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Úvaha na úvod 
Vážení a milí přátelé,

žijeme nyní zvláštní dny, které, doufejme, v dohledné době pominou. To, co svět letos zažívá, je velkým 
příběhem, ale řekněme si rovnou, my obrnáři takový podobný už známe! Náhle se zhmotnilo naše va-
rování před šířením poliovirové nákazy ve světě. Jsme zase v roce 1939, nebo 1948, nebo snad v pade-
sátých letech – lidé používají dýchací přístroje, umírají, usilovně se pracuje na vyrobení očkovací látky; 
objevil se koronavirus. Zatím téměř milosrdný, jeho smrtnost činí maximálně dvě procenta. 

Proto se v letošním paralelním rouškovém roce nepotkáme – rekondice i Festival odsouváme, jako 
sportovci olympijské hry, na příští rok. I všechny naše kulatiny, a že jich je! Jen posuďte sami – 60 let, kdy 
v Československu probíhalo masivní plošné očkování proti dětské obrně a tak byla vymýcena, v první 
zemi na světě. Vzpomenete někdy, jaké to tenkrát bylo? 30 let – byla založena Asociace polio, dva tisíce 
obrnářů se dalo dohromady. To byla doba plná nadšení, možná máte založené historické snímky z vý-
letů parníkem po Vltavě. Nebo máte zachyceno odhalení plastiky Polioviru v Janských Lázních? Je to 
už 10 let co stojí před Lázeňákem!

Teď ukázněně sedíme doma, oknem sledujeme orouškované postavy. Zkusme si zavzpomínat. No-
sily se tenkrát roušky, ten symbol dnešních dnů? Co si o roušce myslíte – je to jen primární ochrana, jen 
pruh látky, nebo odráží i postoj společnosti, dnešní dny? Napište mi. Popište svoje zážitky, vzpomínku… 

PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně AP

P. S.: Věděli jste, že v Brooklynu v červnu 1916 byly domy, kde bydlely osoby s potvrzenými případy dět-
ské obrny, označeny transparenty?

Zrušení kontaktních akcí do konce roku
Výbor Asociace polio i přes postupné rozvolňování omezení v rámci COVID-19  

a po poradě s odborníky rozhodl na svém zasedání dne 16 . 5 . 2020  
zrušit všechny kontaktní akce Asociace polio do konce roku 2020.

Ve druhém pololetí jde o Rekondici Janské Lázně II, Festival Obrnáři obrnářům  
a o obrnářích v Janských Lázních, a o Rekondici v Sanatoriích Klimkovice .  

Věříme, že členové pochopí toto rozhodnutí jako ochranu 
naší rizikové skupiny před koronavirem .

PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně AP

Kvůli současnému koronaviru jsme pozměnili tradiční uspořádání článků v  této rubrice 
a po úvodu zařazujeme prohlášení Post-Polio Health International, které přeložila naše přítelkyně, 
obrnářka ze Slovenska, MUDr . Zuzana Baranová, PhD . 

Detská obrna kontra koronavírusy (COVID-19)
Existuje znepokojenie, či ľudia, ktorí preko-

nali detskú obrnu, sú viac náchylnejší k infekcii 
spôsobenej koronavírusom . V snahe vyriešiť tie- 
to obavy a poskytnúť niekoľko usmernení me-
dzinárodná organizácia PHI (Post-Polio Health 
International) vydala nasledujúce vyhlásenie .

Globálna situácia s  pandémiou vyvolanou 
koronavírusom sa prudko mení . To, čo vieme 
dnes, o týždeň, či mesiac platiť nebude . Odbor-
níci, i laická verejnosť si kladú otázky týkajúce 
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sa koronavírusu, a to vrátane tých, ktorí prežili 
detskú obrnu . 

Niektoré skutočnosti, ktoré sú však nemen-
né, sú tieto:
1 . Detská obrna a  jej neskoré dôsledky samy 

osebe nespôsobujú imunitný kompromis . Pre-
to „obrnári“ nie sú viac náchylnejší na infekciu 
koronavírusom, alebo sa u nich nevyvinú váž-
nejšie komplikácie ako u ostatných ľudí .

2 . Väčšina osôb, ktorá má následky po  pre-
konanej detskej obrne, je však staršia ako 
60 rokov, čo nás stavia do kategórie „s vyš-
ším rizikom“ s väčšou pravdepodobnosťou 
výskytu závažných chorôb po  infikovaní ví-
rusom ako u mladších ľudí .

3 . Ľudia s  prekonanou detskou obrnou, ktorí 
mali s  pôvodnou chorobou postihnuté dý-
chacie svaly a / alebo v súčasnosti majú aké-
koľvek problémy s dýchaním, sú „vysoko ri-
zikoví“, keď ochorejú na akúkoľvek infekciu 
dýchacích ciest, vrátane koronavírusov .

4 . Rovnako ako v prípade osôb, ktorí nikdy ne-
mali detskú obrnu, ak pacient, ktorý prežil 
detskú obrnu, má cukrovku, ochorenie srd-
ca, závažné ochorenie obličiek alebo ak má 
zníženú imunitnú odolnosť z  dôvodu zdra-
votného stavu alebo určitých liekov, exis-
tuje vysoké riziko vzniku komplikácií, ak sa 
nakazí COVID-19 .

Ako je známe, poliomyelitída (z gréckych slov 
polio – „sivá“ , myelos – „kostná dreň“ a  itis – 

„zápal“) mohla trápiť ľudstvo už od  staroveku . 
Stĺpový náhrobok s  plastickou výzdobou vy-
obrazuje egyptského kňaza Ruma (približne 
1400 rokov pred n .  l .) so skrátenou, atrofickou, 
chabou pravou dolnou končatinou, čo sa pova-
žuje za jedno z prvých zobrazení detskej obrny . 
Múmia faraóna Siptaha (z 1200 rokov pred n . l .) 
vykazuje deformitu ľavej dolnej končatiny, veľ-
mi podobnú Rumovej . 

Prvý klinický opis choroby pochádza z roku 
1789 od britského lekára Michaela Underwooda . 
Jakob Heine, nemecký ortopéd, ju v roku 1840 
uznal za  chorobnú jednotku . Karl Landsteiner 
a Erwin Popper identifikovali poliovírus v roku 
1908 a o 40 rokov neskôr John Enders, Thomas 
Weller a  Frederick Robbins dokázali vykultivo-
vať poliovírus v  bunkových tkanivových kul-
túrach, za čo získali v roku 1954 Nobelovu cenu 
za  medicínu . Tento prielom uľahčil výskum 

vakcín a  prvá inaktivovaná vakcína proti det-
skej obrne, ktorú vyvinul Jonas Salk a jeho tím, 
získala licenciu v roku 1955 . O šesť rokov neskôr 
vyvinul Albert Sabin a  jeho tím živú atenuova-
nú orálnu vakcínu proti detskej obrne . 

Pretože rozsiahle imunizačné kampane 
dosiahli pokrok v  odstraňovaní regionálnej 
detskej obrny v Amerike, Svetové zdravotnícke 
zhromaždenie vyhlásilo v roku 1988 za cieľ glo-
bálnu eradikáciu detskej obrny . Prostredníc-
tvom partnerstva medzi spoločnosťami Rotary 
International, Svetovou zdravotníckou organi-
záciou (WHO), Detským fondom OSN, Centra-
mi pre kontrolu a prevenciu chorôb a Nadáciou 
Billa a Melindy Gatesovej dosiahla globálna ini-
ciatíva na odstránenie detskej obrny v celosve-
tovom meradle pokles výskytu detskej obrny 
o  99,9% . V  súčasnosti sa prenos divého polio- 
vírusu vyskytuje iba v  Afganistane (celkový 
počet hlásených prípadov v roku 2019 zostáva 
29) a v Pakistane (počet prípadov do roku 2020 
je 30, pričom celkový počet v 2019 zostáva 146 
prípadov, bolo tam hlásených 13 nových prípa-
dov cirkulujúceho poliovírusu typ 2 získaného 
z vakcíny) . V 4 zo 6 regiónov WHO formálne vy-
hlásila odstránenie pôvodného divého polioví-
rusu . Z troch druhov poliovírusu bol divý polio-
vírus typu 2 vyhlásený za globálne eradikovaný 
v roku 2015 a divý poliovírus typu 3 sa nezistil 
od  roku 2012 . Úlohou zostáva eliminovať iba  
33 prípadov divého poliovírusu typu 1 . 

Pandémia COVID-19 si vyžaduje celosve-
tovú solidaritu. Globálna iniciatíva na  eradi-
káciu obrny (Global Polio Eradication Initiative 

– GPEI) s tisíckami pracovníkov v oblasti obrny 
a  rozsiahlou laboratórnou sieťou má morálny 
imperatív zabezpečiť, aby sa tieto zdroje pou-
žili na podporu krajín v ich pripravenosti . V Ni-
gérii, Pakistane a  Afganistane, kde majú pra-
covníci GPEI v oblasti obrny značné skúsenosti, 
sa podieľajú na  dohľade nad COVID-19 v  od-
bornej príprave zdravotníckych pracovníkov, 
sledovaní kontaktov, komunikácii o  rizikách 
a  podobne . Americké strediská pre kontrolu 
a  prevenciu chorôb, hlavný partner GPEI, na-
sadili dobrovoľníkov programu „Prestaň pre-
nášať obrnu“ (Stop Transmission of Polio pro-
gramme – STOP), ktorí už pracujú na eradikácii 
obrny v 13 krajinách, na prípravy na zvládnutie 
pandémie COVID-19 . 
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Pracovníci GPEI sú si vedomí, že núdzová si-
tuácia COVID-19 znamená, že niektoré aspekty 
programu eradikácie obrny budú ovplyvnené . 
GPEI v  súčasnosti dokončuje operačné usmer-
nenia a pohotovostné plány pre program era-
dikácie obrny s  cieľom určiť, ktoré aktíva sa 
môžu nasadiť proti šíreniu COVID-19, a  určiť, 
ktoré rozhodujúce činnosti musia pokračovať, 
ak sa má obrna eradikovať . 

V rámci solidarity s najzraniteľnejšími skupi-
nami sa program pre boj proti obrne bude deliť 
o svoje aktíva, aby zabezpečil čo najrýchlejšie 
porazenie tejto novej epidémie . Ich úloha era-
dikovať obrnu je stála, avšak ich záväzok v tých-
to časoch je spoločne bojovať aj proti COVID-19 .

Preklad: MUDr. Zuzana Baranová, PhD.
Zdroj: Post-Polio Health International 

Co my na to?
Milí čtenáři Zpravodaje AP,

zdravím vás v  obtížných měsících nouzového 
stavu . Koronavir nám převrátil život naruby, 
změnil nám život a  naše plány do  blízké bu-
doucnosti . Nechci psát o koronaviru – toho už 
je nadbytek jak v mediích, tak v tisku . 

Článek MUDr .  Baranové výše je velmi zají-
mavý, dozvídáme se, že samotné polio nás ne-
ohrožuje koronavirem více než ostatní popula-
ci . Jsme samozřejmě ohrožení věkem a hlavně 
chorobami, kterých přibývá s věkem – vysoký 
tlak, cukrovka, plicní a srdeční choroby, oslabe-
ná imunita atd .

Nyní, když se virus přestal masivně šířit, do-
chází k postupnému rozvolňování epidemiolo-
gických opatření, v  podstatě je zrušena kolek-
tivní odpovědnost a bude teď na každém z nás, 
jak se budeme chovat v rámci sebe a své rodiny . 

I  když Česká republika zvládá pandemii 
dobře, doporučila bych vám i nadále zbytečně 
nechodit mezi davy lidí, nosit roušky, používat 
desinfekci atd . Virus je stále velkou neznámou, 

nakažlivost je vysoká, udává se, že onemoc-
nění je 30× nakažlivější než chřipka . Virus už 
s  námi bude a  čas od  času se projeví více či 
méně a  bude ovlivňovat život každého z  nás . 
Nezastavíme ho, dokud nebude vakcína . Přej- 
me si, aby to bylo co nejdříve! A do té doby mu-
síme být opatrní .
Naše zkušenosti

Byli bychom rádi, kdybyste nám napsali, jak 
jste prožili a prožíváte karanténu, zda jste pod-
stoupili vyšetření na  protilátky nebo vyšetření 
z  výtěru nosohltanu, s  jakým výsledkem, jestli 
jste prodělali onemocnění, jak dlouho vám tr-
valo léčení, jaké máte pocity a podobně . Pokud 
máte nějaké problémy, které bychom vám moh-
li pomoci vyřešit, napište, zavolejte, mailujte .

Dobrá zpráva na závěr: Většina lázní už začí-
ná přijímat pacienty na léčení!

Dávejte na sebe pozor a zbytečně neriskuj-
te . Vydržte a pište! Obrnář se nevzdává! 

MUDr. Hana Opravilová, mobil: 705 302 343, 
e-mail: h.opravilova@seznam.cz 

O čem jednal výbor Asociace polio
7. 12. 2019 Centrum AP Na Skalce, Praha 
1. Aktuality

 ▶ JUDr . Vobořilová s manželem předvedli pro-
totyp stojanu na odkládání holí . Ing . Vobořil 
plánuje vyrobit větší množství a navrhl, aby-
chom stojany darovali do  Janských Lázní 
v  rámci spolupráce . Výbor AP poděkoval 
a návrh schválil .

2. Hodnocení letošního roku
 ▶ Předsedkyně M . Stránská shrnula aktivity 

za  uplynulý rok – Festival byl, jako obvykle, 
úspěšný, i když se konal v posunutém termí-
nu . Proběhlo pět rekondičních pobytů; Zpra-
vodaj vyšel v jarním a zimním vydání, společ-
ně s dotazníkem Kvalita života obrnářů . 

V  roce 2019 nám poskytly dotace Minister-
stvo zdravotnictví – 300 tisíc, Ministerstvo 
kultury – 33 tisíc a  Úřad vlády 142  752 ko-
run . Dodatečně potom Nadace J&T ve výši 
100 tisíc Kč . Zároveň někteří členové, zejmé-
na z  výboru, přispěli částkami nad rámec 
členských příspěvků . 
Ministerstvu kultury jsme vraceli částku 
za hudební vystoupení (hudebníci z řad čle-
nů AP vystoupili bez požadavku na  odmě-
nu) . Úřad vlády byl složitější, některé akce 
jsme museli zrušit, u  jiných žádat o  povo-
lení o přesun – EPU shromáždění a setkání 
v Piešťanech . Žádost byla podána, čekáme 
na vyjádření . 
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3. Informace k akci „Sborník z konference“
 ▶ U  Sborníku byly problémy – přednášející 

nedodali texty . Návrh na  vydání Sborníku 
I  v  letošním roce a  Sborníku II v  roce 2020, 
byl Úřadem vlády zamítnut . Vyjde tedy le-
tos, ovšem v menším rozsahu .
ÚV nás také vyzval ke kontrole . Hlavní pro-
blém byl ve  vedení účetnictví, požadují 
podvojné (v  plném nebo zjednodušeném 
rozsahu) . Nyní čekáme na  vyjádření o  vý-
sledku kontroly .

4. 60 let eradikace v ČSR
 ▶ V příštím roce si připomeneme – 60 let era-

dikace obrny v  Československu a  30 let za-
ložení Asociace polio . V souvislosti s těmito 
výročími se připravují akce .

5. Náměty, připomínky, žádosti  
 a stížnosti členů 

 ▶ E . Chadima: kladné hodnocení práce výbo-
ru AP se odráží v reakcích obrnářů, projevují 
zájem znovu se zapojit do členství .

 ▶ V . Novotná s  manželem darovali finanční 
částku na  odměny pro pracovníky výboru . 
M . Stránská navrhla ponechat tuto částku 
jako rezervu . Věra a Karel Novotní souhlasí .

 ▶ L . Zušťáková: při vyšetření u  neurologa vě-
novala naši brožurku . Byl velice potěšen, 
vzpomínal na  M . Havlovou, která ho učila . 
Plánuje pro nás zorganizovat jarní vystou-
pení souboru Verva .

 ▶ M . Langmeierová aktuální informace – 
z  úsporných důvodů zdravotnictví šetří 
na některých vyšetřeních . 

 ▶ M . Mruzková: bylo odesláno 664 Zpravo-
dajů, 3 do SR, 1 do Maďarska a 3 emailem . 
Průběžně aktualizuje webové stránky – foto 
z  Festivalu, dotazník atd . Termín odeslání 
dotazníku byl posunut do konce března, je 
nutné dohodnout, kdo obdržené dotazníky 
zpracuje . 

 ▶ V . Tobiáš: 9 . 12 . bude uhrazen poplatek 
za  web, pracujeme (na  základě požadavku 
ÚV) na převedení účetnictví do podvojného . 

 ▶ V . Hesounová věnuje souboru Verva paruky 
na představení .

 ▶ B . Svoboda navštívil naši členku Jarmilu 
Dvořákovou, která se již ke své velké lítosti 
nemůže zúčastňovat našich setkání . Vyřídil 
pozdravy od ní .

 ▶ JUDr .  Vobořilová zpracovala připomínky 
ke smlouvě o spolupráci s  Janskými Lázně-
mi . Poté nás seznámila s různými právnický-
mi záležitostmi ohledně našich aktivit . Např . 
cestovní náhrady – hradit do  výše podle 
zákona, vytvořit vnitřní předpis, kde by se 
uvedlo, co by se hradilo, kdo by proplácení 
schvaloval apod . 

 ▶ M . Stránská: jsme v kontaktu s Českou aso-
ciací vzácných onemocnění, o naše zapsání 
žádal SZÚ . Navrhla přihlásit se do této asocia- 
ce (členství je bezplatné), výbor odsouhlasil 
a deleguje M . Stránskou k jednání . 

6. Mikulášské rozloučení s letošním rokem
 ▶ Veřejná schůze výboru AP byla zakončena vá-

nočním posezením se zúčastněnými členy, jak 
je vidět na fotografii Zdeňky Jandusové .
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22. 2. 2020 Centrum AP Na Skalce, Praha 
1. Aktuality

 ▶ M . Stránská: hlavní aktualitou je výzva Úřadu 
vlády k vrácení dotace 2018 pro nedodržení 
podmínky jejího poskytnutí – neexistence 
podvojného účetnictví . Po  projednání situa- 
ce jak s  místopředsedy, JUDr .  Vobořilovou, 
tak dalšími právníky, rozhodla dotaci nevrá-
tit . Co nás čeká: budou uplatněny opravné 
prostředky – předání FÚ . AP má tři možnosti: 
prostředky vrátit; jednat s  FÚ; zcela nevyho-
vět . Rozhodnutím pro možnost třetí neztra-
tíme dotaci ve výši cca 73 000 Kč a budeme 
mít prostor pro vysvětlení našeho postupu . 
Nebude-li uznán a  bude nám nařízeno od-
vod i penále zaplatit, můžeme požádat o pro-
minutí (ustanovení § 22 odst . 14 RPÚR) . Tento 
postup nám umožní o dotaci bojovat .
Manželé Vobořilovi darovali Asociaci 7  sto-
janů na  hole k  odkládání holí u  bazénu, 
nebo v  jídelně – děkujeme, v  rámci spolu-
práce předáme Janským Lázním . 
1 . dubna bude v  Janských Lázních zaháje-
na II . etapa rekonstrukce silnice, vodovodu, 
parovodu a  kanalizace od  cukrárny přes 
kolonádu směrem k centrálnímu parkovišti . 
Přístup do LD i JD bude ztížený . 

2. Příprava voleb
 ▶ Jarní Zpravodaj bude s  volební přílohou, 

se shrnutím a  zhodnocením pěti let práce 
výboru, zároveň budou představeni noví 
kandidáti pro příští volební období . Volby 
budou probíhat jako v minulých letech, ne-
gativně, formou per rollam . Pro usnadnění 
práce příštího výboru bychom měli zvážit 
změnu článku 12 bod 6 . Stanov, snížit počet 
členů výboru na  11 osob, místopředsedů 
na 2, schůze výboru by mohly být veřejné . 
Do příští schůze se připraví návrhy změny . 

3. Oslavy Asociace polio 2020 
 ▶ Letošní oslavy AP – 30 let od založení a 60 

let od  eradikace polio započnou účastí 
na zahájení lázeňské sezony v Janských Láz-
ních, kde budeme mít informační stánek . 
Oslavám bude věnován také Zpravodaj, M . 
Mruzková chystá brožuru . 

 ▶ M . Stránská bude přednášet na Fakultě TV-ka-
tedře fyzioterapie a na Klinice rehabilitačního 
lékařství UK o 60 . výročí eradikace . Přislíbena 
je také účast v pořadu ČT – Sama doma . 

Začátkem května se předsedkyně zúčastní 
setkání se slovenskou Asociací v Piešťanech . 

 ▶ 30 . výročí založení AP bude věnován pro-
gram Festivalu OOO . V  říjnu vyvrcholí osla-
va k  60 . výročí multioborovou konferencí 
Cerebrocon, připravují SLL Janské Lázně .

4. Náměty, připomínky, žádosti  
 a stížnosti členů 

 ▶ E . Chadima: K  rekondicím – plánována do-
tace na 1166 pobytových dnů . Janské Lázně 
již zajišťovány se SLL (bazén, kolonáda), mů-
žeme počítat se zachováním cen . Dále bude 
jednat s novou ředitelkou Obchodní akade-
mie . V Sola Fide bylo vyhlášeno výběrové ří-
zení na nového nájemce . Kontaktoval odpo-
vědnou osobu, aby byly dodrženy veškeré 
nasmlouvané pobyty, zprávu podá na příští 
výborové schůzi . 
Po  připomínkách některých členů se budou 
přihlášky na  rekondiční pobyty shromažďo-
vat do termínu, uvedeného ve Zpravodaji, až 
poté se bude rozhodovat o účasti podle pořa-
dí podání přihlášky s předností pro člena, kte-
rý doposud rekondiční pobyt neabsolvoval . 

 ▶ E . Chadima navštívil členku Martu Ptáčko-
vou u příležitosti jejích 90 . narozenin a za AP 
vyřídil pozdrav a blahopřání . 

 ▶ E . Přibylová: v prosinci proběhlo v Ostravě vá-
noční setkání i letos budou pravidelně plavat .
Na základě dotazů členů ohledně možnosti 
lázeňské léčby v  jiných lázeňských zaříze-
ních než Janské Lázně, udělala průzkum 
podle indikačního seznamu, kde nás odléčí 
a zda jsou bezbariérová . Ostrožská Nová Ves 
neodpověděla; Lázně Hodonín – naši indi-
kaci neléčí; Kostelec u Zlína – neléčí; Luhačo-
vice – v současné době pro nedostatečnou 
kapacitu nepřijímají, kdy se situace zlepší, 
nevědí; Lednice – neléčí . Indikační seznam 
je z doby krize lázeňství a dnes, kdy tato si-
tuace pominula, lázeňská zařízení naši indi-
kaci léčit nechtějí . 

 ▶ L . Bradová: na rekondici v Sezimově Ústí se 
přihlásilo 18 osob, z toho 15 dotovaných . 

