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Jak se vyvíjí  
projekt 
Virtuální VýstaVy Vladimíra  
a Ziny VondrejsoVých

Obrnáři a vakcíny  
proti COVID-19
VyčerpáVající ZpráVy Z epU 

Holka jak  
kulatej míč
střípky obranářských žiVotů



VŠe se ZMĚniLo – nic se neZMĚniLo

Přátelé obrnáři, posíláme vám výzvu.  
napište do asociace polio dopis, e-mail, nebo sMs 

(Jabloňová 2891/2, 10600 Praha 10 / asociacepolio@seznam.cz / 728 119 174) 
o sobě a svých zkušenostech z roku 2020. 

Napište v jedné větě, jakkoli velké, o svém nejsilnějším zážitku 
z minulého roku – vzkazy zatěžkané tíhou dlouhých dní,  

humorně laděné zprávy, pozdravy, vzpomínky…

Vaše věty budou anonymně zveřejněny a vystaveny v galerijním 
prostoru Kolonády u příležitosti Festivalu 2021 Obrnáři obrnářům 

o obrnářích, každá věta bude zarámována jako samostatný  
výtvarný objekt. Vybrané zprávy budou předány výkonným 

umělcům (hercům, hudebníkům, performerům, tanečníkům) 
Divadélka Verva k předvedení v podvečeru Festivalu. Přizvaní umělci 

vaše věty přeloží do svého vlastního uměleckého jazyka, jejich 
interpretace budou zaznamenány, a tento materiál poslouží jako 

rekapitulace výstupu – kroniky obrnářů roku 2020. 

Bude „poskytnut okamžik a prostor pro zamyšlení nad současným 
složitým obdobím, které má tendenci posilovat mechanismy 

zabraňující společenskému fungování“ napsal prof. Michal Koleček, 
kurátor výstavy Vše se změnilo – nic se nezměnilo v roce 2020  
pro Dům umění v Ústí nad Labem. Výstava – pro Dům umění 

v Ústí nad Labem připravil italský umělec Hannes Egger – ve svém 
názvu odkazuje na představení, které uskutečnil v září 2020 

v Miláně. V rámci této akce jezdilo pronajaté billboardové auto 
dokola a neslo prostou zprávu: Vše se změnilo – nic se nezměnilo. 

V srdci regionu silně zasaženého krizí s koronaviry upozornil 
Hannes Egger na dramatické posuny ve fungování společnosti 
v reakci na pandemii a zároveň nabídl naději a odhodlání čelit 

této neobvyklé situaci s respektem k osudu každého jednotlivce 
a etickým vztahům ve složité společnosti.

— V Ý Z V A —
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Editorial
Vážení přátelé,

Náš bulletin vypouštíme v jarním kabátku. Jsme přesvědčeni, 
že mu sluší, a doufáme, že budete náš názor sdílet. Všechny 
střihy, knoflíky i barvy jsme pečlivě zvažovali. Posíláme vám 
kaleidoskop témat, informací, příběhy, ale také bychom rádi 
počítali s vaší inspirací. Jako nová redakční rada jsme zvěda-
vi, jestli jsme brali správné míry, jak vás jarní číslo bulletinu 
zaujalo, o co byste jej rozšířili, jestli jsou informace v jednotli-

vých článcích dostačující. Dejte nám vědět. 

Co přesně jsme pro vás ušili? 
Z  číslování současného Zpravodaje je zřejmé, že bychom 
ho chtěli vysílat do světa častěji, aktuální situace si vyžadu-
je rychlejší informování, ale ještě uvidíme, jak se to vyvrbí, 
vzhledem k tomu, že jsme čistí amatéři a dosavadní profesio-
nální laťka M. Mruzkové byla vysazena vysoko. Vydání druhé-
ho čísla plánujeme vyletněné, pro přesnější zprávy o akcích 
asociace pro 2.  pololetí; zůstáváme věrni grafikovi, oceňu-
jeme jednoduchost, přehlednost. Zaměřujeme se na snad-
nou čitelnost s  většími písmenky, delší texty doplní anebo 
proloží menší formáty. Taková malá nadechnutí a zpestření, 
s rubrikami s novými visačkami, s větším prostorem pro vaše 
vlastní zážitky. Nemusíte se ale obávat, že by rubriky přibyly 

na úkor reportáží nebo rozhovorů. 

Moc si přejeme, abyste nový kabát přijali za svůj, aby vám při-
nášel radost i v nelehké době, kterou teď všichni prožíváme. 

Dejte nám vědět, co vás zaujalo, o co byste jej rozšířili, případ-
ně jestli jsou informace v  jednotlivých článcích dostačující. 
Vaše posouzení nejen zmiňovaných kapitol, ale i jednotlivých 

stránek, nám pomohou s jejich dalším vyladěním. 

Pevně věříme, že naši snahu oceníte všichni.
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Zpráva	o činnosti	
výboru Asociace 
polio	v roce	2020

MarceLa stránská

Pro rok 2020 připravila AP velká po-
lio témata. Již v roce 2019 byly pro-
jednávány přípravy oslav 30. výročí 
založení AP, zároveň přípravy oslav 
60. let od  eradikace polio v  ČSSR 
(a  10 let výročí odhalení památní-
ku polio v  Janských Lázních). Za-
vršením oslav měla být dvoudenní 
konference CEREBROCON, jejíž 
uspořádání přátelsky nabídly SLL 
Janské Lázně. Oslavy i  konference 
musely ale být ze zřejmých důvodů 
odloženy, stejně tak její uvažovaná 
přeměna v panelovou diskusi. 

Hned začátkem roku 2020 zažil vý-
bor AP velké pracovní vzepětí jed-
notlivých členů výboru: 

1. Byl dokončen a připraven k distri-
buci Sborník přednášek z odborné 
konference (2018) POSTPOLIOMYE-
LITICKÝ SYNDROM. PŘENOSNÁ 
DĚTSKÁ OBRNA. ZKUŠENOSTI 

OBRNÁŘŮ. Sborník měl být uspořá-
dán, vzhledem k některým chybějí-
cím textům přednášejících, pouze 
ze slidů přednášek z  konference. 
Tvůrčím přístupem a  s  invencí jej 
zpracovala M. Mruzková za pomoci 
J. Šebestové, MUDr.  K.  Fabiánové 
a M. Dobrovolné přepsáním hlaso-
vých záznamů z videa, umístěného 
na webových stránkách SZÚ, a ko-
rekcí textů.

2. Převedení AP z  jednoduchého 
do  podvojného účetnictví v  prů-
běhu ledna bylo velkým počinem: 
podařilo se tajemnici Jaroslavě Še-
bestové s pomocí a dohledem Vác-
lava Tobiáše a firmy EPOS OK, s.r.o.  
Praha, kde pracuje. Obě profe-
sionální akce nastartovaly výbor 
k  předpokládané výjimečné čin-
nosti celoroční. O to větší zklamání 
jsme zažívali 12. března, při vyhláše-
ní stavu nouze.
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Výboru se podařilo sejít v 1. polole-
tí pouze 22. 2. 2020. Dál probíhala 
jednání výboru online: státní úřady 
nám průběžně oznamovaly výsled-
ky přidělení dotací pro rok 2020  
(MK 36  000  Kč – 100 %, MZ 
349  800  Kč – 100 %, Úřad vlády 
146  139  Kč – 98,08 %), výbor ale 
po  zvážení současného stavu roz-
hodl k 21. 3. 2020 utlumit rekondiční 
činnost pro 1. pololetí 2020. 

V  květnu v  Ratměřicích otevřená 
výstava Galerie na  plotě doc.  Vla-
dimíra Vondrejse, hlídaná bustami 
opatřenými rouškami a  ochranný-
mi štíty, aby kolemjdoucí náhodou 
nenakazily soubor pareidolií a  cy-
klus Z  návštěvy u  Zrzavého Jana.
Bylo hledáno řešení pro záchranu 
alespoň části finančních prostřed-
ků z  přidělených dotací Minister-
stva zdravotnictví a  Úřadu vlády. 
Ve  všech případech bylo žádos-
tem AP vyhověno. 16.  5. 2020 vý-
bor rozhodl zrušit Festival a rekon-
dice do konce roku 2020. V  jarním 
Zpravodaji byly vyhlášeny volby 
pro období 2021–2025. Vzhledem 
k  současné pandemii zrušil vý-
bor EPU konání 3. kongresu o PPS 
ve  španělské Vitorii, zároveň s  Val-
ným shromážděním EPU, kam se 
chystala i asociace se zástupci SLL 
Janské Lázně. 

 Ještě se v letních měsících připra-
vovala 5. konference CEREBROCON  
s  pořádajícími SLL Janské Láz-

ně (datum konání 21.–22.  10. 2020 
bylo dohodnuto se ředitelem SLL 
Mgr. M. Voženílkem již v roce 2019). 
AP vyhledávala přednášející, pro 
účast členů vyhlásila ve Zpravodaji 
1-2/2020 zajištění zázemí v průběhu 
konání konference (jistila H.  Opra-
vilová), koncem července výbor 
mailem hlasoval o  použití části fi-
nančních prostředků MZ pro tuto 
akci. Na  přelomu srpna/září byla 
konference zrušena. 

Ve 2. pololetí roku 2020 se sešel vý-
bor jedenkrát, 11. 9. 2020. Byly pro-
jednány předložené návrhy žádostí 
o dotace pro rok 2021 a k stanove-
ným termínům úřadů pro dotace 
2021 požádala AP o  finanční pro-
středky. Byly vyhlášeny výsledky 
voleb pro volební období 2021–
2025. Nespokojenost s  vedením 
spolku vyústila k  odstoupení nově 
zvolených tří členů výboru, takže 
byla v listopadu s vydáním dvojčíslí 
Zpravodaje AP 3-4/2020 zveřejně-
na výzva k  negativnímu hlasování 
pro doplnění voleb pro nastávající 
volební období. Rozesláno spolu se 
Sborníkem. 

