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Město Janské Lázně je úzce spjato s Asociací polio. Je to 
z mnoha důvodů. Až do osmdesátých let minulého století 
byly zdejší lázně téměř výhradním poskytovatelem lázeň-
ské péče pacientům postižených následky po  překonané 
poliomyelitidě, tedy dětské obrně. Většina obrnářů sem 
jezdila už v raném dětském věku, v dospělosti a jezdí sem 
i  dnes již v  důchodovém věku. Prožili zde důležitou část 
svého aktivního života. Obrnáři rádi vzpomínají nejenom 
na úspěšnou léčbu, ale zejména na pestrý janskolázeňský 
život. Život obohacený poznáním, že i přes svůj hendikep 
se dokáží o sebe postarat, založit rodiny a úplně normálně 
žít. Kromě léčby zde vedli aktivní kulturní a společenský ži-
vot. Známé jsou turistické výlety obrnářů po okolí Janských 
Lázní s cílem poznávat atraktivní místa Krkonoš. Projevova-
ly se zde umělecké vlohy hudebníků, literátů, divadelních 
amatérů a výtvarníků různými vystoupeními a prezentací 
vlastní i převzaté tvorby. 

Tyto aktivity mimo jiné vedly Asociaci polio k  zorga-
nizování akce, na  které by se její členové mohli setkávat. 
Vznikl tak kulturně společenský Festival Obrnáři obrnářům 
a o obrnářích. Jeho první ročník se uskutečnil v roce 1999 
jako jednodenní akce. Pro velký zájem se už další ročníky 
konaly o víkendu v poslední zářijový týden a trvaly dva až 
tři dny. Program byl vždy bohatý a pestrý. Obsahoval neje-
nom přednášky se zdravotní a sociální tematikou, informa-
ce zástupců SLL a města, ale zejména exhibici uměleckých 
aktivit obrnářů. V  posledních letech se nedílnou součástí 
festivalů stala výstava archivních fotografií, poskytnutých 
samotnými členy Asociace polio. Výstava má neustále vel-
ký ohlas, jelikož se obrnáři na  snímcích poznávají a  rádi 
zavzpomínají na okamžiky jejich zhotovení. Důležitou sou-
částí festivalů jsou vzájemná setkání s výměnou zkušeností 
a s radami na překonání přibývajících těžkostí. 

Konání Festivalů Obrnáři obrnářům a  o  obrnářích je ne-
přetržité a  v  tomto roce se uskutečňuje již po  dvacáté. Při 
této příležitosti jsme se rozhodli zpracovat brožuru obsahu-
jící výňatky z článků, zveřejněných v našem časopise Zpravo-
daj AP, doplněné o fotografie z jednotlivých ročníků. Z těch-
to příspěvků se dozvíte, kdo se podílel na  organizaci, jaké 
byly nejzajímavější zážitky z těchto festivalů a hlavně ohlasy, 
které vedou Asociaci polio k organizaci dalších ročníků. 

Obrnáři 
Víte, na  co se vyptává obrnář, 

když potká jiného obrnáře? Mimo 
otázek na  zlobivý postpoliosyn-
drom je to určitě otázka: Byl(a) jsi 
už v lázních? Všimla jsem si ale, že 
poslední dobou se skoro stejně 
často vyskytuje otázka: Bude sraz? 
A  kdy? Pojedeš? Tím srazem se sa-
mozřejmě myslí festival Obrnáři 
obrnářům a  o  obrnářích, který 
se koná už tradičně na konci září 
v Janských Lázních. 

Takto začala jeden ze svých 
příspěvků bývalá redaktorka naše-
ho časopisu PhDr. Líba Zušťáková. 
A končila: Pak už nezbývalo, než se 
rozloučit, slíbit si, že ne-li dříve, tak 
rozhodně za rok. A kde? V Janských 
Lázních na festivalu „Obrnáři“ přece!
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1999 
Největší společenská událost

Nepochybně největší společenskou událostí pro všech-
ny členy Asociace polio bylo setkání 2. října 1999 v Janských 
Lázních – festival Obrnáři obrnářům a o obrnářích. Už pro-
gram, který byl předem ohlášený, byl pěkně nabitý a určitě 
nabízel každému, aby si v něm našel pro sebe „to pravé“.

V sobotu dopoledne si mohli zájemci (a bylo jich tolik, že 
se do Malého sálu v Janském dvoře ani nevešli) poslechnout 
přednášku o postpoliomyelitickém syndromu. Přednášky se 
ujala paní MUDr. Dlouhá, primářka v Janských Lázních, tedy 
odborník, který o tématu hodně ví. Pan ředitel lázní a pan 
starosta Janských Lázní pak řekli něco o své práci a s publi-
kem si popovídali o tom, co dělá starosti oběma stranám. 

Čas polední a odpolední byl vyhrazen procházkám (po-
časí obrnářům přálo) nebo kultuře. Pan Dr.  Ála Wokoun, 
měl autogramiádu své knihy Světoběžníkem se sadistkou 
a integrovaný soubor Verva z Prahy sehrál komedii Wiliama 
Shakespeara Sen noci svatojánské. A pokud se někdo chtěl 
poučit o zdravém způsobu života, hned po divadle spěchal 
do kolonády, kde se mluvilo právě o tom. Oko se zároveň 
mohlo pokochat výbornými pracemi členů AP (obrazy, fo-
tografie, kreslené vtipy).

Večer byla janskolázeňská kolonáda pro veřejnost uza-
vřena a po celý večer patřila jen Asociaci polio a jejím hos-
tům, mezi nimiž byli pracovníci lázní i představitelé města. 
Promluvil pan předseda, následovalo – jako na velkém ple-
se – téměř profesionální předtančení a  pak už se střídala 
hudba a tanec s  tím, co pro své přátele připravili členové 
asociace. Talenty jsou mezi námi věru rozmanité – umíme 
hrát na kytary a harmoniku, na syntetizátor i na trubku, zpí-
váme písně lidové i  umělé, veselé i  vážné a  nechybí nám 
ani smysl pro anekdotu nebo veselou scénku. Profesionální 
hudba pak po celý večer hezky hrála a na parketu si snad 
každá obrnářská nožka zakřepčila.

Doufejme, že podobné setkání bylo první, ale nebylo 
zdaleka poslední.

