařilý. 

Na projekt Festival OOO nám byla pro rok 2014 poskytnuta dotace 40 000 Kč. Skutečné 

náklady byly 58 401 Kč. 

  

Kulturní akce, podporované Asociací polio 



 

 Výstavy Vladimíra Vondrejse 

První výstava Salonu výtvarníků Benešovska upoutala pozornost speciální technikou. Další 

akce byla v galerii ve Voticích s názvem „Obrazy a keramika“ společně s Janem Peštou. Třetí 

výstava „Ratměřické ptáčkoviny“ se Zinou Vondrejsovou.  

Galerie na plotě (Ratměřice) je členy Asociace dlouhodobě známa a hojně navštěvována. 

Autoři vystavili společně cyklus foliovaných obrazů pod názvem „Několik zastavení na cestě 

kolem Blaníku“ a dále V. Vondrejs vystavil cykly „Ze života hlemýžďů“ a „Úplně prostřední 

rýmy“. Zvláštností expozice „ptáčkovin“ „Ratměřické ptáčkoviny II“ bylo, že byla 

instalována v pozměněné, rozšířené formě znovu, a to u příležitosti pořádání akce Ratměřická 

fontána 23. 8. 2014. Odhad letošní návštěvnosti je asi více než 2000 lidí. 

Dvojseminář „Oživlé napnelismy a sítě“ a „Otazníky kolem genového inženýrství“ 

v nemocnici Motol - lékařská mikrobiologie 16. 4. 2014 na pozvání členky naší asociace, kde 

se promítaly obrázky tenzegritů a sítí vytvořených V. Vondrejsem, které autor provázel 

výkladem.  

„Loučení s jarem“ místo Praha 2, Viničná ulice. Protože V. Vondrejs přestal pracovat na PF 

UK Praha a odstěhoval se do Ratměřic, rozhodl se 23. 5. rozloučit s fakultou pouliční 

jednodenní výstavou, kterou navštívili kromě bývalých spolupracovníků a studentů i někteří 

členové AP. Formou zavěšeného prádla zde vystavil např. cyklus „Xichty a Písmenka si také 

povídají“. Celkový počet foliovaných obrázků byl 140. 

„Festival POPENEC“ Zámek Odlochovice. Hudební festival na zámku Odlochovice probíhal 

7. až 8. 2014. V. Vondrejs zde vystavil 30 foliovaných obrázků dvou cyklů (Xichty a Hora).  

„Všechno je jinak“ - Lughnasadh 2014. Museum Českého krasu Beroun. 2. až 30. 8. 2014 se 

konala v Berouně. Výstava soch a obrazů výtvarné skupiny Lughnasadh, na oslavu keltského 

humoru. V. Vondrejs se podílel osmi obrázky, opatřenými krátkými texty na téma „všechno je 

jinak“. 

„Setkání 2014“ Galerie H a Galerie Kruh. Kostelec nad Černými lesy. Od 13. 9. do 11. 10. 

2014 trvala skupinová výstava, které se V. Vondrejs účastnil objektem „Krasohled“ (zařízení 

na proměnu jakéhokoli místa na místo sváteční, resp. proměnu ošklivých předmětů na 

předměty krásné, vykazující pětičetnou symetrii). 

„Oleje na vodě“ na Festivalu „Obrnáři obrnářům“ Janské Lázně. Při slavnostním večeru 

druhého dne festivalu byla vystavena 

v budově kolonády kolekce obrazů velikosti 

60x50 cm v klimrámech. V. Vondrejs ji 

namaloval již dříve zmíněnou technikou 

monotypu. „Oleje na vodě“ vznikly během 

toho roku a jsou připraveny pro putovní 

výstavu, která bude v roce následujícím. Jak 

správně řada návštěvníků z řad členů Asociace 

postřehla, pro celkový smysl obrazů měly 

velký význam jejich poetické názvy. 

 

 Spolupráce s integrovaným amatérským divadlem Verva 

     Divadélko Verva existuje již více než 20 let a skládá se ze zrakově a tělesně postižených 

členů. Jejich práce je obdivuhodná a záslužná pro všechny typy postižených. Divadélko 

Verva, vede naše členka výboru PhDr. L. Zušťáková. Připravuje každoročně klubová 

odpoledne s nastudovanými pásmy poezie a prózy i malá divadelní představení s názvem 

„Tak trochu Dekameron“, pásmo Galantní poezie, a Pražské kuplety. Divadlo Verva využívá 

naši klubovou místnost pro zkoušky souboru. 

 



 Další kulturní akce Asociace polio 

     Pořádáme schůzky a besedy se zajímavými členy Asociace. Dále přednášky s promítáním 

fotografií cestovatelů obrnářů po světě. Přednášky o nových poznatcích o postpoliosyndromu 

pořádají naši lékaři-obrnáři. Další akcí je Hudební večer v prostorách Asociace polio, 

pořádaný souborem amatérů utvořených ze členů Asociace. Na konec roku pořádáme 

předvánoční setkání členů Asociace polio s vystoupením divadélka Verva a s našimi 

hudebníky.  

 

     Všechny akce, které Asociace pořádá, jsou zaměřeny na zveřejnění tvorby zdravotně 

postižených. Naše snahy směřují k tomu, abychom ukázali, že obrnáři byly a jsou stále 

platnými členy této společnosti a že i ostatní postižení se nemusí obávat své vlohy rozvíjet      

a ukázat na veřejnosti. Kulturní a fyzické aktivity pomáhají překonávat projevy post-

poliomyelitického syndromu. Asociace polio se snaží podchycovat a rozvíjet kulturní aktivity 

obrnářů. Tato setkání pomáhají odbourávat psychické bariéry postižených, zlepšovat 

mezilidské vztahy, působí také terapeuticky. 

 

Hospodaření s finančními prostředky AP za rok 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*včetně zájmové činnosti členů, výstavy a Festivalu Obrnáři obrnářům a o obrnářích 

Ztráta Kč 441,81 Kč 

V Lounech dne 8. ledna 2015 

Za přítomnosti  

členů RK:   Milana Plašila, Jaroslavy Šebestové a Věry Hesounové  

tajemnice AP:   Ludviky Bradové. 



     Schůze výboru Asociace se konají každý měsíc s výjimkou července a srpna. V květnu a 

v září se schůze konají v Janských Lázních. 

 

Zpráva byla projednána na schůzi výboru Asociace polio dne 11. 4. 2015. 

 

V Praze dne 12. června 2015 

 

                                                                  Jana Zimová 

                                                                   místopředsedkyně Asociace polio 

 

 

 

 