Ke 30. výročí založení Asociace polio 
byla dokončena brožura, zpracova-
ná M. Mruzkovou s použitím archiv-
ních snímků Z. Jandusové a dalších 
členů AP. Podzimní schůze výboru 
probíhaly, obdobně jako jarní, pro-
střednictvím skype a emailové ko-
respondence. 
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Samostatnou kapitolou byla v  mi-
nulém roce spolupráce AP s ostat-
ními spolky, především na  akcích 
pacientských organizací, které 
probíhaly online. Vzhledem k neu-
těšené situaci na  jaře a k neřešení 
potřeb lidí se zdravotním postiže-
ním v kovidové situaci, se aktivizo-
vala v průběhu léta Aliance pro in-
dividualizovanou podporu, jíž se 
zúčastnilo kolem 30 spolků. Kon-
struktivní diskuze na  společných 
online setkáních vyústila v  průbě-
hu léta ve  vyhlášení Velká rešerše 
potřeb lidí se zdravotním postiže-
ním, dlouhodobým onemocněním 
a  jejich pečujících. Byla zahájena 

a  otevřena dotazníková část šet-
ření, které pomůže popsat, ve kte-
rých oblastech současný systém 
nevyhovuje. Výsledky výzkumu 
by se měly stát jedním ze základů 
pro tvorbu nového systému so-
ciální péče. Jednání se účastnila 
předsedkyně AP jako členka Aso-
ciace vzácných onemocnění. „Měla 
jsem možnost hovořit o  hendi- 
kepovaných seniorech. Vzhledem 
k  tomu, že uskupení spolků pře-
vážně řeší postižené děti a  pra-
covní uplatnění hendikepovaných,  
senioři tak splývají s  hendikepo-
vanými seniory a  speciální péče  
se neřeší.“

Poděkování
Výbor asociace poLio

Uplynulé období považujeme za   
jedno z  úspěšných v  historii spol-
ku, přestože nám více jak jeden rok 
„sebrala“ situace, kterou jsme nikdo 
nemohl očekávat, natož ovlivnit. Při 
vpádu pandemie do  našich životů 
nešlo zajistit jeho chod v plném roz-
sahu, natož završit oslavami všech-
na připravovaná kulatá výročí mi-
nulého roku, na  nichž se nemalou 
měrou podíleli členové výboru Aso-
ciace polio, kteří svou činnost ve vý-
boru ukončili. Dovolte, abychom 
touto cestou poděkovali Emilu Cha-

dimovi, MUDr. Martě Langmeierové 
a  Mgr.  Márii Mruzkové za  odvede-
nou práci pro Asociaci polio, které si 
nesmírně vážíme!

Dovolte,  
abychom touto cestou 

poděkovali za odvedenou práci 
pro Asociaci polio, které si 

nesmírně vážíme!
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Rekondice
hana opraViLoVá

nedovedeme si představit, že by i  le-
tos jen tak rekondice zmizely! na vý-
borové schůzi Ap dne 6. 3. 2021 z dů-
vodu špatné epidemiologické situaci 
a  nejasné prognózy do  následujících 
měsíců byly zrušeny rekondice plá-
nované na měsíc květen a červen 2021. 
To znamená rekondiční pobyt: 

 • ve Františkových lázních
 • v mariánských lázních
 • v janských lázních

Doufáme a  pevně věříme, že epi- 
demiologická situace se zlepší a bude 
možné uskutečnit plánovanou re-
kondici v  září v  Janských Lázních – 
18. 9. až 26. 9. Počet plánovaných míst 
byl navýšen, aby bylo možné uspoko-
jit všechny zájemce. Navíc Vám mů-
žeme nabídnout rekondici ve  Fran-
tiškových Lázních v  termínu 29.  8. 
až 4. 9. 2021, event., bude-li možnost 
a zájem, v Hotelu Mas Sezimovo Ústí 
nebo v lázních Klimkovice. 
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Milí přátelé, 
když jsme v loňském roce rušili veš-
keré plánované akce, nikdo z  nás 
netušil, že i  letos budeme ve  stejné 
situaci, ne-li složitější. I  letos jsme 
museli přistoupit k  rušení plánova-
ných rekondicí, zatím jen pobytů 
v  prvním pololetí. Do  druhé části 
roku je přesunutý rekondiční pobyt 
ve  Františkových Lázních, se zářijo-
vým pobytem v penzionu Sola Fide 
se také počítá. Abychom Vám vyna-
hradili jarní pobyty, jednáme také se 
Sanatorii Klimkovice a Hotelem Mas, 
Sezimovo Ústí. Vzhledem ke  složi-
té situaci způsobené Covidem-19 
však vedení Sanatorií chce posečkat 
s uzavíráním smluv na rekondiční po-
byty. V současné době se jim vlivem 
nařízení vlády o  zákazu samoplátců 
nahromadil vysoký počet neusku-
tečněných rezervací a ty musí před-
nostně uspokojit v  náhradních ter-
mínech. Proto je máme kontaktovat 
v průběhu prázdnin, kdy už se oče-
kává stabilizace situace, a kdy budou 
schopni vyjádřit se k našemu poža-
davku. V Hotelu MAS jsou připraveni, 
jakmile bude zrušeno nařízení vlády 

poskytovat hotelové ubytování a we-
llness pobyty, ihned jednat. Chtěla 
bych Vás proto požádat, zda byste se, 
případní zájemci, ozvali na moji adre-
su jarsebestova@email.cz, abych pro 
další jednání znala předpokládaný 
počet účastníků (ráda bych dojedna-
la pobyt nejraději hned na  začátku 
října, samozřejmě pouze jeden, pod-
le výhodnější nabídky). 

„Přeji Vám všem hlavně zdraví. 
Vím, o čem píši. My se momentálně 
s manželem ‚pereme‘ s Covidem-19 
a  doufáme, že bitvu vyhrajeme, 
a že se na některém z rekondičních 
pobytů potkáme,“ J. Šebestová.

Františkovy Lázně v  plánovaný 
termín pobytu 29. 8. až 4. 9. 2021: 
příjemné je, že nabídka služeb ho-
telu Praha zůstává stejná. Změna 
nastala jen v  ceně, která se oproti 
původní nabídce snížila na  6.300 
Kč/osobu ve  dvoulůžkovém pokoji 
a 6.800 Kč jednolůžkový pokoj. Ne-
budou nám účtovat 21. osobu, což 
se promítne do  celkové kalkulace. 
Těší se Jitka Páníková.
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Vzpomínáme

Jiří Bydžovský (nebyl členem AP)
Alena Ceznerová z Prahy, 82 let
Hana Horáková z Prahy, 82 let
Ing. Jiří Vojen Hrabovský, 83 let (nebyl členem AP)
Blažena Imrichová z Brna, 80 let 
Milan Kédl z Prahy, 74 let
Bohumil Lejnar z Bezdružic, 77 let
Katarina Nouzová z Teplic, 79 let
Stanislav Olšaník ze Šternberka, 78 let
Milan Plašil z Prahy, 81 let
Ing. Stanislav Prošek z Ostravy, 80 let
Rudolf Sudík z Prahy, 84 let
Petr Štross z Dolního Bousova, 74 let 
Vladimír Tejrovský (hráč na kytaru z Polio přátel,  
členem AP nebyl)
Jiří Vinkler z Moravské Třebové, 77 let

Opět nás zastihly smutné zprávy  
o odchodu našich členů a kamarádů. 
Připomeňme si je, prosím.
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Milí přátelé,
chceme tímto kratičkým rozlou-
čením vzpomenout našeho dlou-
holetého přítele a  aktivního člena 
naší asociace, Ing. Stanislava Proš-
ka, který naše společenství opustil 
po těžké nemoci dne 11. 2. 2021. Ze-
mřel doma, obklopen láskyplnou 
péčí manželky Daniely, která s ním 
prožila krásná společná léta man-
želského aktivního života.

Absolvovali spolu mnoho turistic-
kých cest v tuzemsku, hodně v blíz-
kém i v hodně vzdáleném zahraničí. 
Nemůžeme nevzpomenout jejich 
společnou zálibu v  geocachingu, 
vyhledávání umně ukrytých cílů, je-
jichž nalezení vyžadovalo zapojení 
nejen fyzických sil, ale také hlubo-
kých znalostí matematických i  pří-
rodních záludností – v  tom Slávek 
opravdu vynikal. Díky jeho zodpo-
vědnému a  preciznímu přístupu 
k životu, kamarádství a úctě k přáte-
lům se nesmazatelně zapsal do my-
slí všech, se kterými se v  průběhu 
svého života setkal. A život to byl bo-
hatý – vždyť v prosinci loňského roku 
se dožil nádherných 80 let. Těšili 
jsme se, především my z ostravské 
skupiny, že jeho nádherné kulatiny 
společně oslavíme na  našem „obr-
nářském“ plaveckém setkání, jak 
v  bazénu, tak samozřejmě na  naší 
společné besedě v červnu Je hodně 
smutné, že díky nepříznivé pande-
mické situaci k  tomuto slavnostní-
mu setkání nemohlo dojít.

Bohužel jsme se s  ním, díky 
pandemii, nemohli rozloučit 
ani vzdáním pocty na  po-
hřbu. A tak prosíme všechny, 
kdo měli Slávka rádi, vzpo-
meňte na hezké chvíle, které 
jsme měli možnost společ-
ně s  ním prožít – v  lázních, 
v  bazénu, při turistice nebo 
na  společných setkáních 
v průběhu jeho celého života. 