Vlasta Jeřábková a Jana Všechovská 
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2000
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2000
Amatéři od profesionálů k nerozeznání

V sobotu 30. 9. 2000 jsem vstal mnohem dříve než ob-
vykle. Posbíral jsem pár hábků, právě tak na dva dny, nasedl 
do svého „zlatého prasátka“ a popohnal ho naturálem 95 
přes Vrchlabí do Janských Lázní. Vítá mne kolonáda a pár 
kamarádů, kteří se loudavě scházejí do Malého sálu Janské-
ho Dvora (Grandu). Sál je malý, ale návštěva velká. „Neviděl 
jste tu někde pana Vítka“, oslovuji sedícího souseda. „To 
jako mně?“ odpovídá soused také otázkou. „No to je náho-
da, prý mi řeknete, kde mám instalovat mé kreslené vtipy?“. 
Co pan Vítek řekl, tak se stalo.

Festival zahájil předseda Ing.  Jindřich Beneš. A  o  čem 
jiném by mluvil než o Asociaci polio, která setkání zorgani-
zovala. Potom následovaly odborné přednášky PhDr.  Nie-
derleho z  MPSV o  legislativní problematice sociálního 
zabezpečení a  ředitele SLL Janských Lázní MUDr.  Koude-
leho o  výstavbě nového balneoprovozu a  o  rozšiřová-
ní lázeňských služeb. Zlatým hřebem byla přednáška 
doc.  MUDr.  Havlové, která nás tak trochu postrašila post-
poliosyndromem. Ještě v  kuloárech museli přednášející 
zodpovídat spoustu dotazů.

Odpolední zábava začíná venku před kolonádou. U mi-
krofonu se střídají zpěváci – pacienti. Konferuje Zdeněk 
Jakubčík. Poslouchám z dálky. Míjí mne skupina rekreantů. 
Starší dáma kritizuje: „Kde na to ty lázně berou, to už je třetí 
zpěvák a večer pořádají ještě společenský večer s hudbou.“ 
Pěkně pochválila Janu Sokolovou, Věru Teichmanovou a Li-
bora Macíčka, amatéry, kteří tu zpívají pro naši radost zcela 
zdarma. Pravda, jsou od profesionálů k nerozeznání. 

Po večeři festival pokračuje uvnitř slavnostně vyzdobe-
né kolonády. Fotografie Evžena Filipa a Bohumila Svobody, 
obrazy Květoslava Šolleho ve vitrínách a moje vtipy na pa-
nelech dotvářejí atmosféru. K tanci a poslechu hrají „KOSŤA 
a spol.“ v první části a trio Karla Novotného v části druhé. 
V mezičasech zpívají opět Jana a Věra a nakonec ještě Pavel 
Palas z Pardubic. Při zahájení společenského večera Jindra 
Beneš vzpomněl na ty, kteří nás opustili navždycky a na zá-
věr večera obdrželi účinkující upomínkové předměty. Byl 
to krásný večer. 

Druhý den se mně nechce vstávat, takže jsem prošvihl 
dopolední rehabilitační plavání v Obchodní akademii, Něko-
lik návštěv, několik rozhovorů, několik stisků rukou, několik 
minerálek, bohužel, protože řídím a potom „Na shledanou“. 

Vladimír Vondrejs 
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2003
Odborná témata i kulturní vystoupení

Téma – akce Obrnáři obrnářům – je vděčné a příjemné. 
Ale také obsáhlé: co napsat dřív, co na  druhém místě, co 
třeba vynechat? 

Kdyby se tedy mělo jen popisovat, musela bych vylíčit, 
jak se členové i příznivci Asociace polio sjížděli už v pátek 
během dne a  jak už večer se scházely přátelské skupiny 
u kafíčka či vínečku. Jak dopoledne probíhalo setkání čle-
nů a  výboru AP s  vedením státních lázní (zastoupených 
především paní primářkou MUDr.  Dlouhou) a  města Jan-
ské Lázně, jak padaly dotazy z publika a odpovědi z podia 
(někdy pro obě strany docela „na  tělo“). Jak odpoledne 
vystoupilo divadlo Verva s  pěti monology, při kterých se 
nepříliš početné, ale srdečné publikum, zasmálo černému 
humoru italského autora A-Nikolaie. Jak si mohli účastníci 
i hosté prohlédnout v kolonádě výtvarná díla našich členů 
a jak večer nastal „zlatý hřeb“ setkání – společenský večer 
v kolonádě při hudbě a tanci. Úvod předsedy J. Beneše byl 
stručný – přivítal přítomné a věnoval vzpomínku také těm 
členům, kteří se už s námi nemohou sejít. Pak že se rozpou-
talo taneční veselí, každý tančil podle svého a podle svých 
sil a jak se lidé rozcházeli teprve o půlnoci. 

Kdybych měla líčit setkání podle svých osobních zážitků 
a zážitků přátel, zazněla by chvála, spokojenost, ale i návrhy, 
jak náplň setkání zpestřit – třeba opětovným sestavením 
hudební skupiny Radost (též Polio-Boys) jako předloni, jak 
rozhojnit témata o přednášky lékařské, ale třeba i psycho-
logické atd., atd. A především, jak všichni otázaní i neotáza-
ní napevno počítají s tím, že příští rok ve stejnou dobu se 
v Janských sejdou zase.

L. Zušťáková

2006
Zazpívala nám Eva Pilarová

Smysl i náplň úspěšné akce naši Asociace polio – tradiční 
sobotně-nedělní setkání v Janských Lázních ve dnech 30. 9. 
až 1. 10. vystihuje motto „Obrnáři obrnářům a o obrnářích 
2006“. Čas, který členové výboru asociace (a  samozřejmě 
řada dalších spolupracovníků) věnovali přípravě těch dvou 
dnů, se bohatě zúročil. 