 ▶ M . Langmeierová má také mnoho dotazů 
ohledně lázeňských zařízení, hodně stížností 
na Ostrožskou Novou Ves a Slatinice . V sou-
časné době se dotazy hlavně týkají korona-
viru, proto nás v přednášce seznámila se zná-
mými podrobnostmi tohoto onemocnění .
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 ▶ M . Mruzková: podklady pro Sborník byly 
předány koncem prosince . Protože chyběly 
texty přednášejících, rozhodly jsme se pře-
psat hlasové záznamy z  videokonference, 
MUDr . Fabiánová následně pomohla s kori-
gováním přepisů . Sborník má menší rozsah, 
než bylo plánováno, proto mohlo být vytiš-
těno více kusů . Rozesílání by bylo finančně 
náročné, bude se rozdávat průběžně, bě-
hem akcí . Poděkování manželům Přibylo-
vým za dovoz Sborníků do Prahy . 
Připravuje brožuru k  výročí 30 let založení 
Asociace polio .
Web je aktualizován, zařazovány texty 
od prof . Ing . Michala Haindla, DrSc ., doplně-
ny akce za  rok 2019, které se konaly mimo 
plán . Budou doplněny informace o 3 . mezi-
národním kongresu o PPS ve Španělsku .

 ▶ A . Vobořilová zpracovala návrh na  vnitřní 
předpis týkající se cestovného, výborem byl 
odsouhlasen .

21. 3. 2020
Schůze Výboru AP plánovaná na  tento 

termín z  důvodu pandemie Covid-19 a  s  tím 
souvisejícími opatřeními na  základě usnesení 
vlády proběhla jednáním prostřednictvím 
e-mailů.

Ještě 16. 3. 2020 Výbor AP zvážil nepříz-
nivý vývoj současné epidemiologické situace 
a  prognózy epidemiologů, že se COVID-19 
na  území České republiky bude šířit, a  proto 
na tomto svém mimořádném jednání rozhodl 
zrušit rekondiční pobyty pro členy plánova-
né v 1. polovině tohoto roku.
1. Předsedkyně M. Stránská 

 ▶ Končíme volební období, pro další bychom 
měli připravit vše tak, aby se nově zvoleným 
členům výboru dobře pracovalo . Za  sebe: 
bude kandidovat do  výboru, ráda by do-
končila rozpracované akce . 

 ▶ Dotace 2020: Festival – rozhodnutím komi-
se Ministerstva kultury 36  000 Kč (tj . 100 %  
našeho požadavku; Úřadu vlády byl upraven 
požadavek komise na 146 139 Kč (tj . 98,12 % 
našeho požadavku); Ministerstvo zdravotnic-
tví pro rekondice 349 800 Kč (tj . 100 % našeho 
požadavku) . 

 ▶ Z  důvodů pandemie byly zrušeny tři jarní 
rekondice, nedošlo k  jarnímu plánované-

mu setkání s představiteli SLL Janské Lázně, 
EPU zrušila 3 . kongres ve  španělské Vito-
rii, zrušeno bylo setkání se slovenskou AP 
v  Piešťanech, Klinika rehabilitačního lékař-
ství (Albertov) zrušila konferenci na počest 
prof . Pfeiffera .
Nepokročily aktivity týkající se kontroly 
r .  2018 na  ÚV – Finanční úřad Prahy 10 je 
z důvodu koronavirové nákazy ochromen . 

 ▶ Volby: Předsedkyně připraví pro Zpravodaj 
shrnutí našeho pětiletého období, předsta-
ví kandidáty do  výboru . V  příloze přikládá 
výboru ke  schválení návrh na  úpravu Sta-
nov (viz čl . 12, bod 4, odst . b) . Členům výbo-
ru zároveň předkládá před vyhlášením vo-
leb návrh k projednání těchto bodů formou 
e-mailové korespondence: 
a) členové berou na vědomí zrušení rekon-

dičních pobytů v 1 . pololetí
b) schválení/neschválení vyúčtování za rok 

2019 (viz Stanovy článek 12, bod 4, odst . f),  
předkládá J . Šebestová

c) předsedou volební komise navržen 
Ing . Petr Veleba

d) schválení/neschválení úpravy Stanov
e) vyjádření ke své kandidatuře do voleb .

2. M. Mruzková 
 ▶ Vzhledem k  současnému vývoji pandemie 

COVID-19 a  nejistým prognózám navrhuje 
hromadnou akci Festival Obrnáři obrnářům 
a o obrnářích v Janských Lázních z bezpeč-
nostních důvodu pro tento rok zrušit . Jsme 
riziková skupina nejenom věkem ale i naším 
zdravotním stavem . 

 ▶ Se svojí kandidaturou souhlasí s tím, že pro 
další volební období bude zpracovávat 
a vydávat Zpravodaj AP, administrovat web 
polio .cz a udržovat kontakty se slovenskou 
a  maďarskou organizací polio . Zkušenosti 
a praktické rady pro organizaci Festivalů by 
však ráda předala . Schvaluje všechny uve-
dené body .

 ▶ Distribuce Sborníku se zkomplikova-
la, plánovalo se předávání na  našich ak-
cích – bude zveřejněn na našich webových 
stránkách zároveň s informacemi COVID-19 
a obrnáři . 

 ▶ Připravuje brožuru 30 let AP a  Zpravodaj 
1-2/2020, kde bude zařazeno oznámení 
o  konání či nekonání plánovaných akcí – 
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Festival, konference Cerebrocon, výstava 
60 . výročí eradikace polio v Československu . 

3. E. Chadima 
 ▶ Schvaluje všechny uvedené body; bude kan- 

didovat do výboru a nadále se věnovat pří-
pravám a organizaci rekondičních pobytů . 

 ▶ Rekondice – v souvislosti se zrušením rekon-
dičních pobytů v 1 . pololetí požádal vedou-
cí pobytů, aby neprodleně informovali svá 
střediska – hotely o zrušení pobytů . O těch-
to změnách jsme také povinni informovat 
MZ ČR . Přihlášeným byly zaplacené zálohy 
vráceny bankovním převodem . Přípravy 
na pobyty v 2 . pololetí nadále probíhají . 

 ▶ Zahájení lázeňské sezony v  Janských Láz-
ních je zrušeno . 

4. J. Šebestová 
 ▶ Se všemi body souhlasí . 
 ▶ Protože podvojné účetnictví zvládla v prů-

běhu zimních měsíců (za  vydatné pomoci 
V .  Tobiáše), souhlasí s  pokračováním práce 
pro AP jako tajemnice, na  post místopřed-
sedkyně nekandiduje .

 ▶ Revize hospodaření proběhla tentokrát 
netradičně, dálkově, kontrolou účetnictví 
a  bankovních výpisů, připojením předse-
dy revizní komise V . Tobiáše na  počítač AP . 
Člence RK J . Zeminové byly podklady zaslá-
ny poštou, ostatním členům výboru výsle-
dek (zisk) e-mailem . 

5. B. Svoboda 
 ▶ Souhlasí se všemi body; do dalšího volební-

ho období kandiduje, zejména jako údržbář 
kulturního a  společenského centra AP (po-
kud mu síly dovolí) .

6. E. Přibylová 
 ▶ Bere na vědomí zrušení rekondicí v 1 . polole-

tí a  i  s  ostatními body souhlasí . V  další práci 
ve výboru AP by dále pokračovala v organizaci 
plavání v  Ostravě, organizovala setkání ost-
ravských členů AP a konzultovala případné do-
tazy členů AP v oblasti zdravotní i sociální. 

7. V. Tobiáš 
 ▶ Souhlasí se všemi body; v dalším období by 

pokračoval v činnosti tak jako dosud . 
8. V. Hesounová 

 ▶ bere na vědomí zrušení rekondicí v 1 . polo-
letí, souhlasí se všemi uvedenými body .

9. J. Zimová 
 ▶ schvaluje všechny uvedené body .

10. H. Opravilová 
 ▶ souhlasí se všemi body . Kandiduje do další-

ho volebního období .
11. M. Langmeierová 

 ▶ souhlasí se všemi navrženými body . V  příš-
tím volebním období chce pracovat ve zdra-
votní oblasti .

12. L. Bradová 
 ▶ souhlasí se všemi body, ráda by dál organi-

zovala rekondiční pobyty .
K navrženým bodům bylo hlasováno:
Bod a): členové berou na  vědomí zrušení re-
kondičních pobytů v  1 . pololetí – 11 členů + 
předseda RK;
Body b) – d): se všemi body souhlasí – 11 členů 
+ předseda RK

25. 4. 2020
Schůze výboru AP se konala prostřednic-

tvím skype a e-mailové korespondence.
1. M. Stránská 

 ▶ Po  zrušení všech akcí asociace do  konce le-
tošního roku navrhuje jednat s úřady o pře-
sunutí částí dotací na  rozpracované práce, 
např . Brožurku k 30 . výročí založení AP, na ro-
zeslání Sborníku členům, zajišťování rekon-
dicí . Plánuje jednání s MZ, MK a ÚV, požádá 
o trvalou spolupráci ohledně dotací .

 ▶ Konečné rozhodnutí o zrušení akcí ve 2 . po-
loletí navrhuje k  15 . květnu, nenastane-li 
zásadní posun v  šíření viru . Předpokládá 
pokračování v  kontaktech se Státním zdra-
votním ústavem a  s  vedením SLL Janské 
Lázně . 

 ▶ Z posledního jednání MZ, komise zdravotně 
sociálního pomezí vzešlo Usnesení – bude 
zveřejněno ve Zpravodaji i na webu . 

 ▶ Navrhuje vytvořit funkci „emeritní člen vý-
boru“ pro zasloužilé členy, kteří se již necítí 
na práci ve výboru . Tento návrh je přijat .

 ▶ Začátkem května televize Prima spustí kanál 
CNN Prima, ve spolupráci s Oddělením pod-
pory a práv pacientů při MZ, kde chystá rub-
riku věnovanou problémům a  představení 
jednotlivých pacientských organizací . To by 
mohl být prostor i pro AP . 

2. E. Chadima 
 ▶ Bylo by nezodpovědné pořádat akce ve 2 . po- 

loletí z  důvodu zdravotního rizika pro naše 
členy, je pro jejich zrušení . Jsou komplika-
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ce v Janských Lázních, kde není znám nový 
nájemce Sola Fide, spolupráce s  OA v  po-
skytování masáží mimo areál je s otazníkem . 
Sanatoria Klimkovice mají náhradní činnost 

– pacienty v karanténě .
 ▶ Souhlas se zrušením již vyjádřily i  M . Mruz-

ková, J . Zeminová, L . Zušťáková, M . Langme-
ierová, L . Bradová . 

 ▶ Navrhuje v  této souvislosti proplatit dosa-
vadní vydání organizátorům zrušených re-
kondicí . Odsouhlaseno .

3. M. Mruzková 
 ▶ Oslovila MUDr . Kateřinu Fabiánovou a ta ne-

doporučuje konání akcí vzhledem k našemu 
věku i zdravotnímu stavu . Nikdo nedokáže 
předvídat, jak se bude situace nadále vyví-
jet . A září označují odborníci jako pravděpo-
dobný čas druhé vlny infekce koronavirem 
Covid-19 . 

 ▶ Ujme se příprav Festivalu v  příštím roce, 
i když toto chtěla již předat nástupci . 

 ▶ Aktualizace webu: od  1 . 4 . je zde zařa-
zen Sborník; ukončila dotazníkovou akci 
(otázkou je, kdo a  kdy výsledky zpracuje) . 
Od  MUDr .  Z . Baranové, slovenské lékařky, 
získala souhlas se zveřejněním jejího textu 

– Dětská obrna kontra koronavirus . 
 ▶ Zpravodaj vyjde začátkem června, na  jeho 

vydání by současná situace neměla mít vliv . 
 ▶ Navrhuje Sborník expedovat společně s bro- 

žurou v září, v čase, kdy by se měl konat Fes-
tival .

 ▶ Slovenská Asociace, která také zrušila sou-
časné akce, prozatím plánuje na  měsíc ří-
jen rekondici v  Dudincích . Navrhuje proto, 
aby se někteří členové zúčastnili setkání . 
M . Stránská souhlasí, případné financování 
cesty by se týkalo dotace od ÚV a zde je čas 
na rozhodnutí do konce léta . 

4. E. Přibylová 
 ▶ Z  důvodu odvolání všech akcí v  1 . pololetí 

bude zrušeno i červnové ostravské setkání . 
I plavat se začne znovu až od září . 

Příští „dálkové setkání“ se bude konat v  polo-
vině května, kdy se rozhodne s konečnou plat-
ností o ukončení akcí do konce roku 2020 . 

16. 5. 2020 
Schůze výboru AP se opět konala prostřed-

nictvím skype a e-mailové korespondence.

1. M. Stránská 
 ▶ Na  dubnové schůzi byl dohodnut konečný 

termín 15 . 5 . pro rozhodnutí o akcích ve 2 . po-
loletí, dle vývoje situace . Situace je neměnná, 
proto i  po  dohodě s  odborníky výbor roz-
hodl zrušení Festivalu i  rekondicí do  konce 
letošního roku . 

 ▶ Probíhá jednání s  jednotlivými minister-
stvy, jak zachránit část dotací: MK – přispěje 
na  výdaje, které jsme již s  přípravou Festi-
valu měli . MZ – vydalo nový formulář pro 
změněné rekondice . Vzhledem k  tomu, že 
náhradní akce nepřipadají v  úvahu, celá 
částka se vrátí . ÚV – zrušíme zahraniční 
cesty, o tuto částku požádáme navýšit poš-
tovné pro Sborník, tisk Brožury . Výborem 
odsouhlaseno .

 ▶ Ve  spolupráci s  A . Vobořilovou připraví 
do Zpravodaje rozhovor o stojanu na berle .

 ▶ Organizace pacientských organizací vypsa-
la zvláštní grant EU ve vztahu ke koronaviru . 
Vyzve Janské Lázně, zda by nechtěly spolu-
pracovat . 

 ▶ Bylo osloveno několik členek z blízkosti Pra-
hy pro práci ve výboru AP; zatím bez zpětné 
vazby . 

2. E. Chadima
 ▶ Tento týden zrušil rekondici v Klimkovicích, 

nicméně Sanatoria nabízí členům AP mož-
nost objednat si pobyt samostatně . Sola 
Fide má nového nájemce, který využije 
situace k  obnově kuchyně a  dalších úprav . 
Společně se v příštích týdnech sejdou a na-
plánují termíny rekondičních pobytů na rok 
2021 .

 ▶ Aqua centrum v JL je využitelné pouze pro 
pacienty lázní, v současnosti á 4 pacienti + 
terapeut . Stejný počet v kondičním tělocvi-
ku, takže procedury jsou až do 17 hod .

 ▶ V příštích dnech budou vráceny platby čle-
nům, kteří již uhradili podzimní rekondiční 
pobyty . 

3. M. Mruzková
 ▶ Aktualizace webu probíhá ve  spolupráci 

s  V .  Tobiášem . Pracuje na  Zpravodaji – do-
plňuje a upravuje rubriky . Požádala o spolu-
práci A . Vobořilovou v souvislosti s úpravou 
právní rubriky . 

 ▶ Doporučuje Festival 2021 naplánovat tak, 
aby se nekonal současně s  Kulinářským 
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dnem v  Janských Lázních . Předběžné da-
tum je 24 . – 26 . září 2021 .

4. E. Přibylová
 ▶ V  souladu s  našimi opatřeními bylo zruše-

no v  Ostravě plavání, bude pokračovat až 
od  září . Informace o  tom je již připravena 
ke zveřejnění ve Zpravodaji . 

5. J. Šebestová 
 ▶ Do  Zpravodaje poděkování firmě EPOS 

za účetní program a pomoc .
 ▶ Dotazníky, které máme fyzicky, přepíše 

do  elektronického formuláře . Vyhodnoce-
ní dotazníku bude vydáno v  zimním čísle 
Zpravodaje . 

6. V. Tobiáš 
 ▶ Bude pracovat na vylepšení skypové komu-

nikace . 
7. M. Langmeierová 

 ▶ E-mailem: „Hlasuji pro zrušení všech re-
kondicí do konce roku 2020, protože vývoj 
epidemie Covid-19 je velmi nejistý, čísla 
nakažených opět stoupají a  je také hrozba 
2 . vlny nákazy . Nelze tedy nic předpově-
dět… Infekce Poliomyelitis acuta anterior t .j . 
dětská obrna, bylo také virové onemocnění, 
které nás zinvalidizovalo na celý život . Není 
vhodné se vystavit další nebezpečné virové 
infekci, natož v našem rizikovém věku .“

Tyto snímky dokumentují novou formu jednání Výboru AP přes skype
Zápisy ze všech výborových schůzí zhotovila: J. Šebestová

DůležIté INFORmACe 
 ▶ Členka Výboru AP Věra Hesounová má no-

vou e-mailovou adresu: 
vera .hesoun@seznam .cz .

 ▶ Zasílání Zpravodaje elektronicky – opě-
tovní výzva
V minulém Zpravodaji jsme vás vyzvali, po-
kud máte zájem o jeho zasílání přes internet, 
sdělte to tajemnici . Zatím se ohlásili čtyři 
členové . 
Pokud se chcete také přihlásit na  elektro-
nický odběr, můžete kdykoliv napsat tajem-
nici J . Šebestové na e-mail: asociacepolio@
seznam .cz s vaší e-mailovou adresou . V tom 

případě vám časopis už nebudeme zasílat 
poštou .

 ▶ Pro ostravské účastníky rehabilitačního 
plavání oznamujeme, že je zrušeno plavání 
do  konce června i  samotné setkání obrná-
řů k  zakončení prvního pololetí 25 . června 
2020 . 
Plavání v Městské nemocnici Fifejdy v Ostra-
vě bude pokračovat v září tohoto roku od 3. 
9. do 10. 12. Společné předvánoční setkání 
je plánované na  10. prosince 2020 v  Koz-
lovně od 13 hodin . 

mm

Poděkování 
…za záchranu . Ano, přesně tak by mohl po-

kračovat nadpis .
V posledním čísle Zpravodaje jste se mohli 

dočíst v Úvodním slově předsedkyně M . Strán-
ské o  tom, že Ministerstva a Úřad vlády si kla-
dou jako podmínku poskytnutí dotace vedení 

podvojného účetnictví . Pro nás (a  nejen pro 
nás), je to značná komplikace, protože jsme 
celé roky vedli účetnictví jednoduché, což 
nám dovoluje zákon o účetnictví . A tak nastal 
problém a  nutnost převést naše účetnictví 
do  podvojného . Co teď? Buď zakoupit účetní 
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program, nebo platit účetní, což jsou pro nás 
náklady navíc . 

A teď přišla ta záchrana v podobě ePOS OK,  
s.r.o. Praha, kde pracuje Václav Tobiáš, před-
seda kontrolní a  revizní komise . Tato firma, 
vedena Ing .  Ilonou Boumovou nám poskytla 
bezplatné využívání jejich účetního programu 
a  i  její pracovnice ing .  Jitka Chládová a  Jaro-

slava Kinčlová nám byly k dispozici radou . Tak 
jsem se do toho s jejich pomocí pustila . Nevím, 
jestli jsem to zvládla na jedničku, ale účetnictví 
funguje a  navíc vím, pokud budu potřebovat 
pomoci, že se mám kam obrátit .

Proto ještě jednou velký dík za  pomoc 
a pro nás velký dar. 

Jaroslava Šebestová, hospodářka AP

Hospodaření za rok 2019
Ve dnech 16 . až 22 . března 2020 probíhala 

v rámci home office (domácí kancelář) kontrola 
hospodaření a správnosti účtování předsedou 
kontrolní a revizní komise Asociace polio, Vác-
lavem Tobiášem a  Jaroslavou Šebestovou, ta-
jemnicí a hospodářkou AP .

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu 
v České republice a zákazu shromažďování více 
osob, jako předseda kontrolní a revizní komise 
jsem navrhl kontrolu pomocí zabezpečeného 
dálkového přístupu k počítači tajemnice a hos-
podářky Asociace polio programem Team-
Viewer . V počítači byl k dispozici program SIDUS, 
ve kterém je vedeno podvojné účetnictví . Dále 
byly předloženy veškeré elektronické výpisy 
z  obou bankovních účtů . 90% položek v  účet-

ním deníku pochází právě z bankovních výpisů . 
Bylo konstatováno, že měsíční obraty a zůstatky 
účtů souhlasí . Nebyly překontrolovány poklad-
ní doklady, které ale činí pouze 0,7% celkových 
finančních obratů . Dále byla předložena eviden-
ce členů s členskými příspěvky . Tato analytická 
evidence souhlasí s účetní evidencí .

Nebyly shledány nesrovnalosti v účetní evi-
denci . Na základě této kontroly bylo povoleno 
uzavření účetnictví za rok 2019 – viz přiložená 
výsledovka a obratová předvaha .

Tímto zároveň pověřuji předsedkyni Asocia- 
ce polio PhDr . Marcelu Stránskou k podepsání 
revizní zprávy za rok 2019 . 23 . března 2020

Václav Tobiáš,  
předseda kontrolní a revizní komise AP

Kontrola pokladní hotovosti
Pokladní kniha – počáteční stav k 1 . 1 . 2019 216,00 Kč
Příjmy 16 450,00 Kč
Výdaje 13 413,00 Kč
Stav v pokladně k 31 . 12 . 2019 3 253,00 Kč

Kontrola bankovních účtů

Účet u ČS, a.s. (provozní) č. 80413349/0800
Počáteční stav k 1 . 1 . 2019 89 538,84 Kč
Obraty MD 1 647 346,82 Kč 
Obraty DAL 1 665 454,70 Kč
Konečný zůstatek k 31 . 12 . 2019 469 168,75 Kč 

Účet u UniCredit Bank (dotační) č. 2113993458/2700
Počáteční stav k 1 . 1 . 2019 101 445,94 Kč
Obraty MD 1 188 644,28 Kč
Obraty DAL 1 200 551,38 Kč
Konečný zůstatek k 31 . 12 . 2019 71 430,96 Kč 

Celkem peněžní prostředky k 31. 12. 2019 543 852,71 Kč
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Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 

Příjmy

Členské příspěvky 93 688,00 Kč 

Sponzorské dary 29 700,00 Kč 

Dotace Úřadu vlády 142 752,00 Kč 

Dotace MK ČR 33 000,00 Kč 

Dotace MZ ČR 300 000,00 Kč 

Dotace Nadace J&T 100 000,00 Kč 

Úroky BÚ 78,85 Kč 

Platby od účastníků rekondičních léčebných pobytů (nejsou příjmem AP) 1 062 159,00 Kč 

Celkem příjmy 1 761 377,85 Kč 

Výdaje

Přeplatky členům za rekondiční pobyty -400 011,72 Kč 

Spotřeba materiálu (kancel ., hyg . a úklid . prostředky, obálky, známky) -5 534,13 Kč 

Spotřeba energie (společenské centrum Na Skalce, Praha 5) -3 275,00 Kč 

Cestovné – služební cesty -5 714,00 Kč 

Telekomunikace a spoje -24 441,62 Kč 

Nájemné (společenské centr . Na Skalce a pronájem prostor na Festival OOO) -36 975,00 Kč 

Ostatní služby (rekondiční pobyty, Zpravodaj, Sborník, Festival OOO) -1 157 573,05 Kč 

Mzdové náklady -71 500,00 Kč 

Jiné ostatní náklady (popl . za vedení účtů, počítačová ochrana,  
pošt . poukázky a pod .) -17 817,95 Kč 

Daň z úroků -9,14 Kč 

Vratka nevyčerpané částky z dotace MK -4 100,00 Kč

Celkem výdaje -1 726 951,61 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů (zisk) 34 426,24  Kč 

Části výdajů byly hrazeny z dotací poskytnutých MK ČR, MZ ČR, ÚV ČR a Nadace J&T .