S úctou vzpomínají 
Eva a Vladimír Přibylovi

Manželé Proškovi
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Virtuální výstavy 
Vladimíra a Ziny 

Vondrejsových

Jak	se	vyvíjí	
projekt	
VLadiMír a Zina VondrejsoVi

Když jsme odstartovali nový projekt virtuálních výstav, neo-
čekávali jsme tak velký zájem. Kromě vybraných členů Asoci-
ace Polio (AP) jsme obeslali e-mailem ještě asi 10x tolik našich 
dalších známých, které jsme zvali na  naše dřívější, klasické 
vernisáže. Vývoj projektu je pro nás mírně řečeno nečekaně 
překvapivý. Výstavy se nám totiž brzy vymkly z naší kontro-
ly a iniciovaly řadu pozoruhodných aktivit, které nás nesmír-
ně potěšily. Zjistili jsme ovšem také, že jsme značně podcenili 
nároky, které vznikly u návštěvníků výstav a horko těžko teď 
stíháme plnit naše původní předsevzetí, abychom se ctí splnili 
jejich očekávání. Naší snahou v tomto sdělení bude dosavadní 
vývoj projektu pro vás krátce shrnout.
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Řada z vás zjistila, že na váš e-mail 
začaly tento rok docházet virtuální 
výstavy Vladimíra a Ziny Vondrejso-
vých na  téma „Nekonečný příběh 
hledání krásy“. Máme ovšem k dis-
pozici jen pár desítek e-mailových 
adres členů AP, takže asi ani z  da-
leka neplatí, že všichni uživatelé e-
mailových adres z AP jsou obesíláni. 
Kromě toho obesíláme pouze ty, 
kdo v předkole nevyjádřili nezájem 
o takovou akci. Pokud naše výstavy 
s komentářem nedostáváte a máte 
o ně zájem, můžete se ještě přihlá-
sit na vondrejs@gmail.com. Můžete 
dostat dodatečně i  ty dvě výsta-
vy, které již byly rozeslány: „Krása 
je v  oblacích“ (je věnována zjeve-
ním, které mnozí z  vás zazname-
nali i osobně při pozorování mraků) 
a „Krása je v seznamování“ (je nos-
talgickou a humornou vzpomínkou 
na to, kdy se ještě lidé neseznamo-
vali prostřednictvím internetu a vy-
užívali inzeráty v novinách).

Podle našich počátečních zkuše-
ností můžeme říci, že jsme dosud 
nedostali od nikoho zprávu e-mai-
lem, že výstava došla, ale nepodaři-
lo se ji podle návodu otevřít. Udělali 
jsme navíc namátkový telefonický 
průzkum u  několika lidí, kteří ne-
potvrdili příjem, zda e-mail dostali. 
Ve  většině případů tázaní výstavu 
dostali a  otevřeli ji. Když nás upo-
zorníte, rádi vám podrobněji pora-
díme, protože chápeme, že pro naši 
generaci je běžné, že s  počítači si 

často příliš nerozumíme. Bez vaše-
ho dotazu to ale nepůjde. Telefono-
vat všem a  doptávat se, to prostě 
nezvládneme.

dobrý nápAd pro 
Covidové období
Po  odeslání první výstavy jsme 
dostali mnoho mailů, ze kterých 
vyplynulo, že lidé tento druh zába-
vy přivítali jako dobrý nápad pro 
covidové období, které bylo plné 
různých zákazů, omezujících styk 
a pohyb lidí. Uvědomili jsme si tedy, 
že přijetí akce bylo velmi posíleno 
okolnostmi. Akce byla zahájena 
v  pravou chvíli. Maily byly obvykle 
velmi stručné, ale později přibýva-
lo i  těch, které se k  výstavě vyjad-
řovaly podrobněji valnou většinou 
pochvalně. Určitá část komentářů 
byla pro nás zvláště podnětná. Pro 
autora obrazů je důležité vědět, 
které z nich se líbily nejvíce, anebo 
proti kterým jste měli nějaké ná-
mitky. Děkujeme všem, které na-
padlo poslat nám takováto sdělení, 
a zvláště jsme vděční za kritiku, po-
kud je zdůvodněna, i když i nezdů-
vodněná vyjádření nás zajímají. 

Tím pochopitelně nechceme říci, že 
začneme tvořit tím směrem, kte-
rý je pro vás nejpřijatelnější a vždy 
se vyvarujeme námětům a  proje-
vům, které se vám nelíbily. Ale jis-
tě z  těchto informací důsledky vy-
vodíme. Maily s  delšími komentáři, 
které obsahují různé náměty, jsme 
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se rozhodli archivovat, a  vytvořit 
z  nich jakousi nápovědu pro naši 
další tvorbu a také pro volbu dalších 
dílů hledání krásy. V několika přípa-
dech byly komentáře zvláště cenné. 
Dostali jsme například i  poměrně 
rozsáhlé a velmi hodnotné rozbory 
účinku jednotlivých obrázků, kte-
ré potvrdily naše přesvědčení, že 
vystavené dílo je vlastně divákem 
dotvářeno, takže se v  optimálním 
případě divák stává spoluautorem 
díla. Taková sdělení pro nás často 
výrazně rozšiřují i  původní obsah, 
který jsme při vytváření sochy či 
obrazu měli na  mysli. V  jednom 
případě se nám dostalo dokon-
ce poučení o  jisté mé slabosti. Tu-
šil jsem, že mám sklon neopustit 
zdokonalování díla v pravý čas, což 
vede k zhoršení kvality pozdním zá-
sahem. Ano, měli jste pravdu a váš 
poznatek je pro mou tvorbu velmi 
zásadní a  dobře dokumentovaný 
na  příkladu Minotaura. Bez vaše-
ho upozornění bych se těžko roz-

hodoval s tím něco udělat. Několik 
lidí mne upozornilo velmi vtipným 
a  jemným způsobem, že výběr 
jednoho obrázku ve  výstavě Krása 
je v  seznamování, nebyl uvážený. 
Hledám ženu po  havárii, značka: 
na  náhradní díly, je opravdu dost 
drsné. Mohu jen na svou obhajobu 
říci, že jsem chtěl mít ve výběru za-
stoupený i  černý humor, který se-
hrál v  mém životě zásadní a  velmi 
pozitivní roli a je dokonce pro mne 
právoplatným a důležitým zdrojem 
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mého životního optimizmu, zvláště 
když jej aplikuji a zaměřuji na svou 
vlastní osobu a  své osudy. Každo-
pádně jsem těmito vašimi poznám-
kami získal námět k uvažování, kte-
rému věnuji více času při výběru 
děl do  kolekcí a  děkuji za  otevření 
tohoto pro mne důležitého tématu. 

virTuální komunikACe 
jAko dobrá náhrAžkA 
osobníCh seTkání
Rád bych ještě probral několik 
jevů, které se objevily neočekávaně 
a velmi nás nadchly, takže jsme se 
rozhodli významně upravit někte-
ré další výstavy oproti původnímu 
plánu. K  lepšímu osvětlení mírné 
změny v pokračování přispěje, když 
nejdříve zopakuji představu, s  ja-
kou jsme do  této akce vstupovali. 
Ubývá nám sil, takže na  instalace 
klasických výstav už fyzicky ne-
stačíme. Koronaviry způsobily, že 
klasické galerie byly uzavřeny. Vir-
tuální komunikace byla vyzkouše-
na jako dobrá náhražka klasických 
osobních setkání. Naše virtuální vý-
stavy měly simulovat vernisáže, aby 
divák měl mít pocit, že prochází vý-
stavou spolu s  autorem, který mu 
podává výklad, jako by mu odpoví-
dal na  otázky. Předpokládali jsme, 
že pocit komunikace na  vernisáži 
bude posílen možností výměny e-
mailů případně telefonickými roz-
hovory s „návštěvníky“ výstavy, po-
kud budou mít zájem. Musíme se 
přiznat, že z celé výstavy nás, autory, 

zajímá nejvíce právě vernisáž, která 
nám umožnuje setkávání a  rozho-
vor s  divákem o  všem možném. 
Takže tento způsob vystavování se 
bude týkat vlastně této části výsta-
vy (vernisáže), která je i pro nás nej-
významnější. V  minulosti byly vý-
stavy příležitostí pro naše setkávání 
s přáteli. Hledání krásy se nám zdá-
lo být dobrým rámcem pro setká-
vání, a navíc jsem mohl využít toho, 
že jsem měl připravený cyklus kur-
zů, na kterých jsem přihlášené učil 
různým výtvarným technikám. Kur-
zy jsem zahájil v Muzeu moderního 
umění a designu v Benešově s tím, 
že by mohly inspirovat zájemce 
k případné zábavě při výtvarničení, 
což vede k významnému obohace-
ní širšího zájmu o výtvarné umění. 
Podobnou zkušenost zažívají často 
amatéři, kteří např. chodili na hodi-
ny klavíru bez ambice stát se hu-
debníky. Jsou totiž později schopni 
hudbu obecně vnímat mnohem 
košatěji, než kdyby se sami s hud-
bou vůbec osobně nepotýkali. Je-
jich požitek při poslechu hudby se 
výrazně prohlubuje. Původně jsme 
počítali s tím, že celá sekvence vý-
stav bude založena na naší tvorbě.

Hledání krásy se nám  
zdálo být dobrým rámcem  

pro setkávání
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V mailech řady návštěvníků našich 
výstav se objevily dva jevy, které 
nás velmi potěšily. Jedna skupina 
nám začala posílat ukázky svých 
aktivit, zaměřených na  podobný 
cíl předvádění hudby nebo výtvar-
ných děl, které by mohly zajímat 
i jejich přátele. Druhá skupina nám 
poslala dokonce svá amatérská díla 
výborné kvality, která by se mohla 
hodit do  naší sekvence o  hledání 
krásy. Ukázkami obou typů jsme 
byli inspirováni k  zařazení dalších 
výstav, z nichž některé budou zalo-
ženy alespoň částečně i  na  dílech 
dalších amatérských autorů. Navíc 
jsme dostali nabídky od  několi-
ka hudebníků, že nám poskytnou 
své nahrávky, které bude možné 
využít virtuálně, a  ještě více přiblí-
ží naše vernisáže těm klasickým. 
Nabídky tohoto typu nás zajímají, 
musím však upozornit předem, že 
můžeme využít jen ty, které ladí 
s naším konceptem akce, což mů-
žeme plně posoudit pouze my, or-
ganizátoři akce. V  jednom případě 
mi návštěvnice první výstavy vyhle-
dala řadu překlepů v komentářích, 
které jsme ve  spěchu nevychytali. 
Výše uvedené příklady ukazují, že 
se postupně do celé akce postupně 
zapojují další spolutvůrci, což je na-
ším největším potěšením, protože 
teprve tím se akce posouvá do dal-
ší, daleko vyšší úrovně.