Setkání vlastně začalo již v pátek, kdy přijíždějícím účast-
níkům a dalším pacientům lázní večer k poslechu i tanci za-

2002
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2003
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hrála v kolonádě přímo „obrnářska kapela“ pod vedením ne-
únavného muzikanta K. Novotného (harmonika), a za účasti 
Z. Kobese (klavír) a  Z. Šmahela (trubka), kteří bez nároku 
na  odměnu všem pacientům a  návštěvníkům lázní takto 
obětavě zpříjemňovali pobyt po  celou dobu svého vlastní-
ho léčení. Milým „bonbonkem“ tohoto večera bylo nečeka-
né vystoupení zpěvačky Evy Pilarové, která byla v  lázních 
na krátkém pobytu, a s chutí si s kapelou zazpívala. A k pátku 
také vlastně patřilo i zahájení výstavky výsledků (také již tra-
diční) fotografické soutěže členů AP za rok 2006 v kolonádě.

V sobotu dopoledne se účastníci sešli v kulturním sále 
Janského dvora na  setkání s  vedením AP, vedením lázní 
a  zástupcem městského úřadu, kde se dozvěděli nejen 
aktuální informace o  činnosti výboru AP (z  úst předsedy 
Ing.  J. Beneše), ale i  informace o  záměrech státních lázní, 
i o samotném městě. Na závěr této části setkání přítomní 
vyslechli zajímavou přednášku Mgr.  Urbancové z  pražské 
FN Motol o současných trendech při léčení naší choroby.

Čas po obědě měli ti, kteří přišli do kulturního sálu Jan-
ského dvora, zpříjemněn milým a zajímavým vystoupením 
členů dramatické skupiny L. Zušťákové, jejichž zápal a pro-
cítěný herecký projev vehnal slzy dojetí do očí nejednomu 
z nás. Večer byl jako vždy vyhrazen společenskému večeru 
v kolonádě, kde k poslechu i  tanci hrála hudební skupina 
Meta z Trutnova. S velkým zájmem se setkala i dobročinná 
tombola AP, do  které více než sto cen nezištně dala řada 
sponzorů, kterým lze alespoň takto poděkovat. 

Nedělní ráno opět všechny přivítalo sluníčkem, a  tak 
v pohodě proběhla i dopolední prezentace nového mode-
lu Škoda – Roomster 1,4 na janskolázeňském náměstí, které 
ve své nové, hezké úpravě jenom zářilo. Dopoledne ještě 
proběhlo vyhodnocení fotografické soutěže, velmi bohatě 
obsazené, s  řadou velice zajímavých fotografií členů naši 
AP. V kategorii „Krajina kolem Janských Lázní“ si první cenu 
odnesl Pavel Šembera a  v  kategorii „Ze života obrnářů“ – 
Bohouš Svoboda.

Ing. Jiří Borcel

2007
Pršelo, ale bylo fajn

Letošní festival Obrnáři obrnářům a  o  obrnářích začal 
ve  sváteční den, v  pátek 28. září. Ačkoliv počasí zkoušelo 
naši mobilitu v  dešti, zkoušku jsme úspěšně zvládli. Sešli 
jsme se opět v  hojném počtu. Festival začal netradičně 

– tradičně. Netradičně již odpoledne vystoupením zim-
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ní pacientské kapely Polio Melody Band v  kolonádě. Její 
trampsko-country písničky dostaly do  varu všechny pří-
tomné. Byla to na  festivalu příjemná změna repertoáru. 
Program tradičně pokračoval večerním vystoupením bar-
da hudebních obrnářů – harmonikáře Karla Novotného 
s  jeho skupinou. Ta zase bavila přítomné vzpomínkovými 
písničkami, u kterých se rozproudila živá taneční zábava. 

V sobotní dopoledne se obrnářská obec sešla v malém 
sále Janského dvora. Všichni s napětím očekávali, jestli do-
razí avizovaný host – předseda Národní rady tělesně po-
stižených Václav Krása. Čekali jsme… a dorazil! Přišel mezi 
nás jako „náš – obrnář“. Dokonce zavzpomínal na  dětské 
a mladické lumpárny. Zauvažoval i o tom, že by zase mohl 
jezdit do lázní, když už je ten postpoliosyndróm. Následně 
poinformoval o aktuálních změnách v oblasti sociálního za-
bezpečení zdravotně postižených.

Odpoledne bylo opět bohaté na hudbu a zábavu. V ma-
lém sále Janského dvora dostala prostor ještě jednou kapela 
Polio Melody Band. Jejich lázeňská sezona je zima a  chtěli 
jsme, aby všichni viděli, a hlavně slyšeli, jací jsou příjemní ba-
viči. A nezapřeli se! Zpívali nejenom oni, ale celý sál. Kdyby 
nás netlačil čas, byli bychom vydrželi až do samého večera.

Mezitím ale v  kolonádě už začal promenádní koncert 
Dechového orchestru VČE Hradec Králové zpestřený vy-
stoupením mažoretek. Kdo měl zájem, mohl si prohléd-
nout výstavu fotografií našich členů. Žel, letos to bylo slabé 

– jenom dva vystavovatelé.
A co společenský večírek? Klasika – příjemné posezení, 

hudba, tanec a  bohatá tombola. Losovala se z  lístků, kte-
ré prodávaly šarmantní asistentky Kristýnka a  neodolatel-
ná Vendy (… „tyto lístky jsou poslední“ tvrdila každému). 
A kdo si koupil a vyhrál – nelitoval. Okouzlily zejména ceny 
ze Skláren Bohemia v Poděbradech, které byly ve festivalo-
vé tombole novinkou. Taky způsob a průběh losování doce-
la dobře naplnil večerní program. 

Na  večírku se odehrálo i  připomenutí jednoho milého 
životního jubilea. Tonda Carda jen tak mezi řečí dojemně 
poznamenal, že se přesně před 40 lety oženil se svojí Lud-
milkou. To byla příležitost pro moderátorku veřejně tomuto 
sympatickému manželskému páru pogratulovat k vzácné-
mu výročí společného obrnářského života. 

Mária Mruzková
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2008
Staré problémy, nové kalendáře, 
ortopedické pomůcky

Tradičně to už v  pátek 26. září v  Jánkách „vřelo“. Větši-
na účastníků měla zajištěný nocleh, takže se co nejrychleji 
ubytovali a  honem do  kolonády, kde Polio Melody Boys 
(dodejme, že i Polio Melody Girls), svými hity navodili nále-
žitou úvodní atmosféru.