Jaroslava Šebestová, tajemnice a hospodářka AP

Zpráva výboru Asociace polio o letech 2016 až 2020
Volební období, které končí, bychom mohli 

nazvat obnovou Asociace polio . Spolkový vý-
bor se velmi rychle zrehabilitoval, a  nastavil 
postupně pracovní tempo podle současných 
potřeb a schopností jeho členů . 

Vznikly nové stanovy AP, koncepce na  léta 
2017 až 2019, vnitřní řád . Rozšířily se hlavní do-
tační zdroje: k  Ministerstvu zdravotnictví ČR 
a Ministerstvu kultury ČR přibyl v roce 2017 Úřad 
vlády ČR pro zajištění zázemí asociace, v  roce 
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2019 Nadace J&T . Obnovily se kontakty se slo-
venskou Asociácií polio, které přesáhly i na do-
teky k maďarským kolegům . Spolek získal aktiv-
ní členství v European Polio Union . Konsolidace 
se projevila v zastavení odchodů členů z asocia- 
ce, ale i  jejich mírným přírůstkem . Vedle péče 
o členskou základnu v organizaci rekondičních 
pobytů, které vystoupaly ze tří na pět výjezdů 
v  průběhu kalendářního roku, a  vedle každo-
ročního pořádání Festivalů s  výstavami obra-
zů a  fotografií našich členů, se Asociace polio 
etablovala mezi pacientskými organizacemi . 
Získala místo v  pracovní skupině Pacientské 
rady pro zdravotně sociální pomezí při Mini-
sterstvu zdravotnictví ČR a  zapojila se také 
do  Asociace vzácných nemocí . A  především, 
začaly se obnovovat či budovat kontakty s od-
bornou veřejností – se Státními léčebnými láz-
němi Janské Lázně, Státním zdravotním ústa-
vem, s  Klinikou rehabilitačního lékařství FVN 
a  1 .  LF UK, kde sídlí i  poslední Polio poradna 
v  ČR, s  katedrou fyzioterapie Fakulty tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy . Spolu se 
Státním zdravotním ústavem byla uspořádána 
konference Postpoliomyelitický syndrom. Pře-
nosná dětská obrna Zkušenosti obrnářů. a  při-
praven je pro členy Sborník z této konference .

V  průběhu let 2016–2019 se uskutečnilo 
16  rekondicí, jichž se zúčastnilo 465 členů Aso-
ciace polio . Proběhly čtyři Festivaly Obrnáři obr-
nářům a  o  obrnářích v  Janských Lázních, bylo 
vydáno (i  s  letošním rokem) 10 Zpravodajů AP . 

Celkem bylo získáno a  spotřebováno v  dotač-
ních řízeních 1  469  242  Kč . Tento souhrn není 
úplný, letošní poslední rok přinesl 531  939 Kč 
v  dotacích na  naše plánované akce, takže se 
můžeme pochlubit celkovou pětiletou sumou 
2 001 181 Kč . Zrušení všech akcí v roce 2020 z dů-
vodů koronavirové pandemie ovšem zname-
nalo v letošním roce zrušení pěti rekondicí pro 
131 členů AP, zrušení Festivalu, zrušení účastí 
na mezinárodních akcích a s tím spojené vrácení 
finančních prostředků ve výši 385 800 Kč .

Pětiletá práce současného výboru měla být 
tedy zakončena velkolepě . Činnost spolku pak 
vyvrcholit oslavami třiceti let trvání Asociace 
polio, účastí při otevření lázeňské sezóny v Jan-
ských Lázních s  informačním stánkem a  výsta-
vou k tomuto výročí, Festivalem Obrnáři obrná-
řům a o obrnářích za účasti minulých předsedů 
a  zahraničních sousedů s  oslavou šedesáti let 
od eradikace polio v ČSR a brožurou o 30 leté 
činnosti AP . 

A  velkou účastí obrnářské obce na  dvou-
denní multioborové konferenci CEREBROCON 
v  Janských Lázních 21 . až 22 . října, pořádané 
SLL Janské Lázně, věnované dětské obrně .  
S  pietním připomenutím uplynulých šedesáti 
let bez dětské obrny . Tato akce se uskuteční, 
pokud nás nezastaví Covid-19, který nám rázně 
ukázal, jaké to je, bojovat s virem, ať je to polio-
virus nebo koronavirus . 

Děkuji všem členům výboru za spolupráci .
PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně AP

Volby na roky 2021 až 2025
Výzva k volbám

V tomto roce končí volební období výboru 
a kontrolní a revizní komise Asociace polio . 

Proto podle článku 12 odstavce 4b Sta-
nov Asociace polio vyhlašuji volby do výboru 
a  kontrolní a  revizní komise Asociace polio 
na dobu 2021 až 2025 .

Průběh voleb
1 . Vzhledem ke  zkušenostem a  potřebám aso- 

ciace byly upraveny Stanovy AP (odstavec 5, 
článek 12), a počet 15 členů byl snížen na 11 
členů takto: Výbor je jedenáctičlenný. Je 
schopen usnášení za přítomnosti alespoň 
šesti členů. Rozhodnutí musí být přijato 
nadpoloviční většinou přítomných.

2 . Vzhledem k sníženému počtu členů byl počet 
místopředsedů ze tří snížen na  dva takto: 
Výbor volí z  řad svých členů předsedu 
a  dva místopředsedy a  z  této funkce je 
odvolává. Při volbě a odvolávání předsedy 
a místopředsedy dotyčné osoby nehlasují.

Dnem vyhlášení voleb je 30. červen 2020. 
Hlasování probíhá negativní formou, tj . odmí-
tavé stanovisko se elektronickými prostředky 
či korespondenční volbou zašle předsedovi 
volební komise Ing. Petru Velebovi: Petýrko-
va 1952, 141 00 Praha 11, petrveleba@volny .cz .

Negativní vyjádření k  návrhu kandidátů je 
nutné doručit do 31. 7. 2020. 

Předseda komise vydá k 31 . 8 . 2020 prohlá-
šení o provedení voleb a vyhlásí výsledky . 
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Návrh kandidátů do Výboru Asociace polio  
na období 2021 až 2025 

Byli osloveni současní členové výboru a re-
vizní a kontrolní komise výzvou ke kandidatuře 
a  představě další práce . Byli vyhledáni člen-
ky a  členové, především šedesátníci, a  deset 
z nich bylo osloveno – ženy i muži, z krajů blíz-
kých i vzdálených . Toto jsou kandidáti seřazení 
od nejmladších: 

 ▶ JUDr.  Alena Vobořilová z  Českých Budě-
jovic – byla oslovena výborem ku pomoci 
již minulý rok; rázně se ujala amatérských 
právních akcí, dala vše do  pořádku . Svou 
profesí i elánem splňuje představy AP . 

 ▶ Prof.  Ing. michal Haindl, DrSc. z Prahy 6 – 
s jeho překlady a pohledem na svět se setká-
váme na  webových stránkách i  v  bulletinu . 
Svou erudicí je přímo předurčen ke  kontak-
tům se světem .

 ▶ mgr.  mária mruzková z  Ostravy – elánem 
a  zkušenostmi ovládá bravurně média AP . 
Coby šéfredaktorka nastavila vysokou laťku 
bulletinu, organizovala mnoho Festivalů OOO . 

 ▶ emil Chadima z  Poděbrad – jeho profe-
sionální vedení rekondicí navázalo na  vel-
kou stopu jeho předchůdců, ve  výboru se 
osvědčil jako správný pragmatik . 

 ▶ mUDr.  marta langmeierová z  Prahy 5 – 
přináší pravidelné zprávy z dění ve zdravot-
nické oblasti . 

 ▶ Jaroslava Šebestová z Prahy 10 – v kombi-
nované funkci tajemnice a  hospodářky se 

stala klíčovou postavou výboru; nebojí se 
výzev a  během funkčního období vyrostla 
v profesionálního činitele . 

 ▶ PhDr.  marcela Stránská z  Prahy 6 – před-
sedkyně končícího výboru AP, pozornost 
věnuje zajišťování a  rozdělování státních 
finančních prostředků a  propagaci spolku 
v odborné i laické veřejnosti . 

 ▶ mUDr. e. Přibylová z Ostravy – zpravodaj-
ka Moravskoslezského kraje, organizátorka 
lékařských akcí, iniciátorka plavání a  jiných 
akcí v Ostravě . 

 ▶ ludvika Bradová z  Loun – organizátorka 
rekondicí .

 ▶ mUDr. Hana Opravilová z Prahy 5 – zpravo-
dajka Královéhradeckého, nyní Středočeské-
ho kraje . Organizátorka lékařských akcí . 

 ▶ Bohumil Svoboda z Prahy 10 – zodpovědný 
správce komunitního Centra AP, Na Skalce 1, 
v Praze . 

Kandidátka do Kontrolní a revizní komise  
Asociace polio

 ▶ Bohumil Navrátil z Janských Lázní – aktiv-
ní člen AP, známý mechanik přístrojů firmy 
Meyera . 

 ▶ Václav tobiáš z Kladna – byl osloven ke spo-
lupráci v RK komisi již v roce 2018 . Předseda 
končící RK komise a odborník na informační 
technologie . 

 ▶ Jana Zeminová z Prahy 9 – členka RK komi-
se končícího výboru AP . 

Harmonogram pro volby do Výboru a Kontrolní a revizní komise AP

Červen předložení kandidátky: 11 kandidátů výboru AP, 3 kandidáti KR komise – webové  
stránky, Zpravodaj AP 1-2/2020

30 . 6 . začátek voleb

31 . 7 . ukončení voleb

31 . 8 . vyhlášení zvoleného výboru AP na období 2021 – 2025 předsedou volební komise  
na webových stránkách spolku – www .polio .cz

Září korespondenční informace členům AP spolu s materiály AP, Sborník z konference,  
brožura 30 let AP .

PhDr. Marcela Stránská, předsedkyně AP
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Sborník přednášek uzřel světlo světa 
Na přelomu roku jsme se pustili do zpraco-

vání Sborníku přednášek z  konference 2018, 
konané ve  Státním zdravotním ústavu v  Pra-
ze pod názvem Postpoliomyelitický syndrom . 
Přenosná dětská obrna . Zkušenosti obrnářů .

Proč až tak dlouho po  samotné konferen-
ci uskutečněné 24 . října 2018? Z  jednotlivých 
přednášek jsme měli jenom dvě v textové po-
době . Paní předsedkyně se snažila sehnat pod-
klady od  jednotlivých přednášejících . Získala 
od nich jenom prezentace k přednáškám . 

Protože jsme si mysleli, že by tyto prezentace 
nebyly dostatečně vypovídající, rozhodla jsem 
se přednášky převézt ze zvukového záznamu 
na papír . Byla to ovšem mravenčí práce . Záznamy 
z přednášek pořízené SZU jsou fajn, ale po zvu-
kové stránce docela slabé . Odposlouchávání bylo 
náročné, kolikrát i  při opakovaném přehrávání 
nebylo dobře rozumět, co přednášející říká . Byla 
jsem zoufalá a zeptala jsem se Jarušky Šebesto-
vé, jestli by mi nepomohla . Byla velice vstřícná 
a hned se pustila do práce . Následně jsme texty 
poslaly autorům na korekturu . Zde jsme narazily 
na fakt, že paní doktorka Švestková koncem roku 
2018 zemřela a docentka Havlová, autorka dvou 
přednášek, byla dlouhodobě hospitalizovaná . 
Proto jsem oslovila MUDr .  Kateřinu Fabiánovou 
ze SZÚ, zda by neudělala korektury těchto před-
nášek . A hlavně u Milušky Havlové, jestli by nám 
nepomohla s doplněním textů, protože jí nebylo 
dobře rozumět a ani odborné výrazy nám nic ne-
říkaly . Takže díky MUDr . Fabiánové jsme nakonec 
měly všechny texty pohromadě . Její pomoc oce-
ňujeme o to více, že to bylo v době, kdy SZÚ už 

řešil první otázky COVID-19 u nás .
A potom zbylo už „jen“ graficky vše zpraco-

vat, doplnit fotografiemi a zadat do tisku . Hoto-
vé sborníky odvezli do Prahy manželé Přibylovi 
a  tak na  únorové schůzi proběhl symbolický 
křest Sborníku .

Tehdejší představa byla, že se Sborník bude 

průběžně rozdávat na  akcích AP – rekondice, 
zahájení lázeňské sezony a  jiné pobyty v  Jan-
ských Lázních s vyvrcholením na Festivalu Obr-
náři obrnářům a o obrnářích . Až potom by se 
zbývající Sborníky expedovaly členům . 

Jenomže COVID-19 tenhle plán totálně rozdr-
til . Všechny kontaktní akce jsou odvolané, a pro-
to výbor rozhodl, že Sborník se bude expedovat 
v září společně s brožurou k 30 . výročí AP .

Kdo by si Sborník chtěl přečíst dříve, má 
možnost . Je umístěný na webových stránkách 
www .polio .cz v sekci AKCE A FOTO – Konferen-
ce SZÚ 2018 .

M. Mruzková

Webové stránky AP – překlady 
Věřím, že průběžně sledujete internetové 
stránky polio .cz . Snažíme se na  nich aktuálně 

reagovat na  dění 
kolem nás, nechy-
bí tam informace 
o  plánovaných ak-
cích nebo případ-
ných změnách . Jak 
jsme uváděli výše, 
je tam k  přečtení 
i  Sborník předná-
šek z  konference 
v roce 2018 .

Do Odborných textů nám poslední dobou pra-
videlně přispívá prof.  Ing.  michal Haindl, DrSc.

Michal je členem Asociace polio, pracuje 
v  Ústavu teorie informace a  automatizace Aka-
demie věd ČR, kde vede Oddělení rozpoznávání 
obrazu . Působí i  na  Fakultě informačních tech-
nologií ČVUT v  Praze, katedře teoretické infor-
matiky, je člen Vědecké rady FIT ČVUT a dalších 
českých i  mezinárodních vědeckých orgánů . 
Na  Karlové univerzitě je školitel doktorandů 
na MFF a člen Oborové rady doktorského studia . 

I když se profesně věnuje technickému od-
větví (aplikované matematice v  rozpoznávání 
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a  modelování mnoharozměrných dat), díky 
svým jazykovým znalostem se zajímá o  dění 
ohledně vymýcení obrny ve  světě a  s  ní spo-
jenými aktivitami . Svoje překlady nám posílá 
a  my je umísťujeme na  náš web . V  sekci OD-
BORNé teXtY – Překlady letos přibyly již čty-
ři jim přeložené zajímavé články:
3 . Globální vymýcení obrny stagnuje v  zá-

věrečné fázi autora Leslie Robertse s podti-
tulem Ohniska pocházející z vakcíny si mohou 
vynutit změnu v strategii „koncovky“

4 . Pandemie zastavuje hromadné očkování 
opět autora Leslie Robertse

5 . Slizniční imunita a vymýcení obrny autorů 
Alexandra N . Donlan William A . Petri Jr . s pod-
titulem Dokončení globální eradikace dětské 
obrny bude vyžadovat novou orální vakcínu

6 . Vývoj epidemiologie polioviru sérotypu 
2 po  stažení orální polio vakcíny séroty-
pu 2 několika autorů .

Všechny články jsou z časopisu Science . Scien- 
ce (anglicky věda) je akademický časopis Ame-
rické asociace pro vědecký pokrok a  je pova-
žován za  jeden ze světově nejprestižnějších 
vědeckých časopisů . 

M. Mruzková

Deset, třicet, šedesát 
Ptáte se, jaká jsou to čísla? No přece jsou to 

naše letošní výročí . Souvisí s  dětskou obrnou 
a Asociací polio .

Deset
To první úzce souvisí s tím posledním . V září 

uplyne deset let, kdy byl v  Janských Lázních 
instalován model Polioviru u příležitosti 50 . vý-
ročí vymýcení poliomyelitis anterior acuta (dět-
ské obrny), neboli Heine-Medinovy nemoci 
v Československu jako vzpomínka na všechny 
postižené s poděkováním všem, kteří jim v  je-
jich těžkém údělu obětavě pomáhali . Podepsá-
ni jsou tehdejší ředitel SLL s .p . Janské Lázně 

MUDr .  Roman Koudele a  tehdejší předseda 
Asociace polio Ing .  Jindřich Beneš . Autorem 
sochy je PhDr . Vladimír Vondrejs, CSc . Oba po-
sledně jmenovaní jsou zároveň postiženi dět-
skou obrnou a jsou členy Asociace polio . 

Připomenu pár útržků z  projevu Ďádi Von-
drejse při instalaci „Polioviru“ v  Janských Láz-
ních před Lázeňským domem dne 25 . 10 . 2010: 

„Na projektu polioviru jsme pracovali několik let. 
Projekt byl inspirován předsedou AP Jindrou Bene-
šem, kterému se zalíbilo mé sdělení, že vlastně ty 
tenzegrity co dělám, konkrétně ikosaedr (pravidel-
ný dvacetistěn) je tvar, který má také náš „oblíbený 
poliovirus“. Jindrův nápad byl udělat nám pomní-
ček ve formě sochy, kde bychom napsali své vzkazy 
do budoucnosti, a já jsem měl navrhnout formu.“ 

„První idea byla, že podstavcem budou hole-ka-
nadky a uvnitř viru bude sedět bronzová panenka.

Pak jsem na jedné ze svých výstav v Těchobu-
zi předvedl ikosaedr na soklu z holí, moc se mi ta 
kombinace nelíbila a na jezírku v Odlochovicích 
jsem předvedl ikosaedr s pobronzovanou panen-
kou, jak plave na vodě. To bylo hezké.“ 

„Když mne Jindra vybídl, abych nakreslil další 
rámcový návrh, doporučil jsem dvě verze. Iko-
saedr na  třímetrovém soklu a  ikosaedr na  držá-
ku upevněném na zdi, to aby se to nedalo zničit, 
aby na  to nedosáhli vandalové. Koule v  rozích 
měly být asi 7 cm v průměru a tyče měly být tenké 
a pružné, aby se to dobře sestavovalo.“

„Pustili jsme se do realizace. Místo holí kamen-
ný sokl, tvar co nejjednodušší (bez bronzové pa-
nenky – co se dá dělat, aby to nebylo drahé). Jak 
to už bývá, projekt se přeměňoval podle toho, jak 
do něj vstupovali různí lidé.“
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„Nakonec jsme se domluvili, že sestavíme ob-
jekt z polokoulí a tyčí. To usnadní úpravu nasaze-
ní z druhé strany. Když mi na poslední chvíli Petr 
přinesl dílo ukázat před začištěním, věděl jsem, že 
máme vyhráno. A pověstný kámen spadl z něko-
lika srdcí. A  pak přišla ta dnešní sláva a  noviná-
ři a  rozhlas a  různé projevy a  všichni se tváříme, 
jako že pohoda a tak to má být. A to je asi všech-
no. Děkuji Petrovi Světlíkovi za  mistrovství, Jin-
drovi Benešovi za důvěru a iniciativní podíl a vám, 
že jste přišli a říkali, jak se vám to líbí.“ 

třicet
Už třicet let působí mezi zdravotně postiže-

nými občanské sdružení, nyní už spolek Asocia-
ce polio . Asociace byla založená po revoluci jako 
důsledek nezájmu o občany postižené po polio-
myelitidě s  následnými problémy označovaný-
mi jako postpoliomyelitický syndrom . Proto si 
při svém založení dne 4 . srpna 1990 v Janských 
Lázních dala za úkol hájit zájmy a potřeby obr-
nářů sdružených v Asociaci polio . 

K  třicátému výročí jejího vzniku připravuje-
me samostatnou brožuru 30 let AP, kterou jsme 
chtěli rozdávat na  letošním Festivalu Obrnáři, 
obrnářům a  o  obrnářích . Kvůli jeho odvolání 
vám brožuru budeme expedovat v září spolu se 
Sborníkem přednášek z konference 2018 .

Šedesát 
K  tomu prvnímu výročí se váže toto třetí – 

šedesát let od vymýcení (eradikaci) poliomyeli-
tidy v Československu . 

Všichni už víme, že poliomyelitida (dětská 
přenosná obrna) je virové infekční onemocně-
ní, které napadá nervový systém . Onemocnění 
má různé formy závažnosti, paralytická forma, 
která je nejtěžší, postihne asi 0,1 až 1 % infiko-
vaných . Úmrtnost je v  této skupině 5 až 10 %, 
uzdraví se 15 až 30 % . Ostatní přeživší nesou 
doživotní následky – obrny, atrofie, deformity 
zvláště na dolních končetinách . 

V  současnosti si už pouze někteří z  gene-
race starších lékařů pamatují na  paretická 
onemocnění způsobené polioviry . V  bývalém 
Československu byla jako v  první zemi světa 
dětská přenosná obrna eradikována díky ploš-
né vakcinaci v 60 . letech minulého století .

Důležitým mezníkem v  boji proti tomuto 
onemocnění byl objev inaktivované vakcíny 
v  roce 1954 . Američan Jonas E . Salk v  tomto 
roce uskutečnil velkou placebem kontrolova-
nou studii na  ověření efektu vakcinace . O  tři 
roky později, po velké epidemii poliomyelitidy, 
byla tato vakcína úspěšně použita v celostátní 
hromadné očkovací kampani i u nás . Od konce 
roku 1959 probíhala celoplošná vakcinace dětí 

Autor sochy Ďáďa Vondrejs při výkladu
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do  15 let živou vakcínou vyvinutou Albertem 
B . Sabinem .

Očkování v tehdejším Československu bylo 
zahájeno inaktivovanou vakcínou, která byla 
dovezena v  roce 1957 z  Kanady . Třetí dávka 
byla již připravena u  nás v  Ústavu sér a  očko- 
vacích látek (resp . tehdejším Výzkumném 
ústavu imunologickém) . Z českých vědců měli 
zásluhu na  řešení problémů s  očkováním pro-
ti poliomyelitidě přinejmenším epidemiolog  
Vilém Škovránek a  virologové Karel Žáček, Di-
mitrij Slonim, Ervín Adam, J . Červenka a Vladi-
mír Vonka .

Československo bylo tedy první zemí na svě-
tě, která v  roce 1960 díky zahraniční podpoře 
zcela zastavila šíření dětské obrny . Stalo se tak 
díky důslednému preventivnímu programu 
a  očkování všech nově narozených dětí . V  Čes-
koslovensku se očkování zavádělo od roku 1957 
a  od  jara 1960 bylo zavedeno celoplošné oč-
kování . V  tom roce bylo naočkováno 94% dětí 
do  15 let věku . Ještě v  1 . polovině roku 1960 
bylo evidováno 33 onemocnění, od 2 . poloviny 
roku 1960 se nevyskytl případ indigenní, neim-
portované paralytické poliomyelitidy . Českoslo-
vensko se v roce 1961 stalo 1 . zemí na světě, kde 
byl proces šíření divokých poliovirů přerušen, 
poliomyelitida byla vymýcena .