Na závěr této části děkuji také všem, 
kteří nás pozvali na návštěvy do vel-

mi krásných míst i třeba v zahraničí 
a také jsem nadšen ze dvou nabídek 
k využití mých „zjevení“ k ilustraci li-
terárních děl, která se připravují pro 
publikaci. Bohužel, musím ale při této 
příležitosti prohlásit, že na cestování 
se již příliš v  našem věku necítíme 
a  také se necítím na  přijetí nových 
zakázek. Těžko stíháme to, na  čem 
již teď pracujeme a ani obrázky nebo 
sochy zatím neprodáváme.

neočekávAné  
TeChniCké problémy
A  nakonec ještě pár slov o  největ-
ším problému a nejistotě, které za-
žíváme v souvislosti s tímto projek-
tem. Již v  přípravném testovacím 
období a po rozeslání první výstavy 
se ukázalo něco velmi příjemného. 
Tento způsob vystavování je rela-
tivně finančně nenákladný. Neza-
těžuje vaše počítače a dá se využít 
nejen k  výstavám tuzemským, ale 
i  k  výstavám zahraničním. Máme 
ověřeno, že nejen na Slovensko, ale 
i do Itálie, Německa, Kanady a USA 
lze výstavu poslat. Což naznaču-
je, že vlastně by to asi šlo kamkoli 
na  zeměkouli. Do  zahraničí jsme 
posílali většinou českou verzi Če-
chům. Vypracovali jsme však již an-
glickou verzi první výstavy. To jsou 
samé příznivé okolnosti, ale není 
jim ještě konec. Řada návštěvníků 
našich výstav se rozhodla přeposlat 
výstavy i  svým kamarádům a  my 
jsme tuto snahu o  další rozšíření 
akce schválili. Co ovšem z  těchto 
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příjemností povstalo, už příjemné 
nebylo a vyděsilo nás to tak, že jsme 
se dokonce začali obávat, že všemu 
je konec. Po odeslání druhé výstavy 
se mi opakovaně nedařilo v počíta-
či vstoupit na  internet a  současně 
i  odesílat a  číst e-maily, což bylo 
pro celou akci naprosto devastu-
jící. Protože tím byla znemožněna 
nejen má komunikace o  věcech 
virtuální výstavy, ale i  komunikace 
o  jiných mých aktivitách a  věcech 
soukromých.

Dostavil se ovšem návrh řešení, kte-
rý mne naprosto nadchnul z mno-
ha důvodů. Byl jednoduchý a vyslo-
vila jej má žena: „A proč ty výstavy 
všem rozesíláš tentýž den. Rozděl 

adresy na skupiny po deseti a ka-
ždý následující týden od zvoleného 
data obešli jen jednu skupinu. Tím 
se rozloží návštěvy výstavy i  reak-
ce na ně mailem na delší interval. 
Nebude docházet k  přetěžování 
sítě, ke kterému dochází i v souvis-
losti s  mnoha dalšími hromadný-
mi akcemi jako je očkování, sčítání 
lidu atp. Vždyť o tom mluví televize 
skoro každý den.“ Zastyděl jsem se, 
protože mne tak jednoduché řeše-
ní nenapadlo. Mám štěstí, že akce 
má tak chytrou spoluautorku, která 
společně se mnou vám přeje zdraví 
a  štěstí do  budoucnosti a  dobrou 
zábavu při našich virtuálních výsta-
vách, které mohou pokračovat bez 
vážnějších omezení. 

Na další 
internetová 
setkání s vámi 
pomocí e-mailů  
se těší  
Vladimír a Zina 
Vondrejsovi
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Knihovna	 
K.	E.	Macana
Líba ZUŠťákoVá

Nepochybuji, že naši členové jsou 
milovníky čtení. Tedy zvláště my, 
dámy, si rády přečteme nějaký 
ten romantický příběh, napínavou 
detektivku či něco pro zasmání. 
Pánové zase mají rádi špionáže, li-
teraturu faktu – prostě každý pod-
le svého. Jenže ouha, někdy nás 
po chvilce čtení bolí oči, nebaví nás 
hledat pořád brýle na čtení… Navíc 
teď byly knihovny zavřené, nanej-
výš jste si mohli zajít k okénku pro 
svou oblíbenou duševní potravu. 
Existuje jedna knihovna, která je 
otevřená čtyřiadvacet hodin den-
ně, má velmi bohatý výběr všech 
možných žánrů, a ještě si nemusíte 
namáhat oči na těch zlobivých pís-
menkách, která jsou, potvůrky, čím 
dál tím menší.

Stačí, když požádáte svého očního 
lékaře o potvrzení, že máte nějakou 
tu dioptrii či jste třeba po  opera-
ci očí a zavolat během pracovního 
dne na  telefon +420 222  210  492 
nebo napsat na e-mail ktn@ktn.cz.  
Ozve se vám některá z  milých 
a  ochotných pracovnic Knihovny 
a tiskárny pro nevidomé K. E. Maca-

na a po domluvě s nimi si můžete 
nechat nahrát, nebo sami stáhnout 
z  internetu zvukové knihy. Jde to 
do  tzv. Empétrojky, do  počítače 
stolního i notebooku i do chytrého 
telefonu. Mohu vás ujistit, že je to 
požitek (jedna moje kamarádka říká 
„požer“), když se usadíte do  křesla 
doma, na  zahrádce či na  balkóně 
a  do  ouška vám příjemný, kultivo-
vaný hlas některého našeho herce 
či moderátora čte knížku.

Osobně si můžete dojít v  Praze  1 
do ulice Ve Smečkách 602/15, ale jde 
to opravdu lehce i za pomoci tech-
niky. Tak to zkuste, nebudete litovat.
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Jak	
dopadla 
soutěž
j. ZiMoVá

Dne 28. 9. 2020 přišla Asoci-
aci polio nabídka od  Asoci-
ace nestátních neziskových 
organizací České republiky 
z.s. (anno), na  nominaci pra-
covníka neziskových orga-
nizacích, které svou činností 
dlouhodobě přispívaly k tvor-
bě silné občanské společnos-
ti v uplynulém roce. Asociace 
polio vyplnila zaslaný formu-
lář a  navrhla PhDr.  Marcelu 
Stránskou, předsedkyni aso-
ciace, pro její záslužnou prá-
ci pro obrnáře. Přijetí návr-
hu bylo potvrzeno dopisem 
30. 10. 2020 s tím, že do konce 
listopadu dostaneme zprávu 
o výsledku, který vzejde z ne-
závislého hodnocení poroty. 
Výsledek hodnocení jsme 
obdrželi 13.  12. 2020 s tím, že 
porota z  přihlášek vyhodno-
tila 40 platných nominací, ze 
kterých vybrala 10 finalistů. 
Do  této desítky jsme se bo-
hužel nedostali.

I letos	se	plot	zahrady	
manželů	Vondrejsových	

v Ratměřicích	33	proměňuje	
od jara	do podzimu	 

v Galerii na plotě,	která	
si	již	vydobyla	potřebnou	

přitažlivost	pro	návštěvníky	
zblízka	i zdaleka.	

v průběhu léTA jsTe  
všiChni zváni!

Pozvánka



21Střípky obranářSkých životů

Jana Sokolová: 

Holka	jak	 
kulatej	míč

ZUZana ŠiŠkoVá 

zpravodaj Ap č. 1/2021 by rád navázal 
na střípky našich obranářských živo-
tů zveřejněných v předchozích číslech. 
začnu své probírání střípky z bohaté-
ho života jany sokolové textem písně, 
který jako by byl jejím zrcadlem.

Od chvíle, kdy Jana „holka jak kula-
tej míč“, odešla do nebeský folkový 
kapely, často si jen tak pobrukuji 
tuhle písničku. Jana je tak pořád 
mezi námi. Ve  slovech se odráží 
obě Janiny polohy. Poloha realisty 
i  poloha romantika. Zvláštní smě-
sice vlastností, která jí v životě po-
máhala a přes ní i lidem okolo. Ráda 
bych se o pár střípků z jejího života 
podělila. Mnozí jste jí znali a  mno-
hým svým humorem i  písničkou 
pomohla překonat zlé chvíle a sdí-
let a násobit chvíle hezké.

střípek první Jana se narodila v Kra- 
slicích roku 1955 a v roce a půl se i jí 
připletl, tak jako nám, do života virus 
polio. Naše známá „sadistka“, dětská 
obrna. Ani té se však nepodařilo Janě 

To jsem já
text i hudba jana sokoLoVá

d                                                        e 
Když někdo mi tvrdí, že jsem hloupá
G                                                        d                                      a 
ostrá moje odpověď ve vzduchu se houpá
d                                                        e 
Vždyť mne přece lidi trochu znáte
     G                                           d 
a jestli ne, tak uhlídáte:
G                                              a 
Holku jak kulatej míč,
G                                                          a 
co chtěla by bejt jako tyč.
           d                               e 
Jak nohy mý už nemůžou, 
G                                        d    a 
vůbec jim to nevadí,
              d                                    e 
mou pusou si vždy pomůžou
     G                                                  d 
a pak se někde posadí.
G                                              a 
Nejraději sedám právě
    G                                            a 
v zelený a voňavý trávě.
        d                                                           e 
Tu přijde na mě správná nálada
     G                                 d                                        a 
a obláčky bílý, co nade mnou plujou,
              d                                                  e 
když položím se v trávě na záda,
 G                                                          d 
šibalsky po mně pokukujou.
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vzít radost ze života. I když s holemi, 
a nakonec na elektrickém vozíku, ší-
řila všude okolo sebe dobrou náladu 
a  optimismus. Doma v  Kraslicích. 
V  nemocnici v  Krči, kde byla jako 
mrně čtyři roky. V Jánkách při léčeb-
ných pobytech a pak i jako student-
ka janskolázeňské ekonomické školy, 
kterou absolvovala v  roce 1972. Z  té 
doby je i jedna její hláška, kdy na „pa-
jdající“ Janu někdo volal „makej ma-
kej“ a  Jana pohotově odpověděla „ 
što takoje makej makej“. Do  dnes 
tuhle její hlášku používám.