V sobotu Malý sál Janského dvoru skoro nestačil zájmu 
obrnářské veřejnosti, která se sešla vyposlechnout úvod 
pana předsedy J. Beneše a  pana starosty Janských Lázní. 
Mluvilo se o problémech, jichž je stále dost a dost – třeba 
o městských komunikacích v zimě. Rozdávaly se kalendáře, 
které snad v každé obrnářské domácnosti visí na čestném 
místě. Odbornou část dopoledne měla na starost firma, vy-
rábějící protetické pomůcky. Prezentaci a  ukázky doplnili 
svými zkušenostmi i přítomní lékaři (za lázně to byla paní 
doktorka Šidáková).

Odpoledne ti, kdo se nevydali na procházku nádhernou 
podzimní krajinou, mohli změřit své síly ve sportovním klá-
ní. Výkony asi v  řebříčku světových rekordů nebudou, ale 
legrace bylo určitě dost. Pak už se šlo jen na kvapnou večeři 
a  pak zase do  kolonády. Pavel Dvořák, jako Dýdžej tento-
krát hrál pro naši věkovou skupinu, takže se parket zaplnil 
a zaplněný zůstal až do půlnoci. 

V  neděli se ještě sešel výbor Asociace polio na  schůzi 
a pak se účastníci začali pomalu rozjíždět. Takže napřesrok 
na shledanou. 

Líba Zušťáková 

2009
Spousta zajímavých informací

Podzimně slunečný pátek 25. září přivítal v  Janských 
Lázních z dálky i blízka jak členy naší Asociace polio tak dal-
ší zájemce. Známí se vítali, přijíždějící se ubytovávali a už 
se mohlo jít do kolonády na zahájení výstavy fotografické 
soutěže vyhlášené AP pro rok 2009 nebo si na koncertním 
podiu před kolonádou (pacienty vtipně nazývané „benzi-
nová pumpa“) prohlédnout výstavu soch. Rychle se najíst… 
a  už příznivci našich obětavých pacientských muzikantů 
spěchali opět do kolonády, kde od osmnácti hodin vyhrá-
valy kapely „Polio Music“ Karla Novotného a „Polio Melody 
Band“ Vaška Filipa. A během toho hezkého večera se našel 
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i čas, aby předseda AP Ing. Beneš veřejně poděkoval Věruš-
ce Novotné za její dlouholetou a obětavou činnost pro AP. 

Počasí festivalu přálo i v sobotu 26. září – to tedy byla 
„klika“, za  týden už „Janky“ byly pod sněhem! Někteří po-
sedávali na lavičkách venku, někteří si vyšlápli do okolí, a ti, 
co se vešli do kulturního sálu v Jánském dvoře (větší kapa-
cita na  tato setkání by neuškodila) se sešli s  vedením AP, 
zástupci vedení lázní, města i KRNAPu. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavých informací. Hovořilo se o plánovaných 
akcích AP (Ing.  Beneš), o  záměrech managementu lázní – 
třeba o zmenšení lázeňského území, o připravované rekon-
strukci kolonády v roce 2010 (kdepak se asi sejdeme příště 
na festivalu?), o rekonstrukci LD „Moravěnky“ a LD „Čechie“ 
vč.  uvažovaného budoucího propojení těchto LD s  jídel-
nou (náměstek p. Renner z lázní), o záměrech změn územ-
ního plánu města, mj. o vybudování tzv. druhého městské-
ho centra v prostoru dolní stanice lanovky na Černou horu 
(p.  Rousek z  města), a  o  záměrech a  realizaci turistických 
cest pro vozíčkáře po Krkonoších (p. Skalka z KRNAPu). 

Odpoledne proběhly v  prostoru kolonády sportovně 
zábavné hry a opět za značné pozornosti účastníků festiva-
lu vyhrával „Polio Melody Band“. Pomalu se přiblížil „zlatý 
hřeb“ festivalu – společenský večer, na kterém k poslechu 
a tanci hrál Miroslav Vosáhlo. 

V  průběhu večera byla vyhodnocena i  fotosoutěž (vý-
herci v  jednotlivých kategoriích p.  Svoboda, p.  Gajdoš 
a p. Jandusová) a rozdělovaly se mezi účastníky večera, kte-
rých bylo cca 200, milé pozornosti, získané díky pozorným 
a štědrým sponzorům celého festivalu. O bezproblémový 
průběh večera se vzorně a  vtipně starala p.  Mruzková se 
svým tradičním týmem. 

V neděli 27. září bylo zase krásně. Sluníčko pro své zase-
dání sice výbor AP ani firma Otto Bock ČR k prezentaci vý-
robků vč. konzultací nepotřebovaly, ale tak se muzika Polio 
Melody Band před kolonádou lépe poslouchala.

A  to už se účastníci festivalu pomalu rozjížděli, a  kdo 
chtěl, využil pondělního státního svátku k prodloužení po-
bytu v našich krásných Janských Lázních i v Krkonoších. 

A všichni se těšili na příští festival, ať bude kdekoliv.
Ing. Jiří Borcel
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2010
Instalace modelu polioviru 

Náš tradiční festival měl letos několik výjimek. Výjimeč-
ný byl i tím, že trval čtyři dny a výjimečně nám skoro celý 
propršel.

Neoficiálně a  hlavně pracovně začal festival již ve  čtvr-
tek večer – instalací výstavy archivních fotografií v koloná-
dě. V  pátek pokračoval instalací modelu polioviru samot-
ným autorem Ďáďou Vondrejsem s  realizátorem modelu 
Petrem Světlíkem za  aktivní asistence předsedy asociace 
Jindry Beneše, který zajistil osazení kamene. Ďáďa osobně 
osadil i informační tabulku do trávy, model se zakryl do čer-
ného obalu a příprava na slavnostní odhalení byla završena. 

V  sobotu v  jedenáct hodin se před Lázeňským domem 
začal scházet neuvěřitelný počet lidí. Mezi nimi jsme mohli 
zahlédnout i  známé osobnosti: ředitele SLL Romana Kou-
deleho, primářku Zuzanu Dlouhou, starostu Němce s  man-
želkou Jiřinkou, ale i bývalého ředitele ZŠ pana Škodu. K za-
krytému modelu se postavil náš pan předseda spolu s paní 
primářkou. Symbolicky společně odhalili sochu Modelu poli-
oviru u příležitosti 50. výročí vymýcení poliomyelitis anterior 
acuta (dětské obrny), neboli Heine-Medinovy nemoci v Čes-
koslovensku, jako vzpomínku na všechny postižené a na ty, 
kteří jim v jejich těžkém údělu obětavě pomáhali. O myšlen-
ce vytvořit památníček, jeho tvorbě, realizaci a úskalích s tím 
spojených živě vyprávěl autor Ďáďa Vondrejs. 