Metodu uplatněnou tehdy v  Českosloven-
sku převzala Světová zdravotnická organizace 
(WHO) později i pro ostatní země světa . V Evro-
pě byla vyhlášená eradikace polio 21 . července 
2002 . Podle Světové zdravotnické organizace 
pokračuje endemický přenos ještě v  Nigérii, 
Pákistánu a  Afghánistánu . Úplné vymýcení je 
plánováno na rok 2020 . 

Program globální eradikace poliomyelitidy, 
který WHO vyhlásila v  roce 1988, vedl k  dra-
matickému snížení incidence poliomyelitidy 
i  v  rozvojových zemích . I  když datum globál-
ní eradikace jako cíle programu je opakovaně 
oddalován vzhledem k  řadě nedořešených 
problémů, nelze popírat dosažené úspěchy . 
Dokud nebude přenos divokého polioviru 
přerušen globálně, ve  všech zemích a  oblas-
tech trvá riziko importu a  epidemií . Jedinou 
dostupnou ochranou je vakcinace . Znevažovat 
nebo dokonce popírat účinnost vakcinace pro-
ti poliomyelitidě si zřídka dovolí i  nejzatvrze-
lejší odpůrci očkování . To jsou významná slova 
MUDr . Jitky Částkové, CSc . ze Státního zdravot-
ního ústavu Praha . 

M. Mruzková

Konference CeReBROCON o polio 
Ve dnech 21 . až 22 . října 2020 se v Janských 

Lázních uskuteční pátý ročník multioborové 
dvoudenní konference, CEREBROCON . Téma-
tem letošního ročníku bude onemocnění viro-
vá dětská obrna (poliomyelitis anterior acuta) . 
Konference se bude konat v  přednáškovém 
sále léčebny Vesna, na  Horní promenádě Jan-
ských Lázní . Bude to v  týdnu končícím 24 . říj-

nem, dnem Světového boje proti dětské obrně . 
Státní léčebné lázně tak připomenou nejen sa-
motný duch místa, genius loci obrny, ale i 60 let 
její eradikace v Československu . Kde jinde! 

Janskolázeňské konference jsou v rámci Čes-
ké republiky jedinečné svou mezioborovostí . 
Každý ročník je věnován danému tématu kom-
plexně z pohledu odborníků z různých oblastí . 

Salkova injekční vakcinace

Sabinova orální vakcinace (na kostku cukru)
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CEREBROCON může navštívit kdokoliv z  pří-
buzných zdravotnických i  nezdravotnických 
profesí, je určena i nám, poučeným laikům .

Konference bude oficiálně vyhlášena v prů- 
běhu srpna. Je zapotřebí sledovat lázeňské we- 
bové stránky (www .janskelazne .com) i  pro vaši 
informaci, jak se epidemiologická situace vyvíjí .

Řada z  nás účast plánuje, po  individuálním 
zvážení se této akce zúčastní . Pro ně chceme na-
bídnout vzhledem k  náročnému dvoudennímu 

programu zázemí zajištěním pobytu ve dnech 19 . 
až 24 . 10 . 2020, v Mariánum . Předpokládáme uby-
tování nejvýše pro 22 osob, s polopenzí, možná 
se zajištěním nějaké procedury ve dnech mimo 
konání konference, konferenční poplatek, vše 
odhadem 4  500 Kč . Váš předběžný zájem po-
třebujeme znát do 30. 6. 2020. Zprávu i dotazy 
prosím směřujte: MUDr . Hana Opravilová, mobil: 
705 302 343, e-mail: h .opravilova@seznam .cz .

Marcela Stránská

Ako prežívame koronavírusové obdobie na Slovensku  
a čo je nové v polio svete 

Podľa čínskeho horoskopu je rok 2020 rokom 
krysy, neviem však, či jej miesto si uzurpátorsky 
neobsadil iný živý/neživý organizmus, koronaví-
rus SARS-CoV-2, Svetovou zdravotníckou orga-
nizáciou a takmer všetkými národnými zdravot-
níckymi autoritami označovaný ako COVID-19 
a medzi nami ešte familiárnejšie nazývaný ako 
kovidko (zvukovo sa to podobá na „kvítko“, ale 
s tým nemá náš malý, mrňavý, no o to zákernejší 
kovidko absolútne nič spoločné) . 

Kovidko zasiahol dosť dramaticky do  živo-
tov nás všetkých ako jednotlivcov vo všetkých 
rolách, ktoré sme si doteraz poctivo plnili – ako 
rodičia, starí rodičia, partneri, priatelia, kama-
ráti, susedia, náhodní známi, turisti, športovci, 
spolusediaci v reštaurácii, v kaviarni či pri pive, 
osamelí bežci potulujúci sa medzi inými osa-
melými bežcami po  krajine, návštevníci diva-
diel, kín, výstav, hradov a zámkov roztrúsených 
po návršiach či obklopených bralami alebo zá-
mockými parkmi, spolucestujúci v autobusoch, 
vlakoch, lietadlách, spolupacienti v rehabilitač-
ných ústavoch, liečebniach a  ozdravovniach, 
rekreanti na  rekondičných pobytoch… – Ak 
ste medzi vymenovanými nenašli všetky svoje 
roly, čo je viac ako pravdepodobné, pokojne si 
ich do zoznamu doplňte .

O  vírusoch vieme my obrnári svoje, nikto 
nám nebude tvrdiť, aké sú to neviniatka a  že 
oni nám vlastne len pomáhajú zvyšovať prah 
citlivosti na  rôzne neduhy tohto sveta a  ro-
bia nám v konečnom dôsledku dobre tým, že 
zvyšujú našu imunitu . Čerta starého, ten nám 
dobre známy vírus poliomyelitídy, ktorý nás 
navštívil pred desiatkami rokov, zanechal v na-
šich životoch takú paseku, že sme sa z toho do-
dnes nespamätali a už to tak zrejme aj nadobro 

ostane . Vo svojej zákernosti tento „náš“ (nedá-
me si ho!) poliovírus zašiel dokonca tak ďaleko, 
že keď si nás vybral ako svojho hostiteľa (lebo 
vírusy vždy potrebujú niekoho, na kom sa po-
tom dokážu vyblázniť, bez nás, hostiteľov, by 
to bol len taký pidizhluk molekúl bez vlastné-
ho metabolizmu, o  ktorý by veda ani história 
ani nezavadili), boli sme zväčša takí malí, že si 
na časy predvírusové už ani nepamätáme . (A je 
to tak dobre, aspoň nám nie je za tými časmi 
ľúto, aj tak by sme s tým nič neurobili .)

Kovidko sa nám – a  slabou útechou je, 
že nielen nám, ale úplne všetkým – posta-
ral o  tohtoročný program, ktorého hlavným 
a  vcelku jednoduchým heslom je „Zostaň 
doma!“. Akcie, ktoré sme mali na tento rok na-
plánované a na ktoré sme sa veľmi tešili, ostali 
zväčša len na  papieri a  v  podobe našich plá-
nov – o  zrušenie niektorých sa nám postaral 
štát (víkendovka v Piešťanoch začiatkom mája), 
ďalšie sme sa rozhodli zrušiť sami, keďže situá-
cia v  čase ich plánovaného konania nevyzerá 
ešte veľmi bezpečne a  priaznivo (relaxačný 
pobyt na  Zemplínskej šírave koncom júla) 
a ďalšia v prázdninovom čase (relaxačný pobyt 
v Hokovciach v polovici augusta) je v čase, keď 
toto píšem (meniny majú na Slovensku Viktor-
ky, v Čechách a na Morave Blaženky), stále dosť 
neistá . Poslednou plánovanou akciou mala byť 
predĺžená víkendovka v Liptovskom Jáne kon-
com septembra, tú sme sa však rozhodli nahra-
diť týždňovým relaxačným pobytom v  Dudin-
ciach v  termíne 4 . až 11 . 10 ., keďže veríme, že 
dovtedy sa situácia ak už nie úplne znormali-
zuje, tak bude aspoň legálna a bez aktuálnych 
striktných obmedzení . Dobrou správou zatiaľ 
je aj to, že premiéri našich krajín (IM&AB) sľu-
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bujú v  krátkom čase otvorenie hraníc, čo by 
mohlo umožniť infiltráciu tohto posledne zmie- 
neného podujatia aspoň niektorými odvážny-
mi účastníkmi nielen toť spoza Moravy, ale aj 
hen spoza Bíliny .

Život našej asociácie však v  súčasnosti 
ovplyvňujú aj iné okolnosti – rok 2020 je ro-
kom volebným, volíme si nových členov Rady 
a  Kontrolnej komisie AP . Vzhľadom na  skutoč-
nosť, že sa nám v priebehu posledných rokov 
výraznejšie znížil počet členov, rozhodli sme sa 
znížiť počet členov v Rade AP zo súčasných de-
väť na päť, museli sme si však dať schváliť nový 
Štatút, v  ktorom je to takto zakotvené . Voľby 
budú prebiehať korešpondenčne, resp . online, 
začiatkom leta by sme mali teda už vedieť, kto 
bude viesť túto organizáciu v  najbližších ro-
koch . Už teraz je ale jasné, že naša AP bude mať 
nového predsedu alebo novú predsedníčku 
(predsedu si zvolia noví členovia Rady AP spo-
medzi seba), keďže ten súčasný, autor týchto 
riadkov, sa rozhodol po  viac ako desiatich ro-
koch v  tejto funkcii odovzdať štafetový kolík 
niekomu inému .

Kovidkov vplyv sa prejavil aj na  medzi-
národnej polio scéne. Začiatkom júna 2020 
(9 .  až  12 .  6 .) sa mala vo Vitorii-Gasteiz v  Špa-
nielsku konať v poradí už tretia medzinárodná 
konferencia o  polio a  PPS, v  jej priebehu sa 
malo konať aj pravidelné výročné zasadnutie 
Európskej únie polio (EPU), neuskutoční sa ani 
jedno ani druhé . Konferencia bola odložená 
na  neurčito, valné zhromaždenie EPU sa toh-
to roku zrejme prvý raz uskutoční formou on-
line stretnutia, v súčasnosti sa hľadajú vhodné 
a dostupné technické riešenia . 

Medzinárodné spoločenstvo obrnárov však 
nespí ani v  časoch kovidka – prebieha čulá 
komunikácia medzi jednotlivými asociáciami 
i  medzi jednotlivcami naprieč kontinentmi, 
i  v  rámci EPU . V  médiách sa často spomínajú 
isté súvislosti a podobnosti medzi pandémiou 
poliomyelitídy, najmä zo začiatku 50 . rokov mi-
nulého storočia, a  súčasnou kovidkovou pan-
démiou . Dr . Nicholas Price a profesor Nicholas 
Hart, lekári londýnskej nemocnice St . Thomas 
Hospital v  centre Londýna, kde sídli aj slávna 
Lane Fox Polio Clinic, ktorí sa nedávno zviditeľ-
nili v súvislosti s liečbou britského premiéra B . 
Johnsona, zašli až tak ďaleko, že v  článku pre 

denník „Daily Mail“ povedali, že „tento (Co-
ronavirus) je polio našej generácie!“, v  ktorom 
upozorňujú na  veľké podobnosti medzi skú- 
senosťami nás, obrnárov – poliomyelitikov, 
a súčasnými udalosťami . 

Detská obrna sa v  poslednom čase stala 
vďačnou témou aj v  niektorých slovenských 
médiách – z viacerých hodno spomenúť najmä 
dva . DenníkN si v článku Otakara Horáka zo 16 . 
4 . 2020 „Každé leto sa vracala ako mor. Pred 65 
rokmi ohlásili vakcínu na  detskú obrnu“ pripo-
menul 65 . výročie predstavenia vakcíny, ktorú 
vyvinul americký lekár a virológ Jonas Salk – to, 
že táto „bezpečná, efektívna a  účinná“ vakcína 
je pripravená na použitie, bolo americkej i sve-
tovej verejnosti oznámené 12 . apríla 1955, teda 
na  10 . výročie smrti amerického prezidenta 
Franklina D . Roosvelta . 

Zuzana Matkovská z denníka SME sa v člán-
ku „Obrna by mohla definitívne zmiznúť, chcú 
upraviť 50-ročné očkovanie“ z 24 . 4 . 2020 venu-
je snahám výskumníkov vyvinúť a  otestovať 
novú vakcínu na  poliomyelitídu s  upraveným, 
špeciálne dizajnovaným vírusom, ktorá bude 
účinná a zároveň podstatne bezpečnejšia ako 
vakcína používaná v  súčasnosti . Táto orálna 
vakcína má už 50 rokov a zistilo sa, že oslabe-
ný vírus, ktorý je jej súčasťou, sa naďalej vyví-
ja – stačí mu iba pár mutácií na to, aby dokázal 
u ľudí opäť vyvolávať nebezpečné a nákazlivé 
ochorenie . Aby sa obrnu podarilo definitívne 
zastaviť, päťdesiat rokov staré očkovanie musí 
aj napriek nespočetným úspechom prejsť ne-
vyhnutnou úpravou .

No a na záver ešte jedna poznámka – víru-
su detskej obrny sa najviac darilo na  detskej 
populácii, sme toho svedkami až na  niekoľko 
málo výnimiek všetci . No a  ako naschvál, ko-
vidko, ktorý prišiel 70 rokov po najväčšej polio- 
pandémii, si zmyslel, že najlepšie sa mu darí 
množiť sa a šíriť sa ďalej prostredníctvom nás 
starších . Nedoprajme mu teda tú radosť vy-
blázniť sa na nás druhý raz, držme sa, dávajme 
si pozor a nič nepodceňujme! 

Štefan Grajcár

Články vzpomínané v slovenských médiích 
najdete na webových stránkách Asociace polio 
v SR www .polio .sk v rubrice Zaujímavosti .

Redakce
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Vzpomínáme 
na naše přátele a kamarády,  
kteří nás opustili:

Jitka Bergrová z Dmýštice (76 let)
Milena Bičíková z Pěnčína (80 let)
Vasil Čubirka z Prahy 4 (71 let)
Alexandra Fišerová z Prahy 5 (75 let)
Libuše Hauznerová z Prahy 6 (74 let)
Karel Janíček z Velkého Meziříčí (72 let)
Soňa lejsková z Ostravy (74 let)
Jana Podhradská z Brna (78 let)
Jana Sokolová z Plzně (65 let)
MUDr . Václava Richterová z Karlových Varů (81 let)
Anna Sztankayová ze slovenského Prešova (65 let)
Zdeněk Špalek z Karviné (62 let)
Jiřina Buriánková z Prahy 5 (92 let) a Marie Šuhajo-
vá ze Žďáru nad Sázavou (72 let) nebyly obrnářky, 
ale jezdily do Janských Lázní a mnozí jsme je znali .

3 . května 2020 nás opustila naše kamarád-
ka Janička Sokolová po těžké nemoci ve věku 
65 let . Bude nám moc chybět, její smích, zpěv 
a pozitivní přístup k životu . Skvělá žena, nikdy 
nezapomeneme . 

Za Vozíčkáře Plzeňska Anna Stejskalová

Jana byla moc známá u  všech, kteří prošli 
Jánkami a  Asociací . Všude jí bylo plno a  měla 
spoustu přátel . Ta zpráva by se měla dostat 
do  Zpravodaje . Posílám jeden z  jejich posled-
ních obrázků . Myslím, že na  ní bude opravdu 
hodně lidí vzpomínat a  vždycky si vybaví její 
písničky i legrácky a i to, jak dokázala lidi kolem 
sebe sdružovat a i podržet, když bylo třeba .

Zuzana Šišková

Smutnou správu o ztrátě manžela Jana nám 
sdělila i  členka Výboru AP Věra Hesounová . 
Honza najednou není… Opravdu smutná zprá-
va, vždyť byl nedílnou součástí našich rekon-
dičních pobytů posledních let . Byl příjemný 
a nenápadný společník, který Věru doprovázel 
na  každém kroku . A  nepomáhal jenom jí, ale 
milou zkušenost mám i  já, když mi pomáhal 
s nepojízdným skutříkem . Bude nám chybět…, 
ale budeme na něj rádi vzpomínat .

mm

Jana Sokolová

Saša Fišerová na fotografii 
s Rudánkem Bláhou

Zdeněk Špalek s Tamarou Kubicovou – 
organizátoři velkolosinských srazů

Soňa Lejsková

Anička Sztankayová
(blondýna vpravo)

Jan Hesoun



V době pandemie onemocnění covid-19 jsou pacienti  
se vzácnými onemocněními vysoce rizikovou skupinou

Pandemie způsobená novým koronavirem 
SARS-CoV-2 se týká celé naší společnosti . Mé-
dia nás opakovaně v posledních týdnech infor-
mují o skutečnosti, že vysokému zdravotnímu 
riziku jsou vystaveni starší lidé nebo pacienti 
s chronickými, civilizačními, nebo onkologický-
mi onemocněními . Nicméně nemělo by se za-
pomínat, že vysokému riziku jsou vystaveni 
také pacienti se vzácnými onemocněními. 
Navíc o  adekvátních léčebných postupech 
v případě vzácných onemocnění jsou obvykle 
informováni jen specializovaní lékaři ve fa-
kultních nemocnicích a velmi často také sa-
motní pacienti. Praktičtí lékaři, kteří poskytují 
běžnou péči v ambulancích nebo jejich kolego-
vé na  urgentních příjmech specifickou situaci 
pacientů se vzácnými onemocněními mnohdy 
neznají a nevědí, jak přesně postupovat .

Pandemie onemocnění COVID-19 se týká 
pacientů, kteří:
1 . díky svému onemocnění nejsou schopni 

dodržovat preventivní hygienická opat-
ření: např . pacienti s mentálním postižením, 
poruchou autistického spektra, onemocně-
ními kůže nebo onemocněními pohybové-
ho aparátu;

2 . jsou schopni dodržovat hygienická opat-
ření, ale při nákaze jsou vysoce ohroženi 
díky předchozímu onemocnění typic-
kých cílových orgánů viru SARS-CoV-2: 
např . pacienti s  epilepsií, metabolickým, 
nervosvalovým, plicním, neurologickým, 
onkologickým a  kardiologickým onemoc-
něním, nebo se sníženou imunitou;

3 . vyžadují pravidelnou léčbu a  sledová-
ní v  nemocničním zařízení, když je však 
přístup k  léčbě omezen v  důsledku kri-
zových opatření nebo díky zvýšenému 
riziku infekce;

4 . vyžadují akutní péči v důsledku náhlého 
zhoršení jejich zdravotního stavu, kde 
dostupnost akutních medicínských in-
tervencí může být omezena díky zahlce-
ní zdravotních systémů v důsledku léčby 
nemocných s COVID-19, a to ze všech výše 
jmenovaných diagnostických skupin.

V některých případech jsou v angličtině dostup-
né doporučené postupy pro urgentní medicínské 

intervence u vybraných vzácných onemocnění: 
https://www .orpha .net/consor/cgi-bin/Dise- 
ase_Emergency .php?lng=EN .

Případně lze získat informace od  českých 
partnerských pracovišť Evropských referenčních 
sítí pro vzácná onemocnění (ERN): https://www .
mzcr .cz/Odbornik/obsah/specializovanapraco-
viste-pro-vzacna-onemocneni_3966_3 .html .

Vnímáme, že situace vyvolaná pandemií 
SARS-CoV-2 přináší značnou zátěž celému 
zdravotnictví . Přesto považujeme za nezbytné 
přijmout následující opatření:

 ▶ Zajistit, aby záchranná služba, lékaři urgent-
ního příjmu a lékaři v nemocnicích plně re-
spektovali specifické potřeby pacientů se 
vzácným onemocněním;

 ▶ Zajistit pravidelně poskytovanou léčbu 
a  péči pro tyto pacienty mimo nemocnice 
pro všechny případy, kdy je to možné: prak-
tickými lékaři, pracovníky agentur domácí 
péče a dalšími způsoby;

 ▶ Zajistit maximální ochranu pro pacienty při 
neodkladných návštěvách zdravotnických 
zařízení: oddělené prostory, důsledná des-
infekce, respirátory, rukavice a  další nutné 
ochranné prostředky;

 ▶ Zajistit ochranné prostředky pro asistenty 
a pracovníky domácí péče, pracovníky rané 
péče a další profese, které se na pravidelné 
léčbě pacientů se vzácnou nemocí podílejí .

Zároveň apelujeme na všechny zdravot-
níky: Pacienti se vzácným onemocněním často 
vědí, co je zapotřebí udělat, a naopak co může 
zásadně uškodit . Velice často mají také kontak-
ty na  lékaře specialisty, kteří je léčí . Prosíme 
vás, věnujte jim pozornost i v této krizové době 
a jednejte uvážlivě . 
Děkujeme!

Za  Radu ČAVO Bc .  Anna Arellanesová, před-
sedkyně, Ing . René Břečťan, místopředseda, Kate-
řina Uhlíková, místopředsedkyně, Prof . MUDr . Mi-
lan Macek, DrSc, Národní koordinační centrum 
pro vzácná onemocnění (www .nkcvo .cz) .

Stanovisko České asociace  
pro vzácná onemocnění (ČAVO),  

Praha 4. 4. 2020
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Usnesení v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími dopady
Osoby se zdravotním postižením nebo 

chronickým onemocněním se v  posledních 
týdnech potýkají s výpadky péče, a to jak so-
ciální, tak i zdravotní. Dopad, který to na ně 
má, není srovnatelný s  dopady na  zdravou 
část populace, tito lidé se bez adekvátní 
péče neobejdou. 

Ony samy nebo jejich blízcí se potýkají zej- 
ména s:

 ▶ nedostupnými zdravotními službami 
či odloženou zdravotní péčí (vč . léčby 
bolestí, které zdravotní postižení prováze-
jí, výrazného zhoršení zdravotního stavu 
nebo stagnaci dříve se zlepšujícího stavu, 
což může být alarmujícím ohrožením jejich 
dalšího vývoje);

 ▶ nedostupnými či omezeně dostupnými 
sociálními službami (zejm . oblast začle-
nění, uplatnění, denní a  odlehčovací péče, 
osobní asistence a pečovatelské služby, rané 
péče);

 ▶ sníženou soběstačností kvůli omezením 
(např . nemožnost odezírat, nákupu nezbyt-
ného s ohledem na riziko nákazy);

 ▶ zhoršením ekonomické situace a  nejis-
totou do  budoucna (např . zvýšená péče 
o  osoby se zdravotním postižením nebo 
chronickým onemocněním kvůli výpadkům 
služeb, nucené přerušení výkonu práce kvů-
li riziku zavlečení nákazy domů);

 ▶ dopady na psychiku a duševní stav (např . 
izolace a frustrace z výpadku služeb, naopak 
strach z nákazy při využívání fungujících slu-
žeb, strach z výpadku pečujících, změny v re-
žimu u závažných zdravotních postižení ve-
doucí k agresi a zhoršení zdravotního stavu) .