střípek druhý Ve  třinácti letech 
Jana potkala kamarádku Rozárku. 
Holku pěkně tvarovanou, s šesti stru- 
nama a  ta jí od  té doby provázela 
na každém kroku. Romantická po-
loha Jany a kamarádství s Rozárkou 
přineslo spoustu krásných textů 
písní (Janským Lázním, Autobus, 
Díky Ježíšku, Hříbě Moly, Večerní 
hvězdička…), které pohladily srdce 
mnoha lidem. V  roce 1975 se Jana 
stala členkou folkové kapely Ro-
tomat z  Kraslic. Dva roky po  sobě 
(1975–76) dosáhli úspěchů na  kraj-
ském kole Porty v Horním Slavkově 
a čtyřikrát se zúčastnili celostátního 
kola Porty. Kapela se bohužel roku 
1980 rozpadla. Ale ani to Janu ne-
zastavilo. V roce 1984 se poprvé zú-
častnila hudebního festivalu „Vivat 
Vita“ pro zdravotně hendikepované 
písničkáře. A pak každoročně celých 
dvacet let. A v roce 1998 vyhrála te-
levizní pěveckou soutěž Caruzošou. 

Ale vždycky pro ni byly hodně důle-
žité chvíle s přáteli, kterým společ-
ně s Rozárkou dávaly radost.

střípek třetí Jana toužila po part-
nerské lásce, ale sama s nadsázkou 
říkala „Zamilovala bych se, klid-
ně i  každý den, ale není do  koho. 
A když by bylo do koho, pak je ten 
dotyčný zase ženatý.“ Mrzelo jí, že 
bere všechno moc rozumově a lás-
ky se vlastně trochu bojí. Když si to 
prý rozdá cit s rozumem a rozum je 
předem vyhlášen za favorita, pak se 
lásce nedaří.

střípek čtvrtý Jana milovala koně. 
Doma je měla všude. Dřevěné, ply-
šové, slaměné … grošovaní, černí 
i bělouši. A její největší přání? Svézt 
se na  koni. Dostala naději a  podří-
dila naplnění svého snu velmi mno-
ho. Aby zhubla, vrhla se do lékařsky 
řízeného dietního programu a  pro 
vozíčkáře je to opravdu hodně těž-
ké. Jenomže představa, že uvidí svět 
z  hřbetu koně, byla motorem. Ne 
všechny sny se však plní, i když jejich 
splnění podřídíme co se dá. To zažil 
asi každý „obrnář“ a ne jenom on.

střípek pátý Jana zakotvila v Plzni, 
kde od roku 1993 bydlela v bezbari-
érovém bytě, ve kterém měla byd-
let s maminkou. Ta však těsně před 
nastěhováním nešťastnou náho-
dou zemřela. Zůstal jí bráška Zde-
něk, jeho rodina a  tatínek. Všichni 
v  Kraslicích, ale i  přes to její velké 
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opory. I  v  plzeňské komunitě bylo 
Jany plno a zúčastňovala se mnoha 
akcí, kde sama buď radost rozdáva-
la nebo přijímala. Úžasný koloběh 
radosti, který upozaďuje starosti. 
Velmi často rozdávala svůj neu-
věřitelný dar optimismu, humoru 
i  písničkového pohlazení. Všem 
okolo sebe, bez rozdílu věku. Uměla 
povzbudit osamělé stařenky v  ne-
mocnici i smát se s lidmi o dvě ge-
nerace mladšími. Sama byla časem 
odkázána na pomoc asistentek, ale 
ty jako by byly její přítelkyně. Tak 
přirozený byl jejich kontakt.

střípek šestý Janiny poetické tex-
ty písniček oslovily tolik lidí, že Ma-
gistrát města Plzně v  2003 vypsal 
grant na  natočení autorského CD 
písničkářky Jany Sokolové. Nahráv-
ka byla realizována v  Českém roz-
hlase v Plzni v prosinci 2003. Krásná 
stopa, která po ní zůstala a tím její 
písničky zní dál. Znají je i mé dospě-
lé děti i jejich děti. 
střípek sedmý Málo kdo věděl, že 
párkrát spolupracovala s  katedrou 

psychologie na  Pedagogické fa-
kultě ZČU. Na  základě toho peda-
gogové v  roce 2004 zorganizovali 
písničkové setkání studentů SOŠ 
profesora Švejcara oboru pečova-
telství. Dvouhodinové setkání, bez-
prostřední a  lidsky příjemné, tak 
moc oslovilo studenty i pedagogy, 
že z něho vznikl Sborník některých 
písní doprovázený životními mo-
menty a  fotografickými moment-
kami z Janina života. To vše doplně-
né ilustracemi studentů školy a CD 
s písničkami. 

Ten, kdo prošel Janiným životem, byl 
obohacen o optimistický pohledem 
na  svět. Ve  všech jejich písních je 
cítit za každým slovem… Za to Janě 
velký dík!

Fotografie z archivu Jany Sokolové a Zuzany 
Šiškové, text písně je součástí Sborníku 
vydaném v roce 2004.
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Zajímavosti	
z minulosti	 
Janských	lázní

ing. jiří borceL st. (s využitím údajů ze starých turistických průvodců)

Čtenáři našeho periodika, kteří pra-
videlně jezdíte do „našich“ lázní, sa-
mozřejmě víte hodně o životě měs-
ta i lázní, a lze též předpokládat, že 
toho hodně víte o  jejich minulosti 
(možná jste ji i  část prožili sami). 
Rozvoj města můžeme sledovat 
každoročně při léčení, bohužel ze-
jména ve směru potřeb sportovní-
ho a  „wellnesového“ využití, které 
městu přináší určitě více peněz 
do  rozpočtu než ze samotných 
lázní. (Před lety jsem na  jednom 
pravidelném setkání obrnářů se 
starostou, jeho jméno nepamatuji, 
zaslechl “raději bych měl v  měs-
tě nějakou továrnu než lázně“.) Ale 
abych nekonstatoval jen negativa. 
Obrnáři a  ostatní pacienti, a  sa-
mozřejmě i  obyvatelé samotného 
města, oceňují obnovu silnice přes 
centrum města. Konečně skončilo 
„kodrcání“ při jízdě mezi Svobodou 
n/Ú. a Janskými Lázněmi (dále jen 
JL). Při dřívější jízdě po staré silnicí 

od  odbočky do  dětské léčebny by 
snad, jak se říká, z člověka „vytřásla 
duši“. A proto – díky za tento čin!
To jsem ale odbočil od svého zámě-
ru napsat příspěvek o minulosti JL 
a změnách v jeho rozvoji z pohledu 
turistických průvodců. Jak jsem již 
dříve uvedl, určitě každý, kdo navští-
vil místní museum, zřízené lázněmi 
v bývalé „sokolovně“, se o minulosti 
města i lázní mohl a může podrob-
ně seznámit. Pokud jste tam nebyli, 
vřele doporučuji. Tento článek ber-
te jako malý příspěvek k případné-
mu doplnění vašich znalostí z  mi-
nulosti JL.

Jako sběratel map a  turistických 
průvodců jsem se z nich samozřej-
mě vždy snažil získat i  informace 
o JL a  jeho nejbližším okolí. Tak se 
mi do  rukou dostaly i  dvě zajíma-
vosti – průvodce, vydané Klubem 
československých turistů v  roce 
1926 a 1937. Oba jsou velmi zajíma-
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vým čtením, třeba i  pro zájemce 
o  historii tehdejšího Českosloven-
ska. Průvodci totiž obsahují kromě 
všeobecných informací také struč-
ný popis konkrétních míst, zajíma-
vě uspořádaných podle jednotli-
vých železničních tratí ve  správě 
tehdejších Československých stát-
ních drah. V  závěru letmo zmiňuji 
i  průvodce doby nedávné, z  roku 
1977, pro doplnění a srovnání infor-
mací o JL s „dávnou dobou“ před 95 
a 84 lety.

Takže co se tehdejší turisté a paci-
enti ze starých průvodců dozvídali 
o Janských Lázních a o jeho nejbliž-
ším okolí.

1926
V roce 1926 se do Janských lázní do-
stávali turisté či pacienti jen z Trut-
nova vlakem do  Svobody n/Ú, kde 
byla konečná stanice této tratě. Je 
zajímavé, že uvažované prodlouže-
ní této tratě až do Pece se bohužel 
nerealizovalo. Vlakové spojení mezi 
těmito místy zajišťovalo denně 8 
vlaků, v  neděli a  o  svátcích ještě 
o dva více (v zimě měli lyžaři a tu-
risté slevu). Po  příjezdu do  koneč-
né stanice se cestující mohli ihned 
občerstvit v české restauraci. U ná-
draží v „saisoně“ na cestující čekaly 
autobusy, drožky a  povozy, v  zimě 
též saně, jež zprostředkovávaly do-
pravu do JL (jízdné 30 Kč, zavazadlo 
6 Kč). Píše se, že cesta do  „Johan-
nisbadu“, nazývaného často „Český 

Gastýn“, trvala 40 min. Průvodce 
konstatoval, že JL jsou kolonie vil, 
penzionátů, kde jediným českým 
byl penzionát „Kulma“ (na  jehož 
torzo se dodnes, v  našich světo-
vých lázních, musíme dívat z Horní 
kolonády). Dále hotely, a samozřej-
mě „Lázeňský dům“ se 100 pokoji. 
Léčebné indikace: nemoci oběhu 
krevního, kornatění tepen, srdeční 
nervózy, choroby nervové a ženské. 
Vodoléčba, elektrotherapie, kou-
pele vzdušné a  sluneční. O  léčení 
obrny se samozřejmě ještě nehovo-
ří. K dispozici pěkný park, v kotlině 
pod Černou horou (kopcem) teplý 
uhličitý pramen a  studené mine-
rální prameny. V  zimě sporty (ski, 
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sáňkařské dráhy s  motorovým vý-
tahem sáněk). Návštěva 800 hostů 
a 3 000 pasantů.