Bylo to po  prvé, co se festivalu zúčastnily i zahraniční 
delegace a to hned dvě.

Na  návštěvě naši delegace na  Slovensku jsme naopak 
my je pozvali na  náš festival. Pozvání rádi přijali a  přijeli 
do  svého oblíbeného lázeňského městečka. S  předsedou 
slovenské asociace Štefanem Grajcárem přijely dvě Anič-
ky. V červenci při návštěvě maďarského obrnáře perfektně 
mluvícího česky Karčiho (Karola) Felegyiho v Janských Láz-
ních vznikla myšlenka, aby i maďarští obrnáři přijeli na fes-
tival. A tak dorazil i Karči se dvěma též bývalými pacienty 
Janek Jóžim a Jenőm.  

Sobotní večer tradičně vyvrcholil společenským veče-
rem v  čistotou vonící zrekonstruované kolonádě. Kapela 
Vosa Band Mirka Vosáhla zahájila příjemný večer. Rozdávaly 
se dárečky, tančilo se a zpívalo. Nenápadně vklouzl do sálu 
elegantní pár, který si to nasměroval ke stolu pana předse-
dy a Ďádi Vondrejse. Byla to naše paní primářka s manže-
lem! To tu bylo taky poprvé. Nezdržela se dlouho, ale zatan-
čila si a určitě koutkem oka sledovala i naše taneční kreace. 
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Po volnějším nedělním programu následoval pondělní 
program. Jeho vyvrcholením byl společný večer se stří-
dající se produkcí obou obrnářských kapel – Polio Music 
a Polio Melody Band. A doslova bombou byl nástup Karla 
Novotného s harmonikou, který k závěru večera vystoupal 
na podium ke kapele Vaška Filipa a společně zahráli všem 
na dobrou noc a na šťastné shledání v příštím roce. 

Mária Mruzková

2011
Téměř sto padesát snímků

Již od pátečního rána byla v kolonádě instalovaná výsta-
va archivních fotografií našich členů, která je jednou z nej-
oblíbenějších součástí festivalu. Každý se těší, koho zase 
pozná na starších nebo velice starých fotografiích. 

Bylo postaveno pět panelů téměř se sto padesáti fotogra-
fiemi. Na výstavu letos přispěli: Eva Vyhnalová, Jitka Štáralo-
vá, Jiří Vinkler, Jaroslav Janák, Pavel Palas, Marie Dobrovolná 
a Naďa Kobesová. Z celé výstavy jedna strana panelu byla 
zaplněna aktuální fotoreportáží Stanislava Gajdoše z nedáv-
né obrnářské svatby, která se zpečetila v Janských Lázních. 
Doprovázelo ji pár vydařených portrétů známých obrnářů. 

Navečer se sešla parta obranářů v kolonádě na společ-
ném vystoupení pacientských hudebních kapel. Polio Mu-
sic a Polio Melody Band vytvořili patřičnou náladu na zpěv 
případně i taneček přítomných. 

V  sobotní ráno až z  Brna dojela mikrobusem minidele-
gace obrnářů na čele s milým a o vše se zajímajícím Fran-
tiškem Fuxem. Je dobře, že po  více než dvaceti letech se 
opět vrátil na  místa, kde trávil hodně lázeňských pobytů. 
Brňáci spěchali do  Malého sálu na  obrnářský aktiv. Sál se 
zcela naplnil a už tu byli hosté: ze Státních léčebných lázní 
pan náměstek Renner a  novězvolený místostarosta Měst-
ského úřadu pan Košťál. Informovali nás o současném dění 
ve městě a v samotných lázních. Potom se slova ujal před-
seda AP Jindra Beneš a tajemnice Ludvika Bradová s infor-
macemi o činnosti a plánech naší asociace.

Ve dvě začínalo kulturně zábavné odpoledne na Minigolfu 
RELAX u kolonády na Dolní promenádě u Moravců. Kromě po-
sezení v příjemném prostředí jsme byli na čerstvém vzduchu 
a vstřebávali pozdněletní sluneční paprsky. Do toho nám hrál 
Polio Music Band s kapelníkem Vaškem Filipem, perfektně nás 
obsloužil Moravcův personál či už s pitím nebo grilovanými 
specialitkami. Kdo chtěl, mohl si zahrát minigolf, ping pong, 
petangue. Všichni, kdo se zapojili, byli večer obdarováni. 
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Marta Langmeierová nám ještě v krátkosti podala infor-
mace k výměně parkovacích průkazů a posuzování dlouho-
době nepříznivého zdravotního stavu. 

Ta společenštější část se opět přesunula do  kolonády 
na večer s kapelou Vosa Band Mirka Vosáhla. V  tradičním 
duchu hrála nejdřív k  poslechu a  postupně se zaplňoval 
taneční parket a mnozí se patřičně odvázali. My, organizač-
ní výbor, jsme průběžně připravovali a  rozdávali dárečky 
od sponzorů i samotných členů AP. 

Neděle byla už časem na poslední setkání a rozhovory 
s přáteli, výbor zasedl na svoji pravidelnou schůzi. Obrnáři 
zrovna se léčící v Jánkách mohli ještě večer v kolonádě po-
sedět – k poslechu a tanci jim zahrála kapela Karla Novot-
ného Polio Music. 

Mária Mruzková

2012
S mezinárodní účastí

Přesně za měsíc po konferenci EPU jsme se do Janek vrá-
tili na náš tradiční festival s tradičním programem a tradiční 
dobrou náladou. Program se opakuje už několik let a zatím 
nám vyhovuje – výstava archivních fotografií, vystoupení 
polio kapel s  úžasným ohlasem u  posluchačů, sobotní do-
polední setkání v Malém sále, společenský večer v kolonádě.