Proto považujeme za klíčové soustředit se nyní 
na následující oblasti a s urgencí doporučuje-
me přijmout tyto kroky:

 ▶ sběr dat a informací o potřebách osob se 
zdravotním postižením vč . v  domácí péči 
a  jejich pečujících ve  spolupráci s  pacient-
skými organizacemi;

 ▶ koordinace podpory a péče pro osoby se 
zdravotním postižením a  pro pečující (pro 
udržení péče o osoby se zdravotním posti-
žením i při výpadku podpory formální a ne-
formální péče, pozastavení poskytování 
některých sociálních a  zdravotních služeb 

a uzavření školských zařízení);
 ▶ krizová intervence osobám, na  které má 

pandemie a  návazná opatření akutní de-
vastační dopady (v  rámci činnosti kontakt-
ního místa zabezpečení kapacity krizové 
intervence do domácnosti pečující o osobu 
se zdravotním postižením, kde hrozí kolaps 
péče v  souvislosti se zátěžemi pandemie 
COVID-19);
 • mobilní skupiny připravené zastoupit pe-

čující v případě jejich nakažení koronavi-
rem, pokud je to vzhledem k situaci oso-
by, o  níž bylo pečováno, nutné . V  rámci 
podpory poskytovatelů sociálních služeb 
neprodleně řešit přípravu osob povin-
ných na základě usnesení vlády nastoupit 
k  výkonu práce u  poskytovatelů sociál-
ních služeb do  mobilních skupin . Zajistit 
jejich seznámení s prostředím daného po-
skytovatele, připravit je na možnost nasa-
zení při uzavření celého objektu posky-
tovatele, zajistit podmínky při rozsáhlém 
onemocnění profesionálních pracovníků 
poskytovatele atd .;

 • kapacity, které jsou z  rozhodnutí pří-
slušných orgánů budovány v krajích pro 
oddělenou péči o  nemocné COVID-19 
z  prostředí sociálních služeb, rozšířit 
a  určit i  pro umístění nemocných osob 
s  těžkým zdravotním postižením/one-
mocněním původně využívajících péči 
osob blízkých;

 ▶ koordinace dobrovolnické pomoci oso-
bám se zdravotním postižením a odlehčení 
pečujícím;

 ▶ pravidelné testování rizikových osob (se 
zdravotním postižením) a pečujících;

 ▶ ochrana (OOP, příp. dezinfekce) pro osoby 
se zdravotním postižením (vč . individualizace, 
např . děti, onemocnění s  projevy v  obličeji), 
pečující, osobní asistenty a profese, které se 
na pravidelné léčbě pacientů se vzácnou ne-
mocí podílejí, edukační materiál o způsobech 
zacházení s OOP pro neformální pečující;

 ▶ pravidelně poskytovaná léčba a  další 
zdravotní péče o ohrožené pacienty mimo 
nemocnice pro všechny případy, kdy je to 
možné: praktickými lékaři, agenturami do-
mácí péče a dalšími způsoby;
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 ▶ dostupnost pravidelné lékařské péče (vč . 
nezbytné pravidelné prevence), vč . pravi-
delných terapií osob se zdravotním posti-
žením, životně důležitých léčiv a  prostřed-
ků zdravotnické techniky (zdravotnických 
prostředků, zdravotnického materiálu) pro 
osoby se zdravotním postižením a pečující;

 ▶ specifické zacházení (určení zdravotnic-
kých zařízení k  zabezpečení léčby osob 
s náročným chováním, mj . osoby s PAS kom-
binovaným s dalším mentálním postižením, 
léčba nákazy COVID-19 u  osob se zdravot-
ním postižením s  podporou lékařem v  do-
mácím ošetřování, zdravotnická záchranná 
služba, lékaři urgentního příjmu a  lékaři 
v nemocnicích respektují specifické potřeby 
pacientů se vzácným onemocněním); 

 ▶ psychosociální podpora pro osoby se zdra-
votním postižením (zejm . co se týče úzkosti 
a agrese), pečující; 

 ▶ dostupnost sociálních služeb a  asisten-
ce, zejm . otevření primárních respitních slu-
žeb, denních/týdenních stacionářů, služeb 

pro rodiny s  dětmi, dodatečné financování 
v sociálních službách a jeho zacílení;

 ▶ kompenzace příjmů pečujících formou 
ošetřovného člena rodiny ve výši 100%, kom-
penzace výpadků nepravidelných příjmů, 
dostupnost pomoci v hmotné nouzi, a to při 
akutním výpadku příjmů bez náhrady, za-
bezpečení finanční podpory pečujícím . 

Dopady pandemie COVID-19 a potřeba je ře-
šit však budou trvat i do budoucna. Apeluje-
me proto na to, aby co nejdříve vzniklo fungu-
jící fórum, na němž bude probíhat spolupráce 
ministerstva zdravotnictví, ministerstva prá-
ce a  sociálních věcí, dalších relevantních mi-
nisterstev, a  dalších zúčastněných stran. Tím 
by měla být nově vzniklá mezirezortní pracovní 
skupina, kde budou zastoupeny rezorty, ale i od-
borná veřejnost a další relevantní aktéři .

Usnesení pracovní skupiny Pacientské 
rady ministra zdravotnictví pro zdravotně-

sociální pomezí ze dne 23. dubna 2020 
k situaci osob se zdravotním postižením 

a chronickým onemocněním

Osobní bankrot – řešení dluhů
V případě, že je fyzická osoba zadlužena, má 

více věřitelů a není schopna platit své závazky, 
je možné se z dluhové pasti dostat za pomoci 
institutu oddlužení neboli osobního bankrotu .

Od  poloviny roku 2019 je možné oddlu-
žit osoby pobírající starobní nebo invalidní 
důchod. V  takovém případě insolvenční řízení 
může trvat maximálně 3 roky a  po  tuto dobu 
se provádí z příjmu zákonná srážka jako u před-
nostní pohledávky v exekuci . Tato splátka musí 
činit minimálně částku cca 2 200 Kč . Příjem dů-
chodce tedy musí být ve výši životního minima 
plus alespoň 2  200 Kč měsíčně . Pokud někdo 
tuto podmínku nesplní, měl by mít další pří-
jem, například brigádu nebo dárce, který mu 

na splátku insolvence bude přispívat . Výše zmi-
ňovaného mírnějšího oddlužení může důchod-
ce využít pouze jednou za  život . Zmiňované 
mírnější podmínky platí pro invalidní důchodce 
druhého a  třetího stupně . Invalidní důchodce 
prvního stupně musí projít standardním říze-
ním, které je až na pět let .

Po splnění oddlužení je dlužník osvobozen 
od  zbývající nezaplacené části dluhů a  nena-
růstají mu úroky z  prodlení a  penále . Návrh 
musí podat k tomu oprávněný subjekt .

Podrobné informace, včetně kontaktů na po-
radny lze nají na  stránkách https://insolvence .
justice .cz/ .

JUDr. Alena Vobořilová

životní minimum pro jednotlivce se od dubna zvýšilo na 3 860 Kč,  
existenční minimum na 2 490 Kč

Vláda schválila zvýšení částek životního  
a existenčního minima od 1 . dubna 2020 o 13,2 % .  
Životní minimum pro jednotlivce se tak zvýši-
lo o 450 Kč na 3 860 Kč a existenční minimum 
vzrostlo o 290 Kč na 2 490 Kč . Obě tyto částky 
se tak zvyšují poprvé od  roku 2012 . Samotná 
výše valorizace vychází z  nárůstu příslušného 

indexu spotřebitelských cen vykázaného Čes-
kým statistickým úřadem . Návrh novelizace na-
řízení předložila ministryně práce a sociálních 
věcí Jana Maláčová (ČSSD) .

Vláda může podle zákona o životním a exis-
tenčním minimu tyto částky zvýšit v  pravidel-
ném termínu od 1 . ledna, pokud příslušný index 



v  rozhodném období (tzn . od  posledního zvý-
šení) přesáhne 5 % . Tato podmínka byla splněna 
již v roce 2014 a nyní sledovaný index dokonce 
přesáhl 13 % . Valorizaci životního a existenčního 
minima je možné uskutečnit též v mimořádném 
termínu, a právě této možnosti bylo vzhledem 
k  současnému prudkému růstu spotřebitel-
ských cen využito .
Co je to životní a existenční minimum

Existenční minimum je hranicí peněžních 
příjmů, která je nezbytná k  zajištění výživy 
a ostatních základních potřeb na úrovni umož-
ňující přežití . Životní minimum je minimální 
společensky uznaná hranice peněžních příjmů 
k zajištění výživy a ostatních základních osob-
ních potřeb . Životní a existenční minimum ne-
zahrnuje nezbytné náklady na bydlení .

Od  životního minima se odvozují některé 
dávky státní sociální podpory závislé na  výši 
příjmů . Jde například o přídavek na dítě a po-
rodné nebo dávky pomoci v hmotné nouzi, což 
je doplatek na  bydlení, mimořádná okamžitá 

pomoc či příspěvek na  živobytí . Významnou 
roli hraje rovněž v případě exekucí pro určení 
nezabavitelné částky .
Jak se zvýší životní a existenční minimum?

Podle návrhu ministryně Jany Maláčové 
(ČSSD) došlo ke  zvýšení životního minima 
pro jednotlivce o  450 Kč na  3  860 Kč měsíč-
ně . U  rodiče samoživitele s  jedním dítětem 
do 6 let životní minimum společně posuzova-
ných osob po zvýšení vzrostlo celkem o 640 Kč 
na  5  520 Kč . U  čtyřčlenné úplné rodiny s  dět-
mi ve  věku například 8 až 10 let se zvýšilo 
o  1  340 Kč na  11  590 Kč . Existenční minimum 
vzrostlo o 290 Kč na 2 490 Kč . Pro přehlednost 
uvádíme změny částek v tabulce .

V souvislosti s navrhovanou úpravou částek 
životního minima je možné v roce 2020 předpo-
kládat zvýšené náklady v rozsahu cca 390 milio-
nů Kč, z toho na dávky pomoci v hmotné nouzi 
310 milionů, na  dávky státní sociální podpory 
80 milionů Kč . Zvýšené výdaje budou pokryty 
z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí .

Jak se od 1. dubna 2020 zvýšilo životní a existenční minimum? (v Kč) 

Částka životního minima Částka od  
1. ledna 2012

Částka od  
1. dubna 2020 Rozdíl

jednotlivec 3 410 Kč 3 860 Kč 450 Kč

první osoba v domácnosti 3 140 Kč 3 550 Kč 410 Kč

druhá a další osoba v domácnosti,  
která není nezaopatřeným dítětem 2 830 Kč 3 200 Kč 370 Kč

dítě do 6 let 1 470 Kč 1 970 Kč 230 Kč

dítě od 6 do 15 let 2 140 Kč 2 420 Kč 280 Kč

dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 2 450 Kč 2 770 Kč 320 Kč

Částka existenčního minima 2 200 Kč 2 490 Kč 290 Kč

MPSV

Poznámka redakce: Životní a  existenční minimum bylo zvýšeno nařízením vlády. č. 61/2020 Sb., 
účinném od 1. 4. 2020. 

O dávky lze žádat i poštou, e-mailem, datovou schránkou  
nebo přes e-identitu

Pokud lidé chtějí požádat o  některou z  ne-
pojistných sociálních dávek, mohou vyplněné 
žádosti včetně příloh podávat i přes podatelnu 
úřadu práce, poštou či elektronicky, především 
prostřednictvím emailu se zaručeným elektro-

nickým podpisem, datové schránky nebo přes 
Národní identitní autoritu (máte-li občanku s či-
pem) . Především na začátku nového čtvrtletí se 
tak můžete vyhnout čekání ve  frontách . Žádat 
můžete zejména o dávky státní sociální podpory .
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Na  webu jsou vzory vyplněných formulářů 
s  detailně uvedenými návody, které lze najít 
i na všech pobočkách úřadu práce . Pokud bude 
třeba cokoli doplnit nebo upravit, úředníci vás 
sami písemně zkontaktují . Formuláře lze stáh-
nout, vyplnit a odeslat na Portálu MPSV .

V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen 
nebo osob se zdravotním postižením apod . pomů-
žou s jejich rychlejším odbavením pracovníci infor-
mačních center či asistenti prevence kriminality .

Lze se také objednat na určitý termín, online či 
telefonicky, viz kontakty na příslušné pracoviště .
Informační centra a call centrum

Na  vybraných pracovištích fungují infor-
mační centra, kde vám pomůžou s vyplněním 
žádostí, případně vám poradí přímo pracovní-
ci, ke kterým jste si přišli žádost podat .

Operátoři Call centra jsou k dispozici denně 
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý 

a  ve  čtvrtek od  8 do  15 hodin a  v  pátek od  8 
do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803 .

Zájemci mohou své dotazy posílat také 
elektronickou cestou na e-mail kontaktni .cen-
trum@mpsv .cz či callcentrum@mpsv .cz .

Volat či psát do  call centra lze i  v  případě 
zprostředkování zaměstnání, evidence na úřa-
du práce, podpory v  nezaměstnanosti nebo 
rekvalifikace . Pokud někdo potřebuje řešit kon-
krétní záležitosti, je třeba obrátit se na přísluš-
né kontaktní pracoviště .
Směrem k digitalizaci

Úřad práce chce omezit nutnost osobní ná-
vštěvy a  uspořit čas klientů i  zaměstnancům 
úřadu, kteří se pak mohou více věnovat těm, 
kteří potřebují konkrétní rady .

V  průběhu roku 2019 úřady práce elektro-
nickou cestou přijaly zhruba 40 tisíc žádostí .

Socialnipolitika.eu

Z Národní rady zdravotně postižených ČR
Změny zákonů 1. 1. 2020

Od 1 . 1 . 2020 se změnila řada zákonů, a tudíž 
nás čeká řada změn . Na některé změny od 1 . 1 . 
2020 vás upozorňujeme:
1 . Jsou používány elektronické neschopenky . 

Lékaři budou tudíž vystavovat neschopenku 
elektronicky a pacient dostane do ruky průkaz 
práce neschopného zaměstnance, který nebu-
de již zaměstnavateli předávat . To se stane au-
tomaticky . Přesto je důležité, aby pacient svého 
zaměstnavatele telefonicky nebo elektronicky 
upozornil, že je práce neschopný . Pokud by 
tak neučinil, tak má neomluvenou absenci . Je 
však možné, že lékař vám vystaví normální pa-
pírovou neschopenku, tak jako dosud, protože 
z technických důvodů nebude schopen vysta-
vit elektronickou neschopenku . V takovém pří-
padě budete muset, tak jako dosud, odevzdat 
jeden díl neschopenky svému zaměstnavateli .

2 . Došlo ke  zvýšení důchodů . Zvýšení se týká 
všech důchodů, a  to jak starobních, invalid-
ních, tak vdovských . Výše zvýšení bude po-
dle současné výše důchodu . Takže lidé, kteří 
mají důchod 8000 Kč, jim byl zvýšen od 1 . 1 . 
2020 o 617 Kč . Lidé, jejichž důchod činí nyní 
18  000 Kč tak obdrželi navýšení ve  výši 
1137 Kč .

3 . Minimální mzda činí 14 600 Kč . Tím se také 
mění tabulkové platy, což lze nalézt v naří-

zení vlády o zvýšení minimální mzdy .
4 . Od 1 . 1 . 2020 musí být všichni psi, to zname-

ná i  vodící či asistenční, očipováni . Čip má 
sloužit ke  vzniku centrálního registru psů . 
Pokud je pes čipem již označený, tak nemusí-
te nic dělat . Cena čipu se pohybuje od 120 až 
450 Kč . Přičemž si pravděpodobně nějakou 
částku naúčtuje i veterinární lékař za úkon .

Změn, které platí od  1 . 1 . 2020 je podstatně 
více, ale my jsme přesvědčeni o tom, že právě 
tyto změny se vás nejvíce dotýkají .
Bílý program konečně vyřešen

V pondělí 9 . 12 . 2019 jednala NRZP ČR s VZP 
ČR, a  to opět o  úhradě zdravotnických pro-
středků tzv . bílého programu . To jsou prostřed-
ky, jako je například pojízdná sedačka do spr-
chy, sedačka do vany, pojízdné WC a podobně . 
Jak víte, všechny tyto prostředky byly vyřazeny 
od 1 . srpna z úhrad veřejného zdravotního po-
jištění .

Nakonec jsme se shodli na  tom, že VZP ČR 
bude hradit 100 % ceny vybraných prostředků tzv . 
bílého programu, a to na základě dohody s doda-
vateli a distributory těchto prostředků . Musí být 
uzavřena smlouva o sdílení rizik . Tyto prostředky 
by měly být hrazeny již od 1 . ledna 2020 .

NRZP ČR osloví všechny zainteresované 
a bude se snažit, aby došlo k dohodě na změ-
ně zákona č . 329/2011 Sb ., o  poskytování dá-
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vek pro osoby se zdravotním postižením, že 
některé prostředky, které jsou nyní hrazeny 
z  veřejného zdravotního pojištění, by napříš-
tě byly hrazeny ze systému sociálních dávek . 
Předpokládá to však změnu zákona, případně 
vyhlášky, takže lze předpokládat, že ke změně 
by mohlo dojít až od roku 2021 . Do té doby bu-

dou prostředky tzv . bílého programu hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění .

Je to velmi dobrá dohoda, se kterou přišla 
VZP ČR a  je nutné ji poděkovat za  vstřícnost 
a pochopení potřeb lidí s nejtěžším zdravotním 
postižením .

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Změna ukazatelů u vozíků pro invalidy s motorickým pohonem
které podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
mohou být schváleny pro tento provoz jako vozidla zvláštního určení 

Zákonem č .  52/2020 Sb ., ze dne 30 . ledna 
2020, kterým se mění zákon č . 56/2001 Sb ., 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích a  o  změně zákona č . 168/1999 
Sb ., o pojištění odpovědnosti za škodu způso-
benou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o  pojištění odpo-
vědnosti z  provozu vozidla), ve  znění zákona  
č . 307/1999 Sb ., se změnilo ustanovení § 3 odst . 
3 písm . e), které stanoví, co jsou jako vozidla 
zvláštního určení vozíky pro invalidy s motoric-
kým pohonem, takto: 
e) vozíky pro invalidy s  motorickým poho-

nem, pokud jejich šířka nebo délka pře-
sahuje jeden metr a čtyřicet centimetrů, 
jejich konstrukční rychlost převyšuje 
15 km.h-1 nebo jejich maximální přípust-
ná hmotnost převyšuje 450 kg.

Dosavadní znění tohoto ustanovení bylo:
e) vozíky pro invalidy s  motorickým pohonem, 

pokud jejich šířka nebo délka přesahuje je-
den metr, jejich konstrukční rychlost převyšu-
je 6  km.h-1 nebo jejich maximální přípustná 
hmotnost převyšuje 450 kg.

Zákon č . 56/2001 Sb ., o  podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích upravuje 
podmínky provozu vozidel na  pozemních ko-
munikacích a  vymezuje druhy těchto vozidel . 
Jedním z  vozidel je dle § 2 odst . 2 tohoto zá-
kona zvláštní vozidlo, což je vozidlo vyrobené 
za jiným účelem než k provozu na pozemních 
komunikacích, ale které může být při splně-
ní podmínek dle tohoto zákona k  provozu 
na pozemních komunikacích schváleno . Nove-
lizací ustanovení § 3 odst . 3 písm . e) zákonem 
č .52/2020 Sb . se změnilo vymezení vozíků pro 
invalidy s motorickým pohonem, které mohou 
být dle tohoto zákona schváleny k  provozu 
na pozemních komunikacích . 

JUDr. A. Vobořilová 

laskavý průvodce po sociálních dávkách
Publikaci hodnotím velmi kladně . Je rozdě-

lena do devíti kapitol, z nichž první tři se věnují 
obecným otázkám posudkové služby včetně 
krátkého historického exkurzu . 

V první kapitole je popsán systém sociál-
ního zabezpečení, který je tvořen třemi slož-
kami, jmenovitě jde o  sociální pojištění, státní 
sociální podporu a sociální pomoc . V rámci jed-
notlivých systémů jsou rozebrány jejich součás-
ti a charakteristika . 

Kapitola druhá, nazvaná „Sondy do  his-
torie oboru posudkového lékařství“, uvádí 
přehled této instituce od vzniku samostatného 
státu, včetně posuzování invalidity, posuzová-
ní bezmocnosti a dalších institucí . Vzpomenu-
ty jsou i  významné osobnosti oboru, včetně 
zakladatele českého sociálního lékařství jako 

vědní disciplíny Františka Procházky, profesora 
sociálního lékařství, který položil základy obo-
ru posudkové lékařství . Vzpomenuto je i  dal-
ších průkopníků tohoto oboru u nás . 

Ve  třetí kapitole, pojmenované „lékař-
ská posudková služba“, je popsána sou-
časná struktura lékařské posudkové služby . 
Jsou zde uvedeny její kompetence včetně 
rezortní posudkové služby, kompetence po-
sudkových lékařů, typy lékařských prohlídek, 
kompetence orgánů a  jejich územní rozlože-
ní, struktura pracovního týmu posudkového  
lékaře, kompetence posudkové komise MPSV, 
složení pracovního týmu této instituce a další 
významné věci . Upozorněno je i  na  následky 
případného nedostavení se k  ošetřujícímu lé-
kaři na kontrolu . 
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Čtvrtá kapitola, nazvaná „Nemocenské 
pojištění“, uvádí druhy dávek nemocenského 
pojištění, výklad pojmů pojištěnec, ošetřující 
lékař, dočasná pracovní neschopnost včet-
ně neschopnosti z  důvodu karantény apod . 
Za velmi pozitivní, a to nejen v této části, pova-
žuji uvedení formulářů používaných v  oblasti 
pracovní neschopnosti, které umožňují čtená-
ři získat přehled o  jejich obsahu . Zvlášť bych 
chtěl vyzvednout zavedení formuláře „Záznam 
o úrazu“, na který se v řadě případů zapomíná .

Kapitola pátá je věnována důchodové-
mu pojištění, kde jsou uvedeny typy důcho-
dů, podmínky pro přiznání důchodu . Vysoce 
hodnotím upozornění na  význam konzultace 
s  ošetřujícím a  praktickým lékařem před po-
dáním žádosti o  invalidní důchod . Upozorňu-
je se též na  možnost posouzení u  jiné správy 
sociálního zabezpečení než místně příslušné 
okresní správy sociálního zabezpečení a úplný 
výčet podkladů pro žádost o invalidní důchod . 
Obdobně jako u nemocenského pojištění jsou 
i  zde zařazeny potřebné formuláře, které jsou 
s  posuzováním invalidity spojené . Vysvětluje 
se pojem rozhodující invalidizující a  invalidní 
postižení, podmínky zvýšení nebo snížení bo-
dového ohodnocení invalidity, pojem stabili-
zovaný zdravotní stav, adaptace na  zdravotní 
postižení apod . Z formulářů bych zvlášť vyzve-
dl vzor „Námitky proti rozhodnutí o invaliditě“, 
včetně uvedených důvodů, jaká změna v  roz-
hodnutí je požadována . Zmíněna je i  žaloba 
jako institut soudního přezkumu pravomocné-
ho rozhodnutí . 