1937
V průvodci z roku 1937 je již informa-
cí o J. Lázních více, a  lze z nich po-
soudit, co se za těch uplynulých de-
set let změnilo. V železniční dopravě 
je jen zajímavé, že počet vlakových 
spojení zůstal stejný jako v roce 1926. 
Ke  Svobodě n/Ú. je uveden údaj 
počet obyvatel, celkem 1411, z  toho 
49 Čechů, z četných podniků je za-
jímavá výroba bruslí. V  průvodci je 
rozvedena i historie JL se současný 
počtem obyvatel celkem 396, z toho 
32 Čech. Důrazně je konstatováno, 
že JL se rozvíjejí a těší se stoupající 
návštěvě, jsou považovány za  vý-
chozí bod pro turistiku v Krkonoších 
s  nejrychlejším a  nejpohodlnějším 
spojením na hřebenové túry. Dopl-
něno je výlety do okolí. Lázně jsou již 
zvelebeny výstavbami Léčebného 
domu (1927), Jánského dvora (1928) 
a přístavbami. 

Novou informací byla výstavba 
a  otevření vysuté lanové dráhy 
na Černou Horu (1928), jedoucí pří-
mo z  janskolázeňského náměstí. 
Je první v Československu, a v dél-
ce druhá v  Evropě po  lanovce 
na  Zugspitze ve  Švýcarsku. Jízd-
né nahoru 20 Kč, dolů 12 Kč, obojí 
28 Kč, zavazadlo do 25 kg 5 Kč, pro-
voz 11×  za  den, v  případě alespoň 
pěti osob je zvláštní jízda. Nad ko-

nečnou stanicí byla umístěna vo-
jenská rozhledna. Výstavba lanovky 
umožnila i výstavbu Sokolské Bou-
dy v roce 1929 – ta mj. koncem roku 
1944 sloužila k přípravě diverzantů 
tzv. wehrwolfů (viz jeden z  mých 
předchozích příspěvků) – i další ho-
tel s  bazénem s  ohřívanou vodou. 
Lanovka posloužila rozvoji lyžování, 
v provozu však zůstával i výtah saní.

V  roce 1935 bylo velkým nákladem 
zřízeno léčebné zařízení (tzv. War-
m-Springs), které mělo být prvním 
takovým zařízením v  Evropě. Dále 
jsou zde uvedeny údaje o zkušenos-
tech s  léčením v  USA (lázně War-
m-Springs), s  masážemi pod vodou 
a  gymnastikou. Zajímavé je, že zde 
není zmíněna léčba obrny. Lázeňská 
taxa: do 10 dnů 45 Kč, do 14 dnů 65 Kč, 
do 3 dnů 1 Kč, vše za osobu/den.

1977
V  roce 1977 je městu věnován jen 
malý sloupek zhuštěných informa-
cích o jejich historii, lanovce, léčeb-
ných pramenech, hotelích. Zde je 
samozřejmě již i informace o léčení 
dětské obrny od roku 1935.

Tak to je vše o  tom, co se o  Jan-
ských Lázních mohli turisté v  těch 
dávných i nedávných letech z turis-
tických průvodců dozvědět. Samo-
zřejmě od objevení léčebných pra-
menů do  současné doby se toho 
stalo více než v použitých průvod-
cích. To už je ale o něčem jiném.
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Senioři…
Líba ZUŠťákoVá

Jeden módní návrhář označil svůj 
nový model jako „vhodný pro vás, 
když jste taky mladá, ale už ne to-
lik“. My, členové AP, jsme také po-
řád mladí a už také ne tolik. Naší vě-
kové kategorii se říká senioři a řada 
z  náš má dojem, že s  námi se už 
nepočítá, že pro nás už není nic za-
jímavého…

Pravda, v této době se skoro všech-
ny činnosti utlumily, nebo úplně za-
stavily. Přesto pořád, byť v komorní 
podobě, fungují některé organizace 
pro seniory alespoň jako akce on-li-
ne, nebo jako poradny po telefonu. 
A doufejme, že co nejdříve budeme 
moci se do některé z těchto akcí za-
pojit – do kurzů jazyků, cvičení, tu-
ristiky, výtvarné či literární činnosti. 

Organizací je opravdu hodně, nejen 
v Praze, ale i v  jednotlivých krajích 
a oblastech. Takže kdyby vám bylo 
smutno, nevěděli jste si s  něčím 
rady, zkuste se obrátit třeba na:

Život 90 – telefon 800 160 166.  
Elpida – telefon 800 200 007.
Rada seniorů ČR, s odbočkami – 
Jihočeský kraj 387 718 313,  
Středočeský kraj 739 944 655,
Zlínský kraj 606 171 50,  
Královéhradecký kraj 495 521 048, 
Liberecký kraj 607 173 019,
Jihomoravský kraj 532 269 414, 
Moravskoslezský kraj 721 515 012, 
Plzeňský kraj 377 421 619,
Ústecký kraj 607 572 271.
Centrum Rady seniorů ČR –  
telefon 234 462 073.
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Pletené	ponožky
Líba ZUŠťákoVá

V  dobách vysokoškolských studií, 
obklopena intelektuály, jsem mno-
hokrát zatoužila popovídat si o háč-
kování či pletení. V dobách dospě-
lých jsem touto bohulibou činností 
vyplňovala pauzy mezi domácími 
pracemi a procedurami v Jánkách, 
přičemž své výtvory jsem povět-
šinou nosila sama, neboť mí bližní 
na ně moc nereflektovali.

Ruční práce prý uklidňují.  
Tedy pokud se něco nepokazí 
a námaha mnoha dní skončí  
nervovým šokem pletařky, 

háčkovačky.

Pravda, očka na  jehlicích či háč-
cích jsou tradice, která se nemě-
ní, ovšem i do  této oblasti vkročila 
moderní technika. I  Facebook má 
stránky pro milovnice (tu a  tam 
i  milovníky) pletení a  háčkování, 
kde si navzájem obdivujeme své 
výtvory, chlubíme se jimi, sděluje-
me si „tajné“ informace o  obcho-

dech, kde mají za skvělé ceny fůry 
klubíček v  nádherných barvách, 
kruhové jehlice atd., atd.

Nevím, kdo zveřejnil výzvu, aby 
„pletařinky“ začaly plést ponožky 
pro pacienty v nemocnicích. A ne-
mám ráda módní výraz „výzva“, ale 
tohle výzvy byla. Ozbrojila jsem se 
pěti jehlicemi a jala se bojovat. Vý-
sledek – ponožky na  nožky v  bar-
vách veselých, v  počtu tři páry. 
Předchozí pokusy se pro charitu 
nehodily, neb byly nestejné velikos-
ti. (No, chybička se vloudila, utěšo-
vala jsem se, že pro mé obrnářské 
nožky jsou jak úmyslně stvořené.)

Ponožky jsem odevzdala v  jedné 
pražské nemocnici, kde sestřička 
zajásala a jala se obvolávat kolegy-
ně z  jiných oddělení. Doufám, že 
dnes už mé ponožky zahřívají něja-
kého ležícího pacienta. No a slibuji, 
že napletu další, už lepší. Cvičení 
dělá umění – i ponožkové.
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Obrnáři	a vakcíny	
proti	COVID-19

john r McFarLane (epU neWsLetter 1-2021, přeložil Michal haindl)

současná pandemie ukázala k velké úlevě klíčovou roli, kterou mohou vakcíny hrát 
při potlačení/zmírnění a zastavení šíření virů, ať už jde o virus obrny, žlutou zim-
nici nebo v tomto případě korona virus Covid-19. s dostupností sociálních médií 
se však šíří mnoho nepravd a lží. lží ohledně toho, kdo má nebo nemá být očkován. 
Tento dokument čerpá z lékařských zdrojů a časopisů z celého světa a jeho cílem 
je vysvětlit důsledky pro obrnáře, kteří přežili, jestli by měli být očkováni nebo ne. 
Týká se to čistě obrnářů, ale odkazuje i na ty, kteří trpí komorbiditou.

Jedním jasným faktem od všech re-
gulačních orgánů – Evropské lékař-
ské agentury (EMA – EU), Lékařského 
regulačního zdravotního úřadu (UK), 
Centra pro kontrolu nemocí (EU/
USA), Federálního úřadu pro kontro-
lu potravin a léčiv (USA) a obdobných 
orgánů v Austrálii, je to, že bez ohle-
du na riziko některých vakcín, může 
být neočkování a  nákaza COVID-19 
mnohem nebezpečnější a  v  1: 800 
případů povede k úmrtí. Mnoho lidí, 
kteří přežili Covid, bude mít vážné 
dlouhodobé následky, které v mno-
ha případech změní jejich život.