Na  tomto místě bych chtěla poděkovat všem, kdo rea-
govali na  výzvu v  minulém Zpravodaji, a  poslali archivní 
fotografie na  výstavu. Krásné staré fotky dodali: Božena 
Barčíková z Ostravy, Jaroslav Břóza z Karviné, Jana Černáko-
vá z Hradce Králového, Růžena Hniková z Kladna, Mgr. Mar-
cela Kašpárková z  Brna, Jiřina Němcová z  Janských Lázní, 
MUDr. Eva Přibylová z Ostravy, Marie Samková z Nechanic, 
Václav Zámečník ze Strání. 

Z letošního srazu českých obrnářů mě zaujaly tři aspekty 
malinko jiné než ty minulé.
1. Silné zastoupení hostů na aktivu v Malém sále. Přítomní 

byli nejvyšší zástupci SLL pan ředitel MUDr.  Roman 
Koudele a paní primářka MUDr. Zuzana Dlouhá. Nechyběl 
ani místostarosta Městského úřadu. Vystoupení vedoucích 
lázní v tomto hektickém období reformy lázeňství nebylo 
moc povzbudivé. Ale přislíbili nám aktivní přístup 
s využitím všech možností léčby pro obrnáře.

2. Festivalu se zúčastnila maďarská minidelegace. Vedl jí 
náš dobře známý Karolko Felegyi. S  ním přijeli manželé 
Olga a  Tomáš Kertészovi, Klára a  Ján Sweiczerovi a  Erži 
Nagyová. Byla to neoficiální a  hlavně velice neformální 
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návštěva. Do Janek je přivedla vzpomínka na místo, kde se 
kdysi léčili. Oni se specifickou organizací polio intenzivněji 
teprve začínají, připravují další celostátní setkání. Líbila 
se mi vize jejich předsedy Tomáše Kertésze organizovat 
pravidelná vzájemná setkání partnerských organizací 
polio v rámci Visegrádské čtyřky. Je to vlastně to, o čem 
jednal slovenský předseda Štefan Grajcár s  českým 
předsedou Jindřichem Benešem před dvěma lety, chybí 
už jen zastoupení Polska. Díky zasedání EPU kontakt na ně 
už máme. Uvidíme, jak se tato vize bude realizovat.

3. Na festivalu mě oslovila milá a šarmantní paní na vozíku. 
Zajímalo jí, jestli náhodou už není nejstarší obrnářkou 
v  naší asociaci. Byla to paní Olga Čapková. Později 
za  mnou přišla Blanka Karolová, jestli ona nepatří 
k  nejmladším obrnářům. Tak jsem požádala tajemnici 
Luďu, aby nám to zjistila. A milé dámy, vy to nejste. Mezi 
nejstarší členy patří: 92-letá Věra Venzarová z Prahy 10, 
91-letá Věra Červenková z  Vamberka a  90-letí Václav 
Balcar z Prahy 5 a Vanda Hudzieczková z Bystřice nad Olší. 
Mezi nejmladší členy patří: 48-letá Jaroslava Langová 
z Božejova, 49-letí Jiří Hlaváček z Poděbrad s Romanem 
Herinkem ze Zlína a 52-letá Eva Dreiseitlová z Olomouce. 

Mária Mruzková

2013
Festival popatnácté 

K  přípravě letošního 15. ročníku jsem přistupovala mi-
mořádně zodpovědně. Řekla jsem si, že by bylo dobré zdo-
kumentovat všechny dosavadní ročníky. Osobně jsem měla 
zdokumentované festivaly od  roku 2006. Těch prvních 
jsem se ještě neúčastnila. Vyzvala jsem všechny naše členy, 
aby mi pomohli tuto mozaiku sestavit. Odezva byla neval-
ná, ale i za to dík – Věrce Novotné, manželům Borcelovým, 
Proškovým, Hance Opravilové, Jarušce Šebestové a hlavně 
paní Filipové, která poslala vše, co našla z  tvorby našeho 
přítele Evženka. Nakonec se mi podařilo sestavit kompletní 
fotodokumentaci festivalů. Na příští rok se ji chystám pro-
mítnout v Malém sále.

V polovině září jsem nastoupila do Janských Lázní na lé-
čení a zjistila jsem, jak se Jánky změnily. To, co z Jánek dělalo 
Mekku obrnářů, bylo pryč. Zmizelo janskolázeňské setkávání 
se na  náměstíčku před kolonádou po  odchodu z  centrální 
jídelny. Letos byly Jánky poloprázdné, lavičky neobsazené. 

O to netrpělivěji jsem očekávala příjezd obrnářů na festi-
val. A byla jsem nadšena. Mnozí začali přijíždět už ve středu. 
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Slováci, manželé Zdenka a  Peter Petríkovi, přijeli se svým 
karavanem dokonce už týden před festivalem. Dostavi-
li se i  další zahraniční hosté: ze Slovenska manželé Majka 
a  obrnář Ondra Mocko, který se po  několika letech opět 
setkal se svými přáteli Milanem Šipanem a Jirkou Dankem, 
z Maďarska přijel Karolko Felegyi s „domestikovanou“ Ma-
ďarkou Katkou Szilvássi z Kladna. Od čtvrtka měla tradiční 
sraz v  Astorce celá pacientská parta. Jánky se opět před-
vedly ve své původní kráse obrnářské spolupatřičnosti. Byl 
to úžasný pocit. 

V pátek jsme se sešli v Kolonádě, kde byla instalovaná 
již zmíněna výstava z historie festivalů Obrnáři obrnářům 
a  o  obrnářích. Odpoledne zkoušela kapela Vaška Filipa 
a večer patřil výhradně pacientské kapele Polio Music pod 
vedením Karla Novotného. S  parťáky Zdeňkem Kobesem, 
Zdeňkem Šmahelem a Vaškem Zámečníkem hráli do pozd-
ních hodin.

Sobotní dopoledne jsme očekávali s  napětím. Účast 
na našem aktivu přislíbili hlavní zástupci lázní a města. Při-
vítali jsme krizového manažera – ředitele SLL Ing.  Josefa 
Šimurdu, od kterého jsme ústy předsedy AP Ing. Jindřicha 
Beneše žádali vyjádření k  aktuální lázeňské situaci, k  pro-
blematice prodlužování lázeňských pobytů a k perspektivě 
do  budoucna. Ing.  Šimurda zrekapituloval zejména hos-
podářskou situaci lázní, snížení počtu pacientů, následné 
uzavření některých dependancí, uzavření centrální jídelny. 
Jeho snahou je zachovat lázně, ovšem tato opatření byla 
nezbytná. Minusová čísla v  hospodaření se už za  měsíce 
červen, červenec podařilo dát do  plusových. Tento trend 
bude třeba udržet, nabídnout volné kapacity k  poby-
tům samoplátců a zahraniční klientele. Podporu iniciativě 
Ing. Šimurdy vyslovil i starosta města Ing. Jiří Hradecký. 