Šestá kapitola se věnuje statusu osoby se 
zdravotním postižením z hlediska zákona o za-
městnanosti, kde jsou uvedeny definice osob 
se zdravotním postižením podle návaznosti 
na jeho závažnost, instituty podpory zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením apod . 

V sedmé kapitole „Příspěvek na péči“ je 
uvedena právní úprava tohoto institutu, kom-
petence k rozhodování o výši příspěvku apod . 
Za velice užitečné považuji uvedení kritérií pro 
hodnocení stupně závislosti u dětí nebo osob 
od 1 do 18 let, který se liší podle věku posuzo-
vaného dítěte . Obdobně je tomu u psychomo-
torického vývoje, kde jsou uváděny prakticky 
po  roce až do  sedmi let odlišnosti mezi zdra-
vým a postiženým dítětem při zvládání jednot-

livých základních životních potřeb . Z vlastních 
zkušeností vím, že znalost těchto odlišností 
a jejich posudkového hodnocení je minimální, 
a to nejen u rodičů dětí se zdravotním postiže-
ním, ale i pracovníků úřadů práce, kteří prová-
dějí sociální šetření a zaměřují se na zcela jiné 
charakteristiky . 

Uvádí se také postup žadatele o  příspěvek 
na  péči, kde poněkud humorně působí zmí-
nění 105denní lhůty jako krajní hranice, dokdy 
musí být o  žádosti o  příspěvek rozhodnuto . 
Maximálně možné prodloužení je pak 30 dní . 
V  praxi se táhne řízení i  déle než jeden rok . 
I  tato kapitola je doplněna o  formuláře, které 
jsou v souvislosti s příspěvkem používány . 

Osmá kapitola se věnuje speciálně pro-
blematice dávek pro osoby se zdravotním 
postižením, včetně průkazu osoby se zdravot-
ním postižením . K této části však mám několik 
kritických připomínek . Jde zejména o to, že au-
toři nevyužili možnosti užší vazby mezi typem 
a stupněm zdravotního postižení a příslušnou 
pomůckou, případně příslušnými pomůckami . 
V  podstatě se jedná jen o  opis právní úpravy 
vyhlášky číslo 388/2018 Sb ., kde jsou pomůcky 
odkazovány na  ustanovení zákona . Jako pří-
klad uvádím pomůcky, které jsou určeny pro 
osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybo-
vého ústrojí obecně (bez bližší specifikace), kde 
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by bylo velmi vhodné uvést, že tedy v  tomto 
případě nezáleží na  typu postižení . Na  tyto 
pomůcky má nárok každá osoba se zdravotním 
postižením, která spadá pod část 1 bodu 1 pří-
lohy k zákonu . 

Naopak pokud se týče speciálních kompo-
nent osobního počítače, je jejich poskytnutí 
vázáno na  postižení pod písmenem c) „ana-
tomická ztráta podstatných částí jedné hor-
ní a  jedné dolní končetiny v  předloktí a  výše 
a v bérci a výše“ a d) „funkční ztráta jedné hor-
ní a  jedné dolní končetiny na podkladě úplné 
obrny (plegie nebo těžkého ochrnutí)“ . Jsem 
přesvědčen, že slovní uvedení obsahu jednot-
livých písmen by velmi zpřehlednilo orientaci 
v problematice pomůcek, a to tím spíše, že zís-
kání přehledu o problematice vyžaduje porov-
návání dvou právních předpisů . Jednak přílohy 
k  zákonu 329/2011 Sb ., o  poskytování dávek 
pro osoby se zdravotním postižením, a  dále 
přílohy k vyhlášce č . 388/2011 Sb ., kterou se zá-
kon o dávkách pro osoby se zdravotním posti-
žením provádí . U pomůcek určených pro osoby 
s těžkým omezením pohyblivosti způsobeným 
postižením cév dolních končetin, oběhové ne-
dostatečnosti či onemocnění srdce a  těžkým 
postižením plicních funkcí je třeba upozornit, 
že dosud jsou uvedené pomůcky pouze sou-
částí návrhu zpracovaného NRZP ČR . 

Konečně poslední, devátá kapitola je věno-
vaná desateru práv pacienta při poskytování 
posudkových služeb. Je velmi cenná z  toho 
pohledu, že uvádí žádoucí stav . Bohužel skuteč-

nost a praxe je v řadě případů zásadně odlišná . 
Jak jsem uvedl již na začátku, hodnotím pu-

blikaci velice kladně a počítám s jejím rychlým 
rozebráním, takže zřejmě bude velký zájem 
o  její další vydání . Pro tento případ bych do-
poručoval kromě již zmíněné úpravy v oblasti 
pomůcek pro osoby se zdravotním postižením 
také zařazení nové kapitoly, která by obsaho-
vala výčet všech forem opravných prostřed-
ků v  členění na  řádné a  mimořádné opravné 
prostředky . Mezi ně bych zařadil i  vyjádření 
se k  podkladům, které podle mých zkušenos-
tí může výrazně ovlivnit úspěšnost vlastního 
opravného prostředku . Je to dáno tím, že roz-
hodující orgán může kromě odvolacích důvo-
dů posoudit i  to, proč si prvostupňový orgán 
nevyžádal dodatečné upřesnění podkladů, 
ač byl o  možných pochybeních informován . 
Za zmínku by stály i obnova řízení a přezkum 
podle správního řádu . Tyto náměty do  bu-
doucna nic nemění na tom, že posuzovaná pu-
blikace je velmi podařené dílo . 

Knihu vydalo Nakladatelství Karolinum 
v roce 2019: brožovaná, 254 stran, cena 340 Kč . 
K dostání Knihkupectví Karolinum, Celetná 18, 
Praha 1, též k  zakoupení na  e-shopu https://
www .cupress .cuni .cz/

Kniha je k dispozici i jako e-kniha . 
Jakési P .  S . S  ohledem na  kvalitu publika-

ce nechápu, proč na mne z obalu civí „dronte 
mauricijský“ alias „Didus ineptus“, česky „bl-
boun nejapný“ .

JUDr. Jan Hutař, z časopisu Mosty 

Publikace Pomůcky v kostce je k dispozici
Rádi bychom vám představili nově vydanou 

brožuru – Pomůcky v kostce, ve které se dozví-
te důležité informace vyplývající z  aktuálních 
platných zákonů, které se týkají života osob 
s  omezenou pohyblivostí . Brožura rozšiřuje 
a aktualizuje informace o kompenzačních a re-
habilitačních pomůckách v publikaci Nápadník 
– sborník informací a rad pro život s postižením .

Tato brožura obsahuje informace s ohledem 
na  novelu zákona č . 48/1997 Sb ., o  veřejném 
zdravotním pojištění, která se dotýká nových 
úhrad a  kategorizace zdravotních pomůcek . 
Čtenář se dozví postup žádání o kompenzační 
pomůcky, tipy při výběru, systém úhrad a další 
možnosti zdrojů financování pomůcek .

Brožuru je možné objednat na  telefonním 
čísle: 725  122  853 nebo e-mailové adrese:  
poradna@ligavozic .cz . Cena brožury je 30 Kč .
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Ing. Alfréd Jindra
Naděje umírá poslední

Koronavirové „prázdniny“ bez přímých přenosů sportovní-
ho kanálu ČT sport přiměly Českou televizi, aby hlouběji sáhla 
do svého archívu. A tak ti, kteří to zaevidovali v programu, shléd-
li v pondělí 4. května dokument o Alfrédu Jindrovi.

Na olympijských hrách 1952 v Helsinkách získala čes-
koslovenská výprava třináct medailí. V závodě kanoistů 
na  10 km skončil 21letý Alfréd Jindra na  3. místě. Svůj 
bronzový úspěch ale nedostal šanci obhájit. Před dal-
šími hrami v  melbourne 1956 prodělal žloutenku a  en-
cefalitidu. Pak onemocněl i  dětskou obrnou, která mu 
málem vzala život. Ochrnul na dolní polovinu těla. Vůli 
Alfréda Jindry studovat, pracovat a žít vylíčil spisovatel 
Ota Pavel. Podle jeho povídky natočila v roce 1971 Česká 
televize poeticky laděný dokument. Dílo scenáristy Vla-
dimíra Pacla, kameramana Petra Kroupy a režiséra Pavla 
Pospíšila umocnil hlas herce Radovana lukavského.

Před dvaceti lety tyhle ruce svíraly pádlo . 
A  když ho zasekly do  vody, voda vařila, jako 
když kovář kalí dláto . Jeho hlava vymýšlela nej-
různější profily lodí, strategii vodáckých bitev 
i plány budoucího života . To bylo .

Dnes je mu čtyřicet a začíná znovu . Studuje 
vysokou školu ekonomickou, poslední léta dál-
kově . Má přání být novinářem fotoreportérem . 
I  když dnes je pro něj fotografie více zálibou, 
koníčkem, dělá ji s  profesionální důkladností 
a dělá jí dobře . 

Naučil se řídit auto, nejezdí špatně . Chtěl 
zkusit štěstí jako tovární soutěžní jezdec . Ang-
lická automobilka Lotus, holandská Daff, kop-
řivnická Tatrovka odpověděly na jeho nabídku 
slušně, hezky, ale vyhýbavě . Nezanevřel proto 
na automobil, protože ho vozí za prací, do ško-
ly i za zábavou . Navíc pochopil, že automobilo-
vé závody nejsou jen sport ale i reklama, ta po-
třebuje zvučné jména . A jeho jméno je docela 
obyčejné – jmenuje se Alfréd Jindra .

Vltava byla jeho kolébkou i  dětskou vanič-
kou, je Smíchovák . Dlouhé hodiny se houpával 

na  jejich vlnách . Vždycky jí věřil a  ona jemu . 
Nikdy jí nepodváděl a neklamal, ona nikdy ne-
zklamala jeho . Často vzpurně vzdoroval jejímu 
proudu a rozsekával pádlem její lesklou hladinu . 
A kdyby zkoušela jeho vytrvalost a sílu, posta-
vila mu do  cesty nekonečné přehradní jezero . 
Když omdléval a slábl, sama ho svezla s jeho lodí 
ve svém proudu . Vltava byla jeho řeka a byla to 
ona, která ze svého dítěte dokázala vymodelo-
vat sportovce s tělem antického boha . 

Je rok 1952, ve finských Helsinkách se konají 
Letní olympijské hry . Přijíždějí sem i  českoslo-
venští sportovci, mezi nimi vodáci . S vltavskou 
formou a na dluh opraveným pádlem přijel i Al-
fréd Jindra . 

Loď mu půjčil jeho kamarád Pepík Holeček, 
který tady v Helsinkách vyhrál jeden kilometr, 
má zlatou medaili a  od  trenéra dostal kytku . 
Medaile – kulaté, lesklé, olympijské zlato . Vy-
znamenání a  pádný důkaz, že československá 
kanoistika patří ke  světové extra třídě . Každý 
zná a  vyslovuje s  uznáním jména Felix, Kudr-
na, Holeček, Čapek . Pro budoucnost je připra-
veno další jméno – Alfréd Jindra . Je mu 22 let, 
umí dřít i bojovat . Má skvělou techniku a chce 
zvítězit . Devět kilometrů Alfréd Jindra vede, 
za ním se veze Američan Frank Havens a Maďar 
Gábor Novák . Poslední obrátka a kolize . V cíli je 
první Američan, druhý je Maďar . Třetí zvonění 
patří Alfrédu Jindrovi . Bylo to skvělé, bronzová 
medaile pro mladého Jindru . Na olympijském 
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stožáru se objevila barva naděje . Toužil po zla-
té, nač si lhát, ale všichni říkají „bronzová – vý-
borně“! Vltavě, té svoji řece, neřekl nic o svém 
zklamání i nadějích . Ani jí nesliboval, že za čtyři 
roky jí i  sobě přiveze z olympiády nejcennější 
trofej – zlatou medaili . Neměl čas . Dostal těž-
kou žloutenku a půlroční neplacenou dovole-
nou z vojny . Nepotřebovali ho, neudržel pušku 
ani pádlo . 

To se psal rok 1952, byla mu zima a neunesl 
ani kýbl uhlí . Po troškách sbíral zdraví a sílu jako 
kousky uhlí, aby znovu začal žít . Jeho život byly 
dva světy, továrna a řeka . Továrna, kde se stro-
je točily, a hala byla obrovská, že se do ní vešlo 
i slunce . Obrovský soustruh ho poslouchal jako 
jeho loď . Tvrdý nůž ukrajoval ocel jako pádlo vl-
tavskou vodu . Do nekonečné spirály se stáčela 
žhavá ocelová špona, jako se za pádlem točí vír . 

Narodil se a  začínal na  Smíchově na  tom 
levém ušmudlaném břehu . Závodnická elita 
se vždycky rodila a  rostla na  pravém břehu . 
Ale kdo chce, svou možnost si vždycky najde . 
Řeka je hluboká a  krásná, modrá a  moudrá . 
Je i spravedlivá, neodměňuje svoje děti podle 
toho, na kterém z jejich břehů se narodily, ale 
všem dává stejnou šanci . Dva světy, to byl život 
Alfréda Jindry, řeka a továrna . V noci dělal v to-
várně, ze soustruhu přešel na  padesátitunový 
hamr, oheň a  kov . Jako do  běla rozžhavenou 
ocel ková svou formu pro novou olympiádu . 
Už se nenechá hloupě předjet na poslední ob-
rátce . Všichni uvidí bílého lva na hrudi, značku, 
kterou dává továrna Vltava nejlepším mistrům 
pádlování, výrobkům Made in Czechoslovakia . 
Začal znovu závodit . Přátelé i ti, kteří ho už ode-
psali, nechtějí věřit svým očím . Rekonvalescent 
má opět formu mistra, startuje a vítězí . Znovu 
obléká reprezentační tričko, zase je českoslo-
venskou olympijskou nadějí, kandidátem zlaté 
medaile .

Přišla nová nemoc, zápal mozkových blan . 
To se psal rok 1954 . Za  rok se vrátil na  vodu: 
Ahoj Vltavo, chci se zas houpat na  peřejích, 
zápasit s  tvými proudy . Chci vidět tvé břehy, 
zátoky, stráně, lesy i zelené louky . To nekoneč-
né sloupořadí stromů na březích, zelená loubí, 
arkády, které nemají svého Petra Parléře ani 
Matyáše z Arrasu . Ty Vltavo si chrám . Modravá 
klenba nad řekou je dílo, které by nevytvo-
řily lidské ruce a  mozek . Jsi velkolepý chrám, 

ve  kterém zpívají své drsné modlitby sbory 
vorařů vltavských plavců . K zástupu tvých nej-
věrnějších věřících patří i  Alfréd Jindra, dělník 
práce a dělník sportu . Nezná a nevnímá Boha 
a neví, o co kdo prosil a za co by mu děkoval . 
Klečí na  dně kánoe a  nemodlí se . Všecko, co 
dosud měl na tomto světě, si musel sám vydo-
být . Řeka je jeho svět i  vesmír a  on k  ní patří .  
Nikdo ho od  ní neodpáře ani neodsekne . Ti, 
kteří našli u řeky klid, romantiku, krásu a odpo-
činek, ti, kteří mají řeku rádi jako on sám, jsou 
jeho přátelé . 

„Když jsem byl mlád, bývala Askalona nejhezčí 
osadou, kterou jsem znal. Ahoj ztracenko, ahoj 
loď.“ Nenávidí všechny lidi, kteří řeku kazí, pou-
štějí do ní splašky, výkaly, chemikálie . Otravují 
vodu a  zanášejí do  ní infekci . Řeka, ta krásná 
řeka pak spolu s  pozdravem čisté přírody při-
náší lidskou špínu a  nebezpečnou nemoc . Al-
fréd Jindra dostal dětskou obrnu – poliomyeli-
tis acuta anterior, virus . Nepředstavitelně malé 
nebezpečné nic . V sázce je život . V Monte Carlu 
na plaveckém mistrovství Evropy onemocněla 
dětskou obrnou anglická rekordmanka Nancy 
Rayechová . Bylo jí šestnáct a zemřela . Na Lon-
dýnské olympiádě zabíjí obrna českosloven-
skou gymnastku Elišku Misákovou . Na  řadě je 
Alfréd Jindra – život nebo smrt .

Osm dnů už trvají vysoké teploty, stále 
okolo čtyřiceti, pulz sto dvacet, tlak osmdesát 
na  sto sedmdesát, počet vdechů čtyřicet pět 
za minutu . Tělo slábne, bolesti sílí . Polovědomý 
se utápí v horečnatých snech . Slyší hlas starté-
ra . Znovu jede svůj olympijský závod, v zádech 
cítí soupeře . Chce jim ujet . Ruce jsou těžké, loď 
ho neposlouchá . Nemůže dýchat . Chce, strašně 
moc chce a  nic nemůže . Prokletá olympiáda . 
Teploty stále okolo čtyřiceti, puls sto deset, tlak 
osmdesát na sto sedmdesát . Alfréd Jindra však 
stále žije . Nerovný boj pokračuje . Když obrna 
zasáhne dýchací svalstvo, stáhne plíce a  krk, 
člověk přestává dýchat, přichází krize . Boles-
ti utišují injekce, dýchání pomáhají přístroje . 
Svět se zmenšil na odraz nemocničního poko-
je v zrcátku . Ten, který nepohne ani malíčkem, 
komu choroba přeťala nervové kabely, po kte-
rých posílala rozkazy svalům, se musí spokojit 
i s málem . Když však chce žít, musí dýchat, pře-
konat nemoc i  sám sebe . Alfréd Jindra vyhrál 
víc než olympiádu, vyhrál boj o dýchání .
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Janské Lázně, oáza klidu, lesního ticha upro-
střed hor . Nejlepší léčebné středisko, kde vra-
cejí lidi zasažené obrnou do života . Tady prožil 
Alfréd Jindra téměř tři roky svého života . Byl 
to těžký život . Trvalo mu několik měsíců, než 
po usilovném tréninku poprvé pohnul palcem 
na noze . Teprve po roce se sám otočil v posteli 
na bok . Stálo to mnoho sil a bolesti, než se té-
měř po dvou letech sám najedl . Ty tělesné bo-
lesti, i kdyby byly sebestrašnější, člověk snese, 
ale když naději začíná nahlodávat pochybnost 
a vidinu budoucnosti zaplaví beznaděje, dojíž-
dí člověk na práh svého konce . Docela všední 
obyčejné věci mu často připomenou jeho ne-
mohoucnost . Přirozené živočišné zdraví drásá 
jeho nervy . Byl strašně unaven, uštván hrůz-
nou představou, bude doživotní mrzák, který 
zůstane na obtíž všem . Chtěl se zastřelit . Chro-
mé ruce přemohly zbraň a nezkrotná touha žít, 
překonala slabost a  únavu . Sportovec, který 
dokázal vítězit i prohrávat, ale nikdy se nevzdá-
vat, se znovu vrátil do života . 

Doma v předsíni mu postavili řemeslníci rib-
stoly, každý den na nich Alfréd Jindra cvičí . Musí 
cvičit, aby to co vystavěl, zase neumřelo . Začát-
ky nového života nebyly lehké, ale byla tu s ním 
jeho předobrá, obětavá Evženie, jeho žena . Za-
čátky nebyly lehké pro něho ani pro ni . Chce žít, 
a proto cvičí, za život platí vůlí, dřinou a odří-
káním . Ví, že není sám, ví, že má dceru a syna, 
ví, že je tu pořád na blízku jeho Evženie a  její 
obětavá matka . Ta, kterou kdysi nosil na rukou, 
teď jeho bezmocného snáší se svojí maminkou 
ze schodů do auta . Má nové přátele, spolužáky . 
Jeho cesty na přednášky snad nemají obdobu 
na žádné vysoké škole na světě . Stojí to mnoho 
dřiny, když v pětatřiceti začíná člověk studovat 
na vysoké škole . Přátelé, spolužáci i učitelé jsou 
však připraveni kdykoliv pomoci . 

Už čtrnáct let bojuje Alfréd Jindra s obrnou . 
Jen pomalu jeho soupeř opouští své pozice . 
Dovolil mu studovat . Alfréd si na  něm vynu-
til, aby mohl řídit auto, aby mohl fotografo-
vat . Chce být přece novinářem, chce dělat to,  



co ho baví . Chtěl by si zajet alespoň jednu je-
dinou automobilovou soutěž . Chtěl by všechny 
své plány změnit ve skutečnost . Jeden z těchto 
plánů se narodil nad fotografií Japonce Vatabe-
ho . Jsou na ní kanoisté z Acry . Alfréd Jindra by  
tam hned jel . Vybral by si dvacet Afričanů 
a udělal by z nich mistry světa v pádlování . To 
je jeho sen . 

Píše se rok 1971 . Měl mnoho snů a  plánů 
ve svém životě . Některé z nich se nikdy nestaly 
a  nestanou skutečností . Co bylo, odnesla se-
bou vltavská voda . Přesto Vltava zůstala řekou 
jeho života . I  když dnes proplouvá svůj život 
mimo ni, ona sama jistě dobře ví, že tohle její 
dítě, bývalý kanoista, fotograf a budoucí inže-
nýr přežil vlastně sám sebe .

 ▶ Pokud chcete vidět tento poetický příběh na vlastní oči, a vřele ho doporučuji, můžete tak učinit 
na internetovém odkazu České televize: https://www .ceskatelevize .cz/ivysilani/12387474945- 
-archiv-d/220471294071014-archiv-d-alfred-jindra

 ▶ Na internetových stránkách Asociace polio v Odkazech najdete Osobní stránky obrnářů a mezi 
nimi je i stránka Ing . Alfréda Jindry . Obsahuje několik setkání s obrnáři Vladimírem Vondrejsem 
a článek Evy A . Schmidtové . 

 ▶ Wikipedie o Alfrédu Jindrovi kromě sportovních úspěchů píše: Narozen 31 . března 1930 v Pra-
ze, zemřel 7 . května 2006 tamtéž . Byl otcem dvou dětí, Evženie (1955) a Karla (1965) . Byl redak-
torem Českého rozhlasu . 

Na závěr uvádím motto Alfréda Jindry z jeho stránek: Naději nikdo neviděl umírat, proto asi 
opravdu odchází až po nás. 

Z televizního záznamu zpracovala M. Mruzková 
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martička má neuvěřitelných devadesát!
Víte, která je to ta Martička? Asi podle foto-

grafie víte – ano Marta Ptáčková z Kolína . 
Já znám Martu od dob, kdy jsem začala jez-

dit na  janskolázeňské rekondice . Musím říct, 
že mi byla hned velice sympatická . I  přes náš 
věkový rozdíl jsme si vždy hezky popovídaly . 
Je milá, přívětivá, prostě fajn žena . Vždy hezky 
upravená a noblesní . Noblesní ale v tom smy-
slu, že noblesně kráčí, i  když už ta obrna i  jí  
podstatně omezuje v pohybu . Když jsme v no-
vém bazénu, jsme to my, které uzavíráme pla-
vání v  šatně . Průběžně se kontrolujeme, jestli 
některá neodešla dřív – jsme prostě parťačky 
v délce oblékaní .