proCes sChvAlování léků
Předtím, než mohou být jakékoliv 
léky široce používány v perorálním 

nebo injekčním roztoku, musí být 
schváleny orgánem vydávajícím 
povolení k  používání léčivých pří-
pravků v  dané zemi nebo skupině 
zemí. Existují ale i  určité výjimky 
v případech, kdy je nutná rychlá re-
akce. Vakcíny Covid se nijak neliší. 
Farmaceutická společnost vyvine 
novou léčbu a poté ji předloží spolu 
s  veškerou podpůrnou dokumen-
tací ke  kontrole ze strany licenční-
ho orgánu. Součástí dokumentace 
budou výsledky pokusů v terciární 
fázi u  lidských dobrovolníků. V ně-
kterých případech, jako je rakovina, 
farmaceutická společnost přijme 
osoby trpící touto chorobou a pod-
robí tyto dobrovolníky dvojitě zasle-
penému testu, což znamená, že ně-
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kteří dostanou léky, jiní ne. V obou 
případech ani zúčastnění lékaři, ani 
pacienti nebudou vědět, kdo léky 
dostal, dokud nebudou zveřejněny 
výsledky. Stejný dvojitě zaslepený 
postup byl použit ve  všech vak-
cínách proti COVID-19, které jsou 
v současné době licencovány. Exis-
toval však jeden důležitý rozdíl, kte-
rým byli tito dobrovolníci získáváni 
a  to, že se sami přihlásili a  byli vy-
bíráni z celého spektra společností. 
Pro zajištění jejich bezpečnosti byla 
zkoumána lékařská historie dobro-
volníků, ale z toho, co bylo hlášeno, 
nebyly zahrnuty žádné konkrétní 
skupiny – ačkoli některé, jako na-
příklad těhotné ženy, byly naopak 
vyloučeny. Naše dotazy neodhalily, 
zda testy zahrnovaly nějaké obr-
náře. Statisticky by se to však dalo 
předpokládat, když se vezme prů-
řez celou společností. 

posT-reGulAční 
sChválení
Po schválení a uvedení léčivého pří-
pravku/vakcíny atd. se začne použí-
vat systém hlášení, který se nazývá 
systémem žlutých karet, tak aby 
lékaři, lékařské orgány a další moh-
li hlásit nežádoucí účinky. Tak vyšly 
najevo případy sraženiny krve, které 
přitahovaly tolik pozornosti. Je třeba 
poznamenat, že u vakcíny Pfizer byly 
hlášeny také 2 případy sraženin krve, 
ale většina patří pacientům, kteří 
dostali vakcínu AstraZeneca Oxford 
(nyní přejmenovanou na vakcínu Va-

xzevria) a  vakcínu Johnson & John-
son (označovaná jako Janssen v Ev-
ropě). Jaká jsou fakta?

krevní srAženiny, FAkTA
Krevní sraženiny, včetně extrémně 
vzácné trombózy mozkových dutin 
(CST), se vyskytují u neočkovaných 
lidí i u lidí, kteří dostali vakcínu Co-
vid a/nebo prodělali Covid.

Případy, které mohou souviset 
s  očkováním, se obvykle vyskytují 
5–28 dní po  první dávce přípravku 
Oxford/AZ. Riziko úmrtí na  jedno 
očkování je v  řádu jednoho z milio-
nu. V kohortě Johnson & Johnson se 
vyskytlo 6 případů z 6,8 milionů po-
daných dávek, včetně jednoho úmrtí 
a jednoho stále kriticky nemocného. 
Výskyt úmrtí u  vakcíny AZ je stati-
sticky podobný. Všichni, kteří byli 
dosud postiženi (14/5/21), jsou ženy 
ve  věku do  50 let. Je zajímavé, že 
tyto dvě vakcíny jsou vyráběny po-
dobnou technologii a mikro biologii 
jako Salkovy a Sabinovy vakcíny pro-
ti obrně, které byly podány desítkám 
milionů po celém světě bez zjevných 
vedlejších účinků hlášených během 
celých desetiletí. Nové dvě vakcíny 
proti dětské obrně jsou založené 
buď na  RNA nebo na  modifikova-
ném a následně zabitém polio viru. 

Mezi příznaky CST patří bolest hla- 
vy trvající déle než čtyři dny po   
očkování, která přetrvává, zhoršuje 
se při kašli a namáhání a nevymizí 
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se pomocí jednoduchých léků pro-
ti bolesti. Mezi další patří rozmaza-
né vidění, příznaky podobné cévní 
mozkové příhodě a  bolest v  uchu 
nebo obličeji.

Sraženiny mimo mozek (hlubo-
ká žilní trombóza a plicní embolie) 
mohou způsobit otok nohy, bolest 
lýtka, dušnost, nepříjemné pocity 
na hrudi a vykašlávání krve.

Nízké hladiny krevních destiček (dal- 
ší vzácný nežádoucí účinek spojený 
s  CST) mohou způsobit neobvyklé 
modřiny a  charakteristickou rudou/
purpurovou vyrážku, která nebledne 
tlakem (použijte stranu sklenice).

Skutečnost, že tyto nežádoucí účin-
ky byly hlášeny, neukazuje, že vakcí-
ny selhávají, podle lékařských zdrojů 
spíše ukazuje, jak robustní je systém 
hlášení „žlutou kartou“ při hlášení 
problémů.

kdo by měl A neměl 
dosTAT vAkCínu proTi 
Covid-19? – lékAřská 
FAkulTA yAle
COVID-19 může způsobit vážné 
zdravotní komplikace a vést k smr-
ti. Neexistuje způsob, jak zjistit, jak 
COVID-19 ovlivní jednotlivce. Osoba, 
která onemocní COVID-19, může 
tuto nemoc rozšířit na rodinu, přá-
tele a další, zejména na starší osoby 
s rizikem mnohem vyšší úmrtnosti 
1: 800, než na komplikace vakcínou.

Očkování vakcínou COVID-19 po-
máhá chránit příjemce a  ostatní 
kolem nich před onemocněním 
COVID-19, zejména u  lidí se zvýše-
ným rizikem závažného průběhu 
COVID-19.

mohou se lidé 
s AlerGiemi očkovAT 
vAkCínou proTi 
Covid-19? 
Ano, až na 2 výjimky:
 • Lidé s  těžkou alergickou reakcí 

(prodělaná anafylaxe) na kteroukoli 
složku vakcíny COVID-19 by vakcínu 
neměli dostat. 
 • Lidé s  těžkou alergickou reak-

cí (anafylaxe) na  jakoukoli vakcí-
nu nebo injekční (intramuskulární 
nebo intravenózní) lék by se měli 
před podáním jakékoli vakcíny CO-
VID-19 poradit se svým ošetřujícím 
lékařem nebo očkujícím orgánem, 
aby vyhodnotili riziko očkování.

Všichni ostatní, kteří mají závažné 
alergické reakce na  potraviny, pe-
rorální léky, latex, domácí zvířata, 
hmyz a spouštěče alergií v životním 
prostředí, mohou být očkováni. 

Lidé s  těžkými alergiemi vyžadují 
po očkování třicetiminutové obdo-
bí pozorování, zatímco ostatní musí 
být pozorováni po  dobu 15 minut. 
Očkovací centra mají zavedeny 
bezpečnostní protokoly, reagují-
cí na  jakékoli nežádoucí účinky, tj. 
Epipens/Adrenalin.
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je vAkCínA sTejně účinná 
u lidí s poTlAčeným 
imuniTním sysTémem?
Specifické údaje o účinnosti a bez-
pečnosti ještě nejsou k  dispozici 
u  lidí s  imunosupresí způsobenou 
léky nebo chronickým onemocně-
ním. Lidé s  autoimunitními choro-
bami nebo lidé s  oslabenou imu-
nitou nejsou z  očkování vyloučeni. 
Ti, kteří jsou očkováni, by měli být 
informováni o  potenciálu snížené 
imunitní odpovědi a potřebě pokra-
čovat v  dodržování všech součas-
ných pokynů, aby se chránili před 
COVID-19. Pokud je jedinec imu-
no-kompromitovaný, nebo má au-
toimunitní onemocnění, je to otázka 
diskuse a rozhodnutí mezi jednotliv-
cem a jeho lékařem nebo jiným po-
skytovatelem zdravotní péče.

Článek publikovaný 13. dubna 2021 
APNEN (portugalským lékařským 
subjektem) uvádí: „Není neobvyk-
lé, že pacienti s  autoimunitním 
onemocněním mají o  očková-
ní pochybnosti.“ Mám se nechat 
očkovat? Je nějaký typ vakcíny 
kompatibilní? Jaká jsou doporuče-
ní? Abychom vyřešili tyto a další po-
chybnosti, hovořili jsme s  Dr.  Her-
valem Ribeirem Soaresem Netem 
(specialista na  roztroušenou skle-
rózu, Lékařská fakulta univerzity 
v Sao Paulu), který vysvětlil důleži-
tost očkování u osob, které jsou po-
stiženi chronickým onemocněním 
nebo stavem, jako je roztroušená 

skleróza (MS), autoimunitní pro-
gresivní onemocnění, při kterém 
imunitní systém napadá centrální 
nervový systém (mozek a  míchu). 
Řekl: „Existuje několik mýtů a  ar-
gumentů proti očkování. A  pokud 
jde o  imunizaci u  autoimunitních 
onemocnění, dezinformace jsou 
obvykle větší. Nejprve proto musí-
me zdůraznit, že přínos imunizace 
je obecně velmi velký a  převyšuje 
individuální prevenci.“

mám dosTAT vAkCínu 
Covid-19, i když jsem již 
Covid-19 prodělAl?
Do jaké míry jsou protilátky, které se 
vyvinou v reakci na infekci COVID-19, 
ochranné, je stále předmětem 
studií. Pokud jsou tyto protilátky 
ochranné, není známo, jaké hladi-
ny protilátek jsou nutné k  ochraně 
proti reinfekcím. Proto i ti, kteří dříve 
měli COVID-19, mohou a měli by do-
stat vakcínu proti COVID-19.

nedávno mi bylA 
diAGnosTikován 
Covid-19, mohu dosTAT 
vAkCínu?
Ano, pro první dávku můžete být 
očkováni čtyři týdny po  nástu-
pu příznaků nebo pozitivním tes-
tu (podle toho, co nastane dříve). 
U druhé dávky můžete být očková-
ni po  dokončení izolačního obdo-
bí. Izolace probíhá po dobu 10 dnů 
nebo 10 dnů plus 24 hodin bez ho-
rečky a při zlepšení příznaků.
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dAlší názory
Většina oslovených nechtěla, aby 
jejich názory byly citovány nebo 
jim bylo možné je přičíst. Dr. Peter 
Brauer, čestný člen EPU a mnoha-
letý autor v  Post-Polio Sequalae 
(ICD10-CM-B91) a  post-poliomye-
litickému syndromu (ICD10-CM
-G14) nás však informoval, že „podle 
mého nepřetržitého výzkumu vak-
cín a podle mého názoru nedopo-
ručuji vektorové vakcíny jako As-
tra Zeneca, Sputnik V  a  Johson & 
Johnson pro obrnáře. Alternativou 
by byly vakcíny mRNA jako Bion-
tech-Pfizer a Moderna. Na povole-
ní pro mRNA vakcínu Curevac se 
ještě čeká.“