Odpoledne pokračoval festival v Relaxu u Lukáše Morav-
ce, kde se hrálo a zpívalo za doprovodu Polio Melody Music. 
Tato pacientská kapela vedená Vaškem Filipem, byla hlav-
ní ozdobou i sobotního společenského večera v Kolonádě 
za účasti všech, kdo na festival přijeli anebo byli na pobytu 
v lázních. Dokonce nás přišel navštívit i bývalý ředitel lázní 
MUDr. Roman Koudele s manželkou. 

V  neděli se naše obrnářská rodina začala rozcházet 
do svých domovů. Někteří odjížděli i v pondělí, či dokonce 
až v úterý. Přiznám se, že potom mi bylo smutno – Janky 
opět osiřely…

Mária Mruzková
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2014
Úspěšná fotoprezentace 

Přijela jsem už po několikáté na Festival Obrnáři obrná-
řům a o obrnářích jako organizátorka.

Přijela jsem již ve čtvrtek. Bylo třeba nainstalovat výsta-
vu archivních fotografií a doladit poslední maličkosti. Výsta-
vu jsme instalovali v tradiční sestavě s Emilem, Vendulkou 
a Maruškou. Letos poskytli fotografie ze života v Janských 
Lázních: Zuzka Šišková z Plzně, Milan Jůza z Trutnova, Alic-
ka Suchá z Bratislavy a Marta Ešnerová z Prahy. Nově jsme 
měli bohatou fotodokumentaci z Velkých Losin. 

Netrpělivě jsme čekali, co nám řekne nový pan ředitel 
lázní. Setkání s ním bylo plánované na sobotu v Malém sále 
Janského dvora. Na tuto příležitost jsem připravila prezen-
taci „15 let festivalů Obrnáři obrnářům a o obrnářích“. Sama 
jsem byla překvapená, jak dobře vypadaly promítané fotky 
na plátně. Historie festivalů byla zajímavá a zajímavé byly 
i reakce obrnářů, když viděli své známé. Prezentaci s námi 
zhlédli i hosté setkání: zmíněný nový Generální ředitel SLL 
Janské Lázně Ing. Rudolf Bubla a zástupce starosty města.

Následoval projev Ing. Bubly, který se projevil jako per-
fektní rétor. Dopodrobna nám vylíčil stav lázeňství po He-
grově reformě, ekonomický stav a  podmínky, za  jakých 
vstupoval na  půdu Janských Lázní. V  současné době vidí 
vývoj lázní optimisticky. I  když předloni pro nedostatek 
pacientů hrozil lázním krach, letos se budoucnost lázní 
vyvíjí slibně. Příznivý vývoj ovlivnilo vlídnější klima na  lá-
zeňském trhu, větší zájem pacientů i  vstřícnější přístup 
zdravotních pojišťoven. V samotných lázních se od začátku 
roku částečně proměnil interiér, nově je v provozu odborný 
léčebný ústav, o který je zájem. Stále však platí kritizovaný 
indikační seznam pro lázeňskou péči, který zkrátil hrazené 
pobyty a  omezil možnost jejich opakování. Ten by se ale 
měl po Novém roce změnit pro nás k lepšímu.

V  diskusi obrnáři kladli konkrétní dotazy spojené s  léč-
bou, ale nejsem si jistá, jestli je pan ředitel Bubla uspokojil 

– opět se projevila jeho výborná rétorika. 
Kolonáda po celou dobu patřila obrnářům. Vystřídali se zde 

i naše kapely Polio Music a Polio Melody Band. „Banďáci“ se 
představili i v Relaxu u Moravce. Festival úspěšně završil spole-
čenský večer s Vosa Bandem a našimi přáteli Vosáhlovými.

Na  závěr chci vyslovit poděkování spoluorganizátorům – 
Státním léčebným lázním, s.p. a Městskému úřadu Janské Láz-
ně za technické zajištění dobrého průběhu našeho festivalu.

Mária Mruzková
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2015
Za účastí České televize

Letos nějakou chytrou hlavu napadlo, že se podzimní 
rekondice v Jankách posune tak, aby se kryla s Festivalem 
polio. Super! Aspoň pro nás, co máme tak trochu problém 
se do Janek dostat. Nemusíme to řešit nadvakrát. 

Pro nás, kteří jsme byli v Jankách celý týden, byl Festival 
vyvrcholení pobytu. A bylo to moc fajn, po tři večery jsme 
dokázali plně zaplnit kolonádu, až z toho šla personálu hla-
va kolem a jak sami pak přiznali, tolik lidí v kolonádě ještě 
nezažili. A  protože pan ředitel lázní Bubla měl na  našem 
sobotním rokování chybět, uvolil se obětovat nám dvě ho-
diny svého vzácného času už ve čtvrtek večer a přišel mezi 
nás do Sola Fide. Zde nám nastínil své vize budoucího roz-
voje lázní, pochlubil se, jak za jeho vedení se lázně zvedly 
a nerad slyšel naše připomínky k  fungování přijímací kan-
celáře, možnosti dopravy z Trutnova do Janek a hlavně se 
mu moc nelíbila naše kritika fungování kolonády. Tady cel-
kem s vervou vysvětloval, jak je kolonáda ztrátová a pro ně 
zatěžující, ale my jsme vyslovili naše názory na to, co by se 
tam mohlo zlepšit. Pravda, pár drobností se druhého dne 
zlepšilo, tedy pokud se týká kolonády. Jinak se naše dotazy 
tak nějak rozplynuly a utopily ve „vizích“ pana ředitele. 