Něco málo mi o Martě řekla i její dlouhole-
tá kamarádka Maruška Samková a poslala i pár 
fotografií .

„Martu znám blíže od roku 1983 . Měla moc 
hezké manželství s chemikem Janem . Syn Jan 
je věrnou kopií otce – oba velmi vtipní se smys-
lem pro humor . Teď je už sama, ale má šikovná 
a  chytrá vnoučata a  roztomilá pravnoučátka . 
S manželem trávívali celé léto na chalupě v Haj-
nici u  Trutnova . Sem za  nimi dojížděli známí 
z  léčení v  nedalekých Janských Lázních . Mar-
ta je vždy bohatě hostila svými bramboráky 
a buchtami . Také dělala výborný vaječný koňak 
a manžel vařil rum . A když nepřijeli známí z láz-
ní za nimi, jezdili oni do Janských Lázní s mísou 

plnou bramboráků a buchet . Marta by se byla 
rozdala svojí pohostinností . Obdivuji ji za  to, 
ale i za všechno, co ještě zvládá .“ 

Na fotografiích vlevo Martin manžel a ostat-
ní jsou známí obrnáři . 
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V únoru jí přišli k tak významným kulatinám popřát přátelé Míla a Pavel Teplí, Petra Škeříková a za vý-
bor Asociace polio Emil Chadima . S oslavenkyní strávili milý čas, samozřejmě u dobrého pohoštění . 

Tak Martičko, dovol i mně popřát ke krásnému jubileu zdraví, štěstí, pohodu a ať se zase potkáme 
na některé z akcí Asociace polio . 

Mária Mruzková

Jak koronavirus ovlivní mé letošní výstavy?
Světem obchází strašidlo, strašidlo korona-

viru, které, ať chceme či nechceme, nás výtvar-
níky a galeristy i vás návštěvníky zatahuje mezi 
postrašené i když jsme se s ním prozatím osob-
ně nesetkali . Mezi protivirová opatření u  nás 
totiž patří i uzavření galerií a muzeí, kde by se 
setkání mezi lidmi mohla proměnit v události, 
při nichž by se virus rozséval v populaci, a to by-
chom pochopitelně nechtěli, zejména pokud 
patříme mezi občany, jejichž život je pandemií 
zvláště ohrožen, a to pro nás obrnáře doslova 
platí, neboť jsme vesměs v pokročilejším věku, 
ač mladí duchem . 

Přišlo jaro a  všechno kvete, ale k  otevření 
galerií a  muzeí stále nedochází, přestože se 
každým dnem dozvídáme ze všech sdělova-
cích prostředků, že naši epidemiologové i po-
litici si vedou tak dobře, že to nejhorší máme 
za  sebou . Jenom musíme být obezřetní a  se 
zrušením účinných opatření nesmíme spěchat . 
Takže to vypadá prozatím s pořádáním výstav 
dosti nejistě a  jediným rozumným řešením se 
zdá být zrušení původních plánů z doby před 
pandemií a vyčkávání, až jak se to vyvrbí .

Ostatně, stejně jsem uvažoval o sanitárním 
roce, ve kterém bych nabral nové síly důklad-
ným odpočinkem . Bohužel, tak jednoduché to 
pro mne však není, neboť nejsem jen výtvarní-

kem, ale společně s mou ženou i galeristou, kte-
rý v naší ratměřické „Galerii na plotě“ každým 
rokem realizuje nový díl nekonečného seriálu 
výstav zvaných „Ratměřické ptáčkoviny“ . Co si 
s tím počít, když příkaz pandemie zní: „Galerie 
je třeba zatím zavřít“ . Prozatím by možná stači-
la tato krátká omluva: Rádi bychom, ale zatím 
to nejde a  kdy to půjde, to s  jistotou nevíme . 
Tím by náš článek mohl končit, kdyby nebyly 
ovšem „Ratměřické ptáčkoviny“ naším údě-
lem, jemuž jsme naprosto oddáni . Takže není 
divu, že jsme se rozhodli pro překvapivé řeše-
ní . Žádné čekání, žádná nejistota . Místo toho 
vám prostě oznamujeme, že „Galerie na plotě“ 
se pro letošek nejen uzavírá, ale dokonce ruší . 
Avšak „Ptáčkoviny“ s námi i v roce 2020 zůstá-
vají jako součást našeho plotu, který se zavřít 
nedá, protože na  něj se může podívat každý 
kolemjdoucí, kolemklusající, kolemběžící, ko-
lemjedoucí i kolemletící . Však již za ta léta pa-
trně víte, jak to u nás v Ratměřicích chodí . Plot 
doplníme obrázky do 10 . května, ale opět jako 
obvykle, během letních prázdnin přijde ještě 
překvapení, které vám neprozradím, abych 
nesnížil jeho účinek . Vernisáž se konat nebude, 
protože galerie je zrušena . Plot se nepromění 
nejméně do konce letních prázdnin . Potom do-
jde snad k jeho plánované rekonstrukci . Anebo 
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se jeho trvání prodlouží . 
Tím ovšem nechci říci, že náš plot nebude 

koronaviry ještě jinak ovlivněn . Jako obvykle 
uvidíte několik cyklů zafoliovaných kreseb a ma-
leb, které budou hlídány bustami, umístěnými 
na sloupcích mezi jednotlivými poli plotu . Busty 
budou ovšem opatřené rouškami nebo ochran-
nými štíty, aby vás náhodou nenakazily, anebo 
nebyly nakaženy . Alespoň vás tak možná sezná-
míme s nápady, které může využít každý, kdo se 
chce koronaviru vzepřít vlastními silami .

A  jaké cykly letos odložím na  plot, aby mi 
v domě nepřekážely? První cyklus bude tvořen 
souborem pareidolií namalovaných skupinou 
přihlášenou do  mého kurzu, který probíhal 
v  Muzeu umění v  Benešově roku 2019 . Deset 
účastníků, kteří nepatří mezi profesionální 
výtvarníky, se naučilo nanést „umělý mrak“ 
olejových barev na  povrch vody, sejmout jej 
na  papír, a  nakonec v  něm spatřit zjevení po-
dobná těm, jež vídáváte v  mracích na  letní 
obloze, jimž se říká hrady . A  ta zjevení bývají 
nejen hrady, ale i krajiny nebo postavy či tváře 
lidí a zvířat . Takovým zjevením se říká pareido-
lie a pan profesor psychiatrie Vondráček říká, že 
vznikají v  důsledku šalebného vnímání . Podle 
mé zkušenosti však vznikají spíše jako šalebné 
interpretace mlhoviny mozkem, který se snaží 
našemu „já“ předložit obraz odvozený z mlho-
viny, jenž by mohl mít pro nás nějaký reálný, 

životně důležitý význam . Autoři obrázků na zá-
věr upravili abstraktní obrazec sejmutý z vody 
tak, aby ostatní viděli zjevení podobně jako au-
toři jednotlivých děl . Obrazy jsou tedy vlastně 
výsledkem komunikace našeho mozku s naším 
vědomým já . 

Druhý cyklus se jmenuje „Z návštěvy u Zrza-
vého Jana“ . Připomínám, že seznámení se s ně-
jakým mým oblíbeným výtvarníkem každým 
rokem bylo přislíbeno . Jak se stalo, že jsem si 
Jana Zrzavého tak oblíbil? V  mládí jsem dělal 
jako kandidát biofyzikálních věd na  Přírodo-
vědecké fakultě Univerzity Karlovy na  virech, 
které parazitují na  bakterii Escherichia coli, 
jedné z obyvatelek i našich střev . Abych mohl 
vira zkoumat, musel jsem jej „vyrobit“ ve  ve-
likém množství . K  tomu jsem postavil velkou 
skleněnou aparaturu, v níž se kultivovaly bak-
terie v tekutém syntetickém médiu, které bylo 
provzdušňováno proudem vzduchu z  kom-
presoru . Když byla suspenze buněk bakterií 
dostatečně hustá, přidal se vzorek viru, který 
buňky napadl a s jejich pomocí se v jejich nitru 
pomnožil, a nakonec je zevnitř rozbil a uvolnil 
se do  média . Ten přístroj byl velký, zavěšený 
na pérech, které udržovaly aparaturu v prosto-
ru jakési klece . Za chodu se to celé rozkmitalo, 
až z  toho šla hrůza a  nikdo nechtěl s  přístro-
jem být v  jedné místnosti . Tak jsem se musel 
s  tím strašidlem odstěhovat do  dílny, kde mi 

Nedokončené busty zatím bez roušek



byli ochotni poskytnout azyl . Ta třesoucí se 
potvora stála poblíže soustruhu, na němž pra-
coval můj odvážný hostitel . Já jsem seděl vedle 
a třásl jsem se také, aby to sklo vydrželo otřesy 
a nedošlo k demolici . Bohužel, aparatura to vy-
držela, ale já ne . Můj hostitel jednou pracoval 
ve  stejné době na  soustruhu, z  něhož odlétla 
bronzová špona a  zasáhla mne do  rohovky 
oka . Tehdy jsem okusil největší bolest ve svém 
životě . Stihnul jsem ještě dovrávorat do blízké 
všeobecné nemocnice na  oční oddělení, kde 
mne zbavili operativně špony, ale ne bolesti, 
která se mnou přetrvávala mnoho dní . Naštěs-
tí mé oko se podařilo zachránit, ale zabralo to 
mnoho týdnů pravidelných návštěv na  očním 
oddělení . Jednou jsem přišel na obvyklou kon-
trolu hojení a profesor neměl hned čas . Poslal 
mne do velkého temného sálu, kde bylo mno-
ho kójí vybavených přístroji na oční prohlídky . 
Všechny kóje byly potemnělé jen jedna z nich 
byla osvětlena . Myslel jsem, že tam mám po-
čkat, ale zmýlil jsem se . Ve  slabém osvětlení 
jsem tam spatřil trpajzlíka s čepičkou na hlavě, 
který jako by právě uprchl od své Sněhurky, až 
na  to, že měl velikost dospělého muže . Když 
jsem zjistil, že je tam obsazeno, omluvil jsem se 

a  šel si sednout do  sousední kóje . Čekal jsem 
dost dlouho na to, aby mi se zpožděním došlo, 
že to byl Jan Zrzavý se svou typickou čapkou, 
která z něj udělala trpajzlíka . Přišel na prohlíd-
ku svého velmi zatěžovaného zraku . Když jsem 
si to uvědomil, chtěl jsem za ním okamžitě za-
jít a  zeptat se na  jeho Kleopatru, kterou jsem 
moc obdivoval . Když jsem opustil svou kóji, 
byla však již všude kolem tma . Pacient asi čekal 
dlouho, byl netrpělivý, a tak odešel neprohlíd-
nut . Já jsem byl trpělivější, protože jsem stále 
doufal, že se třeba mistr vrátí . To se však ne-
stalo . Takže vlastně znám podrobněji jeho dílo 
než samotného mistra . Můj obdiv k němu jsem 
se pokusil posílit tím, že jsem si při přípravě 
této kolekce prožil znovu dávné, náhodné set- 
kání s autorem . Dílo Zrzavého znám ale hlavně 
z jeho dvou souborných výstav, a to v Topičově 
salonu v Praze a na zámku v Telči . Obě výstavy 
jsem si nadmíru při svých opakovaných návště-
vách hluboce užil . Kromě toho vlastním několik 
knížek o něm, které obsahují i reprodukce jeho 
stěžejních děl . Také jsem si vzpomněl na  je-
den malý obrázek mistra Zrzavého, který jsem 
nedávno viděl u příležitosti jeho prodeje . Měl 
rozměr asi 10x10 cm a šlo o kresbu dvou bárek 

Pareleidolie  
„Jarní klisnička“

Pareidolie 
„Blíženci“
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tužkou . Jeho cena v dražbě odstartovala z hod-
noty 125  000 Kč . Jak dražba dopadla nevím . 
Nešel jsem na ni, aby mi nebylo líto, že ani tak 
malou kresbičku si nemohu koupit . Zato mne 
přitom napadlo, že vytvořím kolekci obrázků 
podle vzoru svého oblíbeného mistra, abych 
lépe pronikl do jeho výtvarné techniky . A toto 
rozhodnutí vedlo ke vzniku cyklu na plot . Pěk-
ně zvláštní příběh o cestě od bolesti k oblíbe-
nému malíři, že? Možná, že i  ta bolest sehrála 
při vzniku mé náklonnosti nějakou roli .

Jako obvykle, pozadí budou nad plotem vy-
tvářet tenzegrity, tentokrát v bílém provedení, 
které těmto konstruktům v  obklíčení zelené 
zahrady nejvíce sluší . Kdyby se náhodou mezi 
vámi čtenáři nalezl někdo, kdo je obdivova-
telem obrázkových plotů, neváhejte a  přijďte 
se podívat . Ale pozor, rouška, rozestupy a ne-
shlukovat se platí i  pro náhodné pocestné 
na  procházce . Bez roušky to jde také, ale jen 
při prohlídce plotu z auta a vlastně i cyklisté už 

nemusí tvář, myslím, částečně ukrývat . Ostat-
ně, sledujte změny prohlášení epidemiologů 
v televizi . Až budou návštěvy galerií povoleny, 
cedulku s  názvem „Galerie na  plotě“ zase při-
šroubuji . Obrázkový plot na  cestě od  zámku 
kolem kostela, hospody, směrem k  rybníku 
Lazna rozezná snadno každý . A  přes plot mů-
žete promluvit i s autorem letošního projektu . 
Jenom na  čaj nebo na  kávu vás tentokrát ne-
pozvu, neboť koronaviry prozatím nespí . Takže 
na  bližší shledanou až v  lepších časech a  teď 
alespoň přes plot, budu-li na zahradě, ale můj 
komentář vlastně není zapotřebí . Na  plotě je 
vše napsáno . I tento text tam bude k přečtení . 
Zbytek roku tentokrát budu věnovat tvorbě 
v  tichosti naší zahrady, abych měl dost věcí 
na výběr nejen pro další „Ptáčkoviny“, ale i pro 
další výstavy v  galeriích konkurenčních, které 
snad už zase budou v roce 2021 otevřeny, a to 
jak pro mne, tak pro vás .

Vladimír Vondrejs

Sraz ve Velkých losinách 
Ahoj přátelé a kamarádi, letošní sraz už bu-

deme bohužel řešit jen spolu . Těm z  vás, co 
ještě nevíte, musím s lítostí oznámit, že Zdeněk 
nečekaně odešel 1 . března do  míst, odkud již 
není návratu . Nám, co jsme ho znali, bude chy-
bět, ale i tak bude stále s námi .

Letošní sraz ve Velkých Losinách se měl ko-
nat 29 . – 31 . května . Kvůli přetrvávajícím opat-
řením z důvodu pandemie koronaviru byl sraz 
zrušen a přeložen .

Náhradní termín plánujeme i se slovenský-
mi přáteli na 18. – 20. září 2020. 

Program je již tradiční: komentovaná pro-
hlídka Šárky, návštěva místního hřbitova se 
vzpomínkou na ty, co se o nás starali, meziná-
rodní turnaj v minigolfu, posezení v Istrii a indi-
viduální posezení a rozloučení u Pralinky . 

Přihlásit se můžete na meilové adrese: 
akramat@seznam .cz

Fotografie je z minulého roku ještě se Zdeň-
kem Špalkem v pozadí . 

Těším se na vás Tamara Kubicová (Pospíšilová)

Celkový pohled na dnes již zrušenou galerii (Plot vypadá stejně, jen obrázky jsou jiné)
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Padající berle nebo hole? Není problém!
Každý z  nás dá dohromady alespoň jednu 

zábavnou příhodu o  tom, jak hledal, dobýval 
z hromady nebo znovu a znovu rovnal své fran-
couzské, kanadské (i  jiné) hole – například při 
procedurách v lázních – u bazénu mezi přezův-
kami, u sprchy, u vany – v jídelně pod sedadlem, 
pod stolem, rovně nebo vodorovně ložené 
(také o hranu stolu, kdy se opěrky holí zapasují 
mezi salát a polévku souseda a vyčnívající gumy 
představují překážkový běh pro servírky nebo 
spolustolovníky) . Padající či ležící hole a  berle 
prostě zvyšují nepohodlí a potíže lidem, kteří je 
používají . Překážejí, zvětšuje se šance různých 
infekcí z podlahy, zvyšuje se riziko pádů, poško-
dí se . I když je někdy s nimi legrace . 

Proto jsme v němém úžasu hleděli v prosin-
ci v našem pražském Centru na elegantní linii 
trubkového předmětu, který přinesli do schůze 
výboru manželé Alena a Pavel Vobořilovi . (Naši 
členové, Alena, právnička, která nám pomáhá 
s  právní problematikou, Pavel, inženýr, který 
nám pomáhá odbornými i  praktickými rada-
mi, přijeli z  Českých Budějovic .) „Přivezli jsme 
vám stojan na hole” řekl Pavel a postavil tu věc 
doprostřed místnosti . A my jsme jeden po dru-
hém chodili a  odkládali svoje hole a  hůlky 
do toho stojanu a radovali se, jaké je to šikovné 
zařízení . Zařízení, které napadlo Pavla, pro nás 
obrnáře vyrobit . Univerzální stojan . Poprosila 
jsem Alenu a  Pavla, aby stojan na  odkládání 
holí, který přivezli jako dar Asociaci polio, před-
stavili . 
Jak to člověka napadne a co ho vede ke zho-
tovení takové praktické věci?

Plavání je zdraví prospěšné, obrnářům přímo 
doporučované, ale také příjemné . Proto i my, oba 
obrnáři, chodíme rádi plavat . A u všech bazénů, 
kdekoliv, jsem měla problém s  francouzskými 
holemi, o kterých chodím . Potřebuji s nimi dojít 
až ke vstupu do bazénu, kde to většinou skon-
čí tak, že je položím podél bazénu na zem (aby 
o ně ostatní nemohli zakopnout) do vody, nacá-
kané z bazénu i nakapané z vylézajících plavců . 
Mokrý řemínek na holi kolem ruky a vytékající 
voda z hole jsou tak nezbytnou součástí mého 
plavání, již méně příjemnou .

Až jsme před časem přijeli do Aurory v láz-
ních Třeboň, kde jsou v bazénu voda i vzduch 
teplé 30 °C, což nám vyhovuje . A tam nás čekalo  

překvapení . Vedle vstupu do  bazénu stála ta-
ková vyšší kovová konstrukce, něco jako vyšší 
stojan na mokré deštníky – představte si stojan 
na hole! Stojany byly u všech vstupů do bazénů 
i u vstupu do vířivky . Došla jsem až k bazénu, 
hole dala do  stojanu, chytila jsem se zábradlí 
a mohla sestoupit do bazénu nebo vířivky . Při 
výstupu jsem měla hole hned po ruce a mohla 
jsem pohodlně odejít . Žádné ohýbání a zvedá-
ní mokrých holí, vše bylo podstatně bezpeč-
nější – jak pro mne, i  ostatní pacienty nebo 
návštěvníky s holemi i hůlkami, tak pro ostat-
ní dobře pohyblivé návštěvníky, kterým hole 
na zemi nebo někde opřené nepřekážely . 
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Moc jsme si nové vybavení pochvalovali, 
povídali o něm známým a mysleli jsme si, že se 
s  ním setkáme i  v  dalších zařízeních . Bohužel, 
dosud se nám to nikde nepodařilo; ani v  Jan-
ských Lázních při opakovaných pobytech . 

Po  podzimním pobytu v  Janských Lázních 
a následném jednání výboru Asociace polio, kde 
si dosti lidí odkládá a opírá své hole všude možně 
ve  své blízkosti, a  kde nejméně překážejí, Pav-
la napadlo (protože je známý všeuměl ve  svém 
okolí), že stojan na  hole vyrobí . Nejprve jeden 
jako zkušební vzorek, aby jej posoudili a  zhod-
notili účastníci prosincové veřejné schůze výbo-
ru v pražském Centru . A stojan zůstal již v Cent- 
ru k  dalšímu používání . Pavel následně vyrobil 
dalších šest stojanů, které byly předány asociaci 
k dalšímu využití, nejlépe při léčebných pobytech 
v Janských Lázních členy, pacienty a návštěvníky, 
tak jako je tomu v lázních v Třeboni . 
Můžete popsat výrobní proces – z čeho je vy-
tvořen – jaká je povrchová úprava?

Stojan je svařený z  tvarovaných ocelových 
trubek . Je opatřen odolným polyuretanovým 
nátěrem . Kvůli stabilitě je spodní část těžší, 
pryžové nožičky brání nechtěnému ujíždění při 
manipulaci s holemi . Barva nátěru je neutrální, 
světlá, aby i  vizuálně dobře zapadl do  lázeň-
ského prostředí . Je to lehký, přenosný, prostě 
univerzální stojan . 

Takže přátelé, už žádná nervozita, frustrace, 
nepříjemná situace . To, že manželé Vobořilovi 
nelenili a  letos v  únoru nás ohromili podruhé 
dodáním hned šesti stojanů na hole, nám vzalo 
dech . Je to krásný dar, a tak jen doufáme, že se 
z něho budou radovat všichni, kteří se s ním po-
tkají ve Státních léčebných lázních Janské Lázně, 
kde bude k užívání všem . Že budou mít všichni 
stejnou radost, jako my z té půvabné a užitečné 
věci . Prostě univerzální stojan na hole .

Na otázky Marcely Stránské odpověděli 
Alena a Pavel Vobořilovi

Vzpomínka na mUDr. Annu mazačovou-Procházkovou 
Vážení, ve Zpravodaji Asociace polio 1-2/2019 

mě zaujal dopis doc . MUDr . Jitky Čejkové, DrSc . 
o její matce MUDr . Anně Mazačové-Procházkové .

Dovolte mi v  této souvislosti vzpomínku, 
byť zamlženou dětským věkem . 

Virovou dětskou obrnou jsem onemocněla 
v  sedmi letech v  roce 1953 při velké epidemii . 
Kromě každoroční několikatýdenní léčby v Jan-
ských Lázních našli moji rodiče možnost rehabi-
litace v Pardubicích . Byla to rehabilitační léčeb-
na či středisko řízené MUDr . Mazačovou, tehdy 
velmi proslulé . Jezdili jsme dost složitě autobu-
sem a vlakem ze středočeské obce do Pardubic 
jednou týdně . Rehabilitace probíhala v  sále 
plném cvičebních stolů, oddělených bílými ne-
mocničními závěsy . Bylo tam vždy plno lidí, pa-
cientů i jejich doprovodu . Vzpomínám na jednu 
dívku Marušku, která byla o hodně let starší než 
já a vždy ji přinášeli její bratři . Zaujala mě její po-
stižená ruka, která byla znatelně menší než ta 
zdravější . K podobnému stavu, který jsem tehdy 
nechápala, jsem časem též dospěla .