Dr. Richard Bruno, klinický psycho-
fyziolog, další dlouholetý výzkum-
ník a autor z této oblasti, řekl: „Zkon-
troloval jsem databáze výrobce 
a  Centrum pro kontrolu nemocí 
(USA) a poté jsem provedl průzkum 
v  Post Polio Coffee House. Žádné 
nepříznivé účinky na  Pfizer nebo 
Modernu nebyly u obrnářů. Jen bo-
lavá paže, trochu horečka. Obrná-
ři nemají větší pravděpodobnost 
vzniku krevních sraženin. Tedy mají 
stejné riziko jako obecná populace 
u AstraZeneca .“

Peter Thwaites,obrnář, který vede 
Polio Warriors a  tráví velkou část 
svého času na  Filipínách, řekl: 
„Shromáždil jsem se z  rozhovoru 
s PPS specialistou, že všechny vak-

cíny jsou vhodné pro obrnáře a po-
vyk kolem vakcín Johnson/Astra-
Zeneca je zcela zbytečný, ale EMA/
MHRA se k tomu nezaváže.“

závěr
Když se zjistilo, že vakcíny nejsou 
vzdálené roky, ale jen měsíce, or-
gány jako Evropská komise, Evrop-
ská lékařská agentura, Centra pro 
kontrolu nemocí, Federální úřad 
pro kontrolu léčiv uvedly, že bu-
dou zastávat koordinované a  ko-
ordinační role. Například v  Evropě 
se centrální nákup a  distribuce 
rozpadla z mnoha důvodů, částeč-
ně politických, částečně logistic-
kých, částečně nacionalistických. 
Faktem je, že všechny orgány pro-
hlásily tyto vakcíny za  bezpečné 
a  účinné a  omezení byla zave-
dena až nyní v  těchto extrémně 
vzácných případech srážení krve. 
I  tak přicházejí v  úvahu různé ná-
rodní názory a  možná předsudky.  
Například v Irsku bude vakcína As-
traZeneca podána pouze osobám 
nad 60 let, ve  Velké Británii nad 
30 let.

Co se týče obrnářů, existuje jen 
malý nebo žádný důkaz o tom, kte-
rá vakcína jim nejlépe vyhovuje. 
Převládající názor je extrémně vzác-
ný a rozdělený. Z našeho výzkumu 
a předložených názorů nenajdeme 
větší riziko pro obrnáře u  vakcín  
než u běžné populace, včetně srá-
žení krve.
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schválené vakcíny proti sars-coV2 (sestavil M. Haindl)

název schválení  
eU princip Účinnost dávkování časový  

odstup

Moderna A mRNA 94,1 % 2 28 dnů

BioNTech/Pfizer A mRNA 95,0 % 2 21 dnů

AstraZeneca/Vaxzevria A Adenovirus 
ChAdOxI 82,0 % 2 12 dnů

Johnson&Johnson A Adenovirus 
Ad26 72,0 % 1

Novavax P nano 89,0 % 2 21 dnů

Sinopharm vir 79,0 % 2 21 dnů

Sputnik V P dsDNA 
Ad26+Ad5 91,0 % 2 28 dnů

SinoVac vir 50,0 % 2 21 dnů

Comirnaty A mRNA 94,7 % 2 21 dnů

Bharat Biotech vir ? 2 21 dnů

CureVac P mRNA 85,7 % 2 21 dnů

vysvětlivky:
mRNA – genetická vakcína, upravená RNA zaměřená na spike glykoprotein S
Ad26 / Ad26+Ad5 – vektorová vakcína založená na lidských adenovirech
ChAdOxI – vektorová vakcína založená na šimpanzím adenoviru
nano – nano částice pokryté syntetickým spike proteinem
vir – chemicky inaktivovaný SARS-COV2 virus
A – schváleno, P – v procesu hodnocení

Na celém světě v dubnu probíhalo 
přibližně 270 projektů s  vakcínami 
proti COVID-19. Přibližně 50 vakcín 
je v klinické fázi I testování (bezpeč-
nost a dávkování), 35 v klinické fázi 
II (rozšířená bezpečnost), 23 v  kli-
nické fázi III (účinnost ve  velkém 
testovacím vzorku), 5 v omezeném 
použití, 8  schváleno pro neome-
zené použití a  vývoj 4  vakcín byl  
zastaven. 
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Vakcína	proti	obrně	(IPV)	 
pro	SARS-CoV-2
MichaL haindL (epU neWsLetter 1/2021)

Americký federální úřad pro potravi-
ny a léky (US FDA) povolil společnos-
ti E-MO Biology Inc (EBI) z  Kalifornie 
začít klinickou studii na  25  zdravých 
dobrovolnících ve  věku 18 až 80 let 
bez předchozí anamnézy na  CO-
VID-19. Dobrovolníci dostanou očko-
vání proti dětské obrně vakcínou IPV. 
Krevní vzorky před a  po  očkování 
budou testovány na  zkříženou reak-
tivitu na  polio i  SARS-CoV-2 viry. Cí-
lem studie je zjistit, zda vakcína proti 
obrně vyvolává imunitní odpověď jak 
na poliovirus, tak i na SARS-CoV-2. Dů-
vodem studie je podobnost obou virů. 
Inaktivované vakcíny proti RNA virům 
včetně polioviru a koronaviru indukují 
imunitní odpověď, která rozpoznává  

nestrukturální antigeny inaktivované  
virové částice. Mezi poliovirem a SARS- 
CoV-2 RNA-dependentní-RNA-poly-
merázou (RdRp) existuje rozsáhlá ho-
mologie, která může být dostatečná, 
aby se u dospělých, kteří dostávají po-
sílené očkování proti obrně, vyvinula 
imunitní odpověď, která zkříženě rea-
guje i na SARS-CoV-2.

Pokud by se tato hypotéza potvr-
dila, znamenalo by to pro nás obr-
náře, že máme lepší imunitu proti 
SARS-CoV-2 než běžná populace. 
To by bylo důsledkem mnohem 
většího počtu protilátek proti polio 
u obrnářů než u lidí, kteří byli pouze 
očkovaní proti dětské obrně. 

Komentář	k elektronickým	
dálničním	poplatkům	
jUdr. aLena VobořiLoVá

Nejnověji k přípravě změny legisla-
tivy, která řeší dálniční poplatky pro 
držitele průkazu ZTP a ZTP/P a vý-
razně se opožďuje: SFDI připravuje 
několik návrhů, novela zákona, kte-

rá by upravila dálniční poplatky pro 
osoby se zdravotním postižením, 
bude projednána až po  volbách 
v říjnu letošního roku. To znamená, 
že nebude platná ani příští rok. 
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Osvobození	od správních	
poplatků	–	pro	připomenutí
jUdr. aLena VobořiLoVá

Podle zák.č.634/2004 Sb, o  správ-
ních poplatcích jsou od  správních 
poplatků osvobozeny osoby nebo 
úkony uvedené v  sazebníku. Oso-
by těžce zdravotně postižené jsou 
od  těchto poplatků osvobozeny 
u následujících úkonů. 
 • Ověření podpisu nebo otisku ra-

zítka na listině nebo na jejím stejno-
pisu. Od poplatku jsou osvobozeni 
občané se zvlášť těžkým zdravot-
ním postižením, kteří jsou držiteli 
průkazu ZTP nebo ZTP/P. 
 • Od  poplatku je osvobozeno vy-

dání stavebního povolení ke změně 
stavby pro bydlení z důvodu ztíže-
ného užívání této stavby občanovi 
se zvlášť těžkým zdravotním posti-
žením, kterému byly přiznány mi-
mořádné výhody II. nebo III. stupně 
(držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), 
má-li ve  stavbě pro bydlení místo 
trvalého pobytu. 
 • Zápis do  registru silničních vo-

zidel nebo zápis změny vlastníka 
nebo provozovatele v  registru sil-
ničních vozidel, jde-li 
 – o  motorové vozidlo s  nejméně 

čtyřmi koly
 – vydání řidičského průkazu.

Od poplatku jsou osvobozeni obča-
né se zvlášť těžkým zdravotním po-

stižením, kteří jsou držiteli průkazu 
ZTP nebo ZTP/P. 
 Úkon u motorového vozidla s nej-
méně čtyřmi koly zahrnuje zápis 
vlastníka nebo provozovatele vo-
zidla do  registru vozidel, vydání 
osvědčení o registraci vozidla a vy-
dání výpisu technického osvědčení 
vozidla. Provádí-li se společně zápis 
změny vlastníka i provozovatele vo-
zidla do  registru vozidel, poplatek 
se vybírá pouze jednou. 
• Schválení technické způsobilosti 
vozidla po  přestavbě nebo schvá-
lení technické způsobilosti jednot-
livě vyrobeného nebo dovezeného 
samostatného technického celku 
anebo za  schválení užití vozidla 
k výcviku v autoškole. 

Od poplatku jsou osvobozeni obča-
né se zvlášť těžkým zdravotním po-
stižením, kteří jsou držiteli průkazu 
ZTP nebo ZTP/P. Úkon zahrnuje 
i  zápis do  registru vozidel, vydání 
osvědčení o registraci vozidla a vy-
dání výpisu technického osvědčení 
vozidla, jakož i zápis změny v dokla-
dech k vozidlu. Poplatky vyměřuje, 
vybírá a  vymáhá správní úřad pří-
slušný k provedení úkonu, nestano-
ví-li sazebník jinak. 
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Ještě	ke změně	ukazatelů