V sobotu se na schůzi projednaly důležité věci pro fun-
gování Asociace, padlo pár dotazů na starostu, který se na-
šeho zasedání jako vždy zúčastnil a pak jsme byli seznáme-
ni se záměrem Státního zdravotního ústavu zpropagovat 
očkování proti obrně a sbírání poznatků o tomto u nás už 
55 let vymýceného onemocnění. Česká televize z  našeho 
setkání natočila krátký spot do Událostí. Také proto, že se 
v  současné době nevylučuje možnost opětovného zavle-
čení této choroby ze zahraničí. A samotný Festival? No jako 
vždy – dobrá zábava, setkání s přáteli, sjelo se tam dobrých 
250 obrnářů, hrálo se, zpívalo a tančilo, taky trochu sporto-
valo a popíjelo. Tak zase za rok!

Jana Beránková
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2016
S novým vedením 

Letošní festival byl stejně jako vloni situován na závěr re-
kondičního pobytu v Sola Fide v Janských Lázních. Páteční 
den probíhal v duchu srdečného vítání, hraní a zpívání se 
skupinou Polio Melody Band a hlavně nekonečného poví-
dání – vždyť jsme se neviděli celý rok!

Nově jsem byla pověřena oficiálně zahájit Festival Obr-
náři obrnářům a o obrnářích v sobotu v Malém sále Janské-
ho dvora. Zde jsme se sešli na náš pravidelný aktiv, spoje-
ný s  členskou schůzí Asociace polio. Máme nové stanovy, 
máme nové vedení. Byla jsem ráda za  možnost přivítat 
toto nové vedení, hosty a hlavně, že budu moct promluvit 
k  odcházejícímu dlouholetému předsedovi Ing.  Jindřichu 
Benešovi. Vždyť jsem s  ním strávila celou mojí dosavadní 
funkcionářskou činnost. Jindra po  převzetí daru od  nové-
ho vedení se ve  svém vystoupení zaměřil na  poděkování 
lidem, se kterými po celou dobu svého předsedávání spo-
lupracoval. Závěrem řekl, jak je logické, že skončil ve funkci 
předsedy, je tu nová krev a ta bude pokračovat. 

Novinkou festivalu byla možnost zaplavat si v  sobo-
tu odpoledne v  novém bazénu. Využilo ji jenom patnáct 
členů. Těžko říct, jestli to bylo „jenom“, protože venku bylo 
hezky a většina raději posedávala na  lavičkách. Plno bylo 
opět u Moravce v Relaxu s partou Polio Melody Band. 

Sobotní den byl završen společenským večerem v kolo-
nádě. Opět skvělá nálada, skvělý Mirek Vosáhlo se svojí dce-
rou. Navíc, byla v  kolonádě instalována zajímavá výstava 
miniatur našeho aktivního člena Vladimíra Vondrejse pod 
názvem Bylo, nebylo. Se svojí ženou Zinou nám představili 
další část jeho neúnavné tvorby. Společně s paní předsed-
kyní v  rozhovoru podrobně popsal, co a  jak zpracovával: 
Klobouky na jedno použití, Viklany – objekty, které se vikla-
jí, kývají, pohupují a jinak vrtí, a to na vodě anebo na suchu, 
Nábytek pro panenky, Ze života hlemýžďů a slimáků – vý-
běr narůstajících kolekcí kreslených vtipů, miniatur v život-
ní velikosti. Vrcholem byly portréty ze dvou náčrtníků, které 
se mu podařilo neztratit. Poznali jsme tam známé obrnáře. 

Všechny pravidelné návštěvníky Janských Lázní zaskoči-
la šokující skutečnost – přemístění sochy Krakonoše! Městu 
se podařilo získat dotaci na opravu a obnovu tohoto sym-
bolu města, ale podmínkou bylo jeho umístění na městský 
pozemek. Zdá se, že na Horní promenádě je Krakonoš spo-
kojen. Někteří tvrdí, že se usmívá…

Mária Mruzková
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2017
Kreslené portréty obrnářů

Tento rok to byl již 19. ročník, příští rok to budou kula-
tiny. Festival se nesl v  zaběhnutém programu: Výstava ar-
chívních fotografií obrnářů – do ní letos přispěli: RNDr. Ján 
Bezecný, CSc. ze Slovenska, Rudolf Elbl z Ostravy, Jindřich 
Fremuth z  Rokycan, Jan Kalaš ze Soběslav, Věra Perlíková 
ze Sokolova a  jeden neznámý autor. Dále výstavy Portré-
tů a  jiných ptákovin Doc.  RNDr.  Vladimíra Vondrejse, CSc. 
a jeho manželky Ziny – tato výstava i s patřičnou ceremonií 
byla oficiálně zahájena v kolonádě. Ale, bohužel, bez účasti 
autorů, kteří se letos nemohli dostavit. O to srdečněji jsme 
na ně mysleli. Nejvíce byly obdivovány portréty našich obr-
nářů, které vznikaly v letech 2004 až 2017. S nadšením jsme 
je poznávali. Portréty si pak mohli rozebrat, každého ten 
jeho určitě potěšil. 

Program zahrnoval i vystoupení pacientské kapely Polio 
Melody Band. Kapela ale účinkovala bez svého šéfa Vaška 
Filipa a kytaristy Mirka Pernici alias Indiána, oba měli zdra-
votní problémy, taktéž nebyla Eva ani Dita. Chyběli nám, 
ale zato ostatní pod vedením Mirka Baručáka to zvládli per-
fektně. Nejpříjemnější bylo posezení v Relaxu u Moravce. 

Sobota patřila setkání se zástupci lázní a města a shro-
máždění členů Asociace polio v Malém sále Janského dvora. 
Pod vedením naší předsedkyně PhDr. Marcely Stránské se 
zde probíraly aktuální otázky a plánovalo se do budoucna. 
Večer končil společenskou zábavou se vším, co k  ní patří: 
tombola, zpěv, tanec a výborná nálada. Neděle byla časem 
posledních setkání a loučením.

No a  příští rok to bude výroční festival a  veliká oslava, 
už se těším!

Mária Mruzková

2018
Dvacátý ročník

Festival Obrnáři obrnářům a  o  obrnářích završuje dva-
cítku. V  brožuře vzpomínáme na  předchozí ročníky. Tyto 
v podstatě dopodrobna dokumentují část činnosti Asocia-
ce polio a historie obrnářů v Janských Lázních. 

A co popřát festivalu do dalších let? Hlavně všem obrná-
řům pevné zdraví, ať se ještě dlouho scházíme na dalších 
festivalech v našich Janských Lázních.
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