Nevím, zda bylo rehabilitační středisko 
MUDr .  Mazačové samostatné zařízení nebo 
součást Fakultní nemocnice v  Hradci Králové . 
Paní doktorka byla totiž při začátcích tamější 
neurologické kliniky, jak jsem vyčetla z odbor-
ného tisku . Je zcela zřejmé, že neurologie se jí 
stala hlavní náplní života . A s největší pravdě-
podobností pomohla řadě obrnářů naší gene-
race . Možná někdo z pardubického regionu by 
o tom mohl vědět více .

Je moc dobře, že její jméno bylo ve Zpravo-
daji Asociace polio připomenuto . 

Ráda bych jako řadová členka Asociace po-
lio vyslovila obdiv vám všem členům vedení, 
organizátorům, autorům článků za  vaši práci, 
která je obdivuhodná . A to jistě Zpravodaj ob-
sahuje jen to nejdůležitější .

Přeji každému z vás šťastný nový rok 2020, 
to znamená přiměřeně zdraví a  sil, spoustu 
dobrých lidí kolem a dobrou náladu . 

V Praze dne 6 . ledna 2020
Libuše Vaňková

Děkujeme za uznání práce pro nás obrnáře. Zároveň vyzýváme ty, kteří mají zkušenost nebo jenom 
informace o působení MUDr. Mazačové v Pardubicích nebo v Hradci Králové, ať nám napíší. Rádi zve-
řejníme další milé vzpomínky na tuto významnou osobnost.

Redakce
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Česká lékařská společnost Jana evangelisty Purkyně  
– pro veřejnost o nás
Tento článek vznikl na základě facebookové komunikace. Nejdřív mi zavolala MUDr. Veronika Pudilová 
z Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK v Praze, jestli bych jí nenapsala něco jako vzkaz pro 
probíhající Světový týden očkování, který se konal v týdnu od 24. do 30. 4. 2020. Mělo to být za Asociaci 
polio pro facebook České lékařské společnosti J. E. Purkyně pro veřejnost. Líbil se jí můj pohled na Covid, 
déjá vu. Textu bylo víc, tak udělala pokračování.

M. Stránská

30. dubna
Víte, jak vypadají tzv. želeZNé PlÍCe?

Je to mechanické zařízení, které pomocí 
podtlaku umožňovalo dýchat zejména pacien-
tům s obrnou dýchacích svalů jako následek in-
fekční dětské obrny – „polia“ . Mnoho lidí zamě-
ňuje onemocnění infekční obrnou s  dětskou 
mozkovou obrnou, což je porucha nervového 
systému a hybnosti u dětí vznikající z jiné, ne-
infekční příčiny .

Poliomyelitida (polio) je vysoce nakažlivé vi-
rové onemocnění nervového systému . Postihu-
je zejména děti mladší 5 let . U přibližně jednoho 
z dvou set infikovaných dochází ke svalové obr-
ně, která nejčastěji postihuje dolní končetinu . 
U  5 až 10 % nakažených s  obrnou může dojít 
k život ohrožující obrně dýchacího svalstva .

Většina infikovaných prodělá tzv . bezpřízna-
kovou formu, ale jsou infekční pro své okolí; 
několik týdnů vylučují poliovirus stolicí a slizni-
cemi úst a nosu . Tito lidé mohou nakazit další 
jedince, u  kterých se může vyvinout závažná 
forma onemocnění .

V  roce 1939 proběhla na  území ČR velká 
epidemie přenosné dětské obrny s následnými 
vlnami po třech až pěti letech . Mezi léty 1939 
až 1956 onemocnělo 12 868 osob . 1159 lidí, pře-
vážně dětí, zemřelo .

Od  roku 1957 bylo zahájeno očkování nej-
dříve neživou a  následně od  roku 1960 živou 
očkovací látkou . Díky úspěšnému celoplošné-
mu očkovacímu programu v  tehdejší ČSR je 
naše země již od roku 1961 „Polio-free“ (prostá 
polia) . Evropský region WHO byl deklarován 
Světovou zdravotnickou organizací jako Polio-
-free v roce 2002 .

Výskyt divokého (pozn . tzn . přirozeně se vy-
skytujícího) polioviru ve světě se od roku 1988, 
kdy byl zahájen program Globální eradikace 
polia (Světová zdravotnická organizace, WHO), 
snížil o více než 99% . Očkování se v ČR v sou-
časné době provádí inaktivovanou očkovací 
látkou, která je součástí hexavakcíny/pentavak-
cíny a  kombinované vakcíny podávané mezi 
10 . a 11 . rokem věku . 

Protože očkování nemusí poskytovat celoži-
votní ochranu před onemocněním, WHO dne 
5 . 5 . 2014 vydala doporučení pro cestovatele 
do zemí, kde se poliovirus stále ještě vyskytuje 
(zejména některé země Blízkého východu a Afri- 
ky), nechat se přeočkovat – ideálně v průběhu 
12 měsíců před cestou, případně při vycestová-
ní z rizikové oblasti .

Většina z nás zná polio díky očkování jen ze 
zpráv, učebnic, nebo dobových románů . Byl by 
ale velký omyl myslet si, že polio je minulostí . 
Kdo se zamyslel nad letopočty velkých epide-
mií v naší historii, tuší, že někteří lidé s násled-
ky polia žijí mezi námi . Možná je znáte . Možná 
jsou to vaši příbuzní .

Jedince s  následky dětské infekční obrny 
sdružuje Asociace polio – https://www .polio .cz/ 
o-nas/ . Svým členům pomáhá v překonávání ži-
votních bariér, pořádá rekondiční pobyty, spole-
čenské akce a věnuje se soustavně edukaci veřej-
nosti, laické i odborné, v problematice „obrnářů“ .

Současnou předsedkyní spolku je PhDr . Mar-
cela Stránská . 

zdroj údajů: WHO, CDC, SZÚ
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2. května
takové „déjà vu“

Jak jsme slíbili v předchozím textu o polio-
myelitidě, přinášíme vám navazující příspěvek .

Možná vás překvapí, že Asociace polio byla 
založena v  Janských Lázních jako organizace 
sdružující osoby postižené následky infekční 
dětské obrny – poliomyelitidy . Svým členům 
poskytuje již od roku 1990 komplexní poraden-
ství . Dále pro ně připravuje zdravotní progra-
my formou rehabilitačních a rekondičních po-
bytů a cvičení . „Na letošní rok jsme připravovali 
oslavu velkého výročí . Naši pětašedesátiletí až 
devadesátiletí členové – pamětníci, kteří jako 
děti onemocněli poliomyelitidou při některé 
z velkých epidemií v tehdejším Československu 
– se chystali připomenout výročí 60 let od za-
hájení plošného očkování proti poliomyelitidě 
v  naší zemi . ČSR se stala první zemí na  světě, 
kde byl přerušen proces šíření divokých polio-
virů v populaci, a poliomyelitida tak byla na ce-
lém území eradikována .“, vysvětluje současná 
předsedkyně spolku, PhDr . Marcela Stránská .

Důležitou součástí činnosti Asociace polio 
je také organizace odborných přednášek, kon-
ferencí a seminářů . Modernímu světu tím Aso-
ciace neúnavně připomíná význam boje proti 
poliomyelitidě . Mnozí lidé s  následky tohoto 
onemocnění, svalovou obrnou, se přitom ne-
bojí ukázat svůj příběh generacím, které nemusí 
žít v  obavách z  onemocnění, jakým je infekční 
obrna . „Poslední česká generace s následky pa-
ralytické poliomyelitidy, cca 750 aktivních členů 
Asociace polio, připravovala celoroční propa-
gaci tématu hrozby přenosu divokých virů ze 

současného rozpohybovaného světa . Možného 
nebezpečí spojeného s  odmítáním očkování . 
Součástí měla být též výstava fotografických 
dokumentů s obrazy z našeho dětství – berle, in-
validní vozíky, železné plíce, život v léčebnách .“

Jak prožívají „obrnáří“ pandemii korona- 
viru? Podle Stránské se jako riziková skupina se-
niorů trpělivě uchýlili do  karantény . „Ne nutně 
ve stresu . Uzavření v bytech a odloučení si mnozí 
z nich pamatují z pobytu v léčebnách . Rychlost, 
s  jakou covid oblétl celý svět, velký počet naka-
žených, dýchací přístroje, úmrtí, to jen připomí-
ná osobní zážitky .“ Jako by se varování asociace 
proti možné pandemii zhmotnilo . I dětská obrna 
probíhala v epidemiích . V Československu se prv-
ní velká epidemie odehrála v roce 1939, největší 
v roce 1948 . Dosud žije po Česku ještě asi 2 000 
seniorů s následky poliomyelitidy a tzv . „postpo-
liomyelitickým syndromem“ . Tento pojem popi-
suje stav postihující některé jedince s  následky 
poliomyelitidy, kteří přicházejí k  lékařům s  řa-
dou nových, často obtížně vysvětlitelných obtíží 
ve  smyslu nečekaného zhoršení již omezených 
pohybových schopností, i celkové únavnosti .

„Život jde dál . Odkládá se olympiáda i filmový 
festival v Karlových Varech, i my svou konferenci 
vzpomínkové připomenutí výročí uspořádáme 
příští rok . Nepřestaneme komunikovat s  laic-
kou i odbornou veřejností – promlouvat o polio 
a jeho následcích, výsledcích výzkumu v oblasti 
postpoliomyelitického syndromu a  poliomye-
litidy ve  světě a  významu očkování, které jako 
jediné zabrání nejen onemocnění, ale také pří-
padným pozdním následkům .“ uzavírá Stránská .

Facebook ČLS JEP

Dvacet let činnosti Národní rady osob  
se zdravotním postižením ČR

Národní rada osob se zdravotním posti-
žením ČR 22. srpna oslaví 20 let svojí úspěš-
né činnosti.

Od  počátečních kroků až po  dnešek to 
byla dlouhá cesta, poznamenaná řadou 
úspěchů, ale občas také zaváháním a nejis-
totou, jež provázejí každou lidskou činnost. 
Od chudých prvopočátků, kdy jsme obývali 
jednu kancelář a měli pět placených pracov-
níků, až po dnešek, kdy má naše organizace 
pracoviště v každém kraji, jsme členy mno-
ha orgánů státní a veřejné správy a umíme 

důsledně obhajovat práva lidí se zdravot-
ním postižením.

Impulzem pro vznik NRZP ČR byla skuteč-
nost, že po roce 1989 vznikly stovky organizací 
se zdravotním postižením, které obhajovaly zá-
jmy jednotlivých druhů zdravotního postižení, 
ale neuměly se spojit v  jeden silný a společný 
hlas . Nově vzniklé iniciativy se postupně sdru-
žily pod Sbor zástupců organizací zdravotně 
postižených, který založil a po celou dobu také 
vedl pan Ing .  Pavel Dušek . Na  druhé straně 
z bývalého Svazu invalidů vzniklo několik vel-



kých organizací, které vytvořily Sdružení zdra-
votně postižených v ČR .

Koncem 90 . let se stále více projevovalo, že 
soupeření těchto dvou uskupení nepřispívá 
k prosazování změn, které by vedly ke zlepše-
ní života lidi se zdravotním postižením . Patří 
ke cti tehdejším představitelům Sboru zástup-
ců organizací zdravotně postižených a  Sdru-
žení zdravotně postižených v  ČR, že se doká-
zali domluvit a  v  roce 2000 společně založili 
Národní radu osob se zdravotním postižením 
ČR . Na  jejím vzniku se podílela řada lidí, kteří 
dnes již nejsou bohužel mezi námi, ale je správ-
né a  nezbytné je připomenout . Byli to mimo 
jiné paní Zdeňka Hanáková, paní Jana Hrdá, 
pan Pavel Dušek, pan Vlastimil Císař, pan Jan 
Skopec a pan profesor Jan Jesenský, který byl 
dlouholetým prvním místopředsedou . U  po-
čátků vzniku NRZP ČR jsem byl také já, protože 
hned na prvním zasedání jsem byl zvolen jejím 
místopředsedou . Prvním předsedou byl samo-
zřejmě pan Pavel Dušek, který byl v  té době 
vůdčím duchem hnutí zdravotně postižených .

Činnost Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR se poměrně rychle rozrůstala 
a organizací, které do ní vstupovaly, úctyhod-
ně přibývalo . Z  původních 40 zakládajících 
organizací se jejich počet zvýšil na konci roku 
2001 na 77 a každý rok přibývaly další a další . 
Počet členských organizací se ustálil přibližně 

na  100 organizacích s  celostátní působností 
a dále 170 organizacích s krajskou působností . 
I tato skutečnost vypovídá o tom, že jsme získa-
li velkou důvěru lidí se zdravotním postižením 
a jejich organizací, a že bez uzardění můžeme 
prohlásit, že jsme skutečným reprezentantem 
lidí se zdravotním postižením . Po dvou letech 
došlo ke změně předsedy NRZP ČR a tuto funk-
ci od tohoto roku zastávám já . V roce 2003 do-
šlo k významnému rozšíření činnosti NRZP ČR 
a začala se významně budovat krajská struktu-
ra . Sídlo organizace bylo přeneseno do  dneš-
ních prostor v Partyzánské ulici a začal se stabi-
lizovat základní soubor spolupracovníků .

Jsem přesvědčen o tom, že i nadále společně 
naplňujeme slova prohlášení ustavujícího repub-
likového shromáždění z 27 . června 2000, kde se 
praví, že „základním úkolem Národní rady osob 
se zdravotním postižením ČR bude zabezpečová-
ní plné účasti osob se zdravotním postižením i je-
jich zákonných zástupců na formulování politiky 
vedoucí k  vyrovnávání příležitostí této skupiny 
občanů a jejím zakotvování v právním řádu ČR“ .

Václav Krása, Mosty 2/2020

Poznámka redakce: Asociace polio je také 
členem Národní rady zdravotně postižených ČR. 
Kráceno, celý článek a jeho pokračování si můžete 
přečíst na webových stránkách NRZP ČR (nrzp.cz) 
Časopis Mosty.

Pozor na energetické šmejdy! Nouzového stavu se nebojí, zneužívají ho
energetický regulační úřad (eRÚ) zazna-

menal několik případů, kdy tzv. energetičtí 
šmejdi, zneužili současné situace a nabízeli 
roušky proti podpisu, ve skutečnosti šlo ale 
o podpis pod smlouvou o změně dodavate-
le. Další nabízejí po telefonu rekordně lev-
né energie. takové nabídky však končí spí-
še vysokou pokutou než kýženou úsporou.

ERÚ důrazně varuje všechny spotřebitele, 
aby zvláště nyní nepřistupovali na nabídky po-
domních a  telefonických prodejců, které mají 
za  cíl změnu dodavatele energie, ať už přímo 
nebo ve formě aukce .

„Zprvu to byl jeden případ, nyní jich ale při-
bývá a  naše zkušenosti napovídají, že jich brzy 
budou stovky . Šmejdi se rychle učí . Ještě nedáv-
no nechávali podepisovat lidi výkaz o návštěvě, 
který byl ve skutečnosti smlouvou, nyní to má být 

formulář o převzetí roušky, ale opět je to lež . Vy-
dávají se za zástupce velkých dodavatelů, kontro-
lory či podobně . Nepouštějte si je do bytu, nic jim 
nepodepisujte, rozhodně je nenechte fotit si vaši 
fakturu nebo občanský průkaz,“ nabádá k ostra-
žitosti Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ .

Úřad také zaznamenal první školení, na kte-
rých se zprostředkovatelé učí nové triky, se 
kterými mají spotřebitele oslovit po  telefonu . 
Typicky jde o  nabídku levných energií, jejichž 
ceny údajně klesají kvůli koronaviru . Ačkoliv 
na burze energie skutečně zlevňují, v cenících 
dodavatelů se to může projevit až se zpoždě-
ním . Nyní jde většinou o prázdné sliby . Spotře-
bitel, který podobnou smlouvu se zprostřed-
kovatelem uzavře, se může zařadit mezi tisíce 
dalších, kteří se každoročně obracejí na  ERÚ, 
když je jim později vyhrožováno pokutou .
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„Pokud zjistíme, že se na podvodných aktivi-
tách podílel některý z dodavatelů, na které dosa-
hují naše kompetence, čeká ho mimořádný trest 
odpovídající mimořádnému stavu . Zprostředko-
vatele se budeme snažit dohnat k odpovědnosti 
ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí . Poz-
dější potrestání viníků ale neuchrání spotřebite-
le od  současných problémů . Také proto žádám 
všechny, kdo mají o  podobném jednání infor-
mace, ať nám neprodleně zašlou své podněty 
a  veškeré dostupné podklady, abychom mohli 
zasáhnout,“ dodává Stanislav Trávníček .

ERÚ také žádá dodavatele, aby ke  smlou-
vám, které jim přinášejí zprostředkovatelé 
na  základě plné moci od  spotřebitelů, při-
stupovali obzvláště rezervovaně . Vhodné je 
přinejmenším kontaktovat nového zákazníka 
s dotazem, zda si změnu dodavatele skutečně 
přeje a nestal se obětí podvodného jednání .
Desatero obrany před šmejdy v energetice 
10 ryze praktických rad, jak nenaletět tzv . 
„šmejdům“ při změně dodavatele energií:
1 . Nenechte se nikým do ničeho nutit . Vaše ces-

ta za  levnější elektřinou či plynem by měla 
začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou 
obchodníka . Jestliže se přesto rozhodnete 
s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou 
představu o  tom, čeho chcete dosáhnout . 
Pomohou internetové srovnávače, jeden 
nabízí ERÚ: http://kalkulator .eru .cz/ 

2 . Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s doda-
vatelem, nebo se zprostředkovatelem. 
Je v tom veliký rozdíl . Pro každého platí jiné 
právní předpisy, důležité rozdíly jsou ze-
jména ve lhůtách pro odstoupení od uzavře-
ných smluv . Dodavatel vlastní licenci na do-
dávky energií, zprostředkovatel jen nabízí 
(přeprodává) nabídky jednoho nebo více do-
davatelů . Zprostředkovatel také může chtít 
exkluzivitu ke správě vašeho odběrného mís-
ta – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva 
na vlastní volbu dodavatele po předem sjed-
nanou dobu pod hrozbou sankce . 

3 . Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je 
zaměstnancem eRÚ nebo ČOI, velmi prav-
děpodobně lže . Úřady energie neprodávají, 
nekontrolují faktury podomním způsobem 
apod . Stejné je to se zástupci distributorů, kte-
ří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodá-
vají . Říká vám podomní prodejce, že přichází 

od  vašeho současného dodavatele? Ať to 
dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké 
dodavatele vydávají – osobně i po telefonu . 

4 . Je u vás podomní prodej omezený vyhláš-
kou a  podomní prodejce zákaz porušil? 
Obraťte se na (městskou) policii . 

5 . Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte 
se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším 
souhlasem pro zasílání obchodního sdě-
lení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání 
podnikatele na  Úřad pro ochranu osobních 
údajů (http://www .uoou .cz/) . Během telefo-
nického hovoru se k ničemu nezavazujte. 

6 . Neberte si dárky, odmítněte služby 
„za určitých podmínek zdarma“. Známým 
příkladem zneužití „dárků“ jsou LED žárovky 
nebo neplacené poradenství . Stačí vypově-
dět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetic-
ký zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce 
či zprostředkovatel vám „dárky“, zakoupené 
podle občanského zákoníku, zpoplatní . 

7 . Nikdy se nezavazujte, že podepíšete 
smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozi-
ci. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte 
„ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefo-
nicky . Pokud se přihlašujete do aukce, vybí-
rejte takovou, která umožňuje finální nabíd-
ku nepodepsat (samozřejmě bez sankce) . 

8 . Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou 
moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně 
nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud co-
koliv nepochopíte, ptejte se . Teprve až všemu 
porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete . 

9 . Nebuďte pasivní! Případné spory s doda-
vatelem neodkládejte, řešte je hned zpo-
čátku . Jestliže dodavatel nereaguje nebo 
vy s  navrhovaným řešením nesouhlasíte, 
obraťte se na eRÚ. Jestliže jde o problém se 
zprostředkovatelem, pomoci může Česká 
obchodní inspekce (http://www .coi .cz/) . 
Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte se 
na jeden z obou úřadů, podnět si předají . 

10 . Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách 
energií, kterou jste uzavřeli mimo provo-
zovnu držitele licence, můžete bez jakýchko-
liv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření 
nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne 
po zahájení dodávek.

27. 3. 2020, Tisková zpráva 
Energetického regulačního úřadu
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Rohlík bez bariér i v Ostravě
V Zpravodaji v roce 2018 jsme poprvé psali o internetovém obchodě 

Rohlik .cz, který se zabývá rozvozem a internetovým prodejem potravin . 
Nabízí zajímavé výhody pro seniory starší 65 let a pro držitele průkazu 
osoby se zdravotním postižením . Patří k nim mimo jiné doprava zdarma 
a vynesení objednaného zboží až ke dveřím, a to i v domech bez výta-
hu . Tehdy Rohlik .cz rozvážel zboží prozatím v Praze, Brně, Plzni, Hradci 
Králové, Liberci, Pardubicích a v jejich blízkém okolí .

Nyní tyto služby zajišťuje už i v Ostravě .
Jak jsme psali, podmínkou je zaregistrovat se do  klubu Rohlík bez 

bariér . Registrace probíhá telefonicky na zákaznické lince 800 730 740, 
je třeba mít při ruce průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P . Slibovaná doprava zdar-
ma platí při nákupu od pondělí do čtvrtka s doručením mezi 10 .00 až 
15 .00 hodinou . Před předáním prvního nákupu kurýr poprosí o průkaz 
TP, ZTP nebo ZTP/P, případně ověří věk člena klubu a poté předá nákup .

 rohlík.cz

Parkování na jihozápadě USA 
Všiml jsem si tohoto, na  české poměry ne-

zvyklého, úkazu poprvé v Nevadě u jezera Ta-
hoe na  parkovišti u  Eagle Falls . Byla slunečná 
neděle, ideální pro turistiku a  parkoviště bylo 
do  posledního místa zaplněné auty . Několik 
dalších řidičů stálo na  silnici a  trpělivě čekalo, 
až se uvolní nějaké místo na zaparkování a bu-
dou se moci vydat s rodinami na výlet . 

Pět míst vyhražených pro zdravotně posti-
žené ale zelo prázdnotou . Stejná situace v Ne-
vadě i  Kalifornii se opakovala na  každém dal-
ším turisticky atraktivním místě, v parkovacím 
domě ve městě, nebo jen na malém parkovišti 
u  restaurace nebo obchodu, kam jsem se do-

stal . Pokud někdo parkoval na  vyhrazeném 
místě, vždy měl invalidní značku . 

Vzpomněl jsem si na  česká parkoviště, na-
příklad parkoviště u Lidlu v Praze 6, kde na vy-
hrazených místech běžně parkují řidiči, kterým 
se jen nechce chodit na  volná nevyhrazená 
místa dvacet metrů daleko . Že by tento rozdíl 
působilo důsledné připomínání pokuty za ne-
oprávněné parkování Američanům (od  250  $ 
do  1000  $ jak ukazuje fotografie) na  vyhraze-
ných parkovištích? Nebo čeští řidiči vědí, že ne-
oprávněné parkování je pod rozlišovací úrovní 
české policie? 

Michal Haindl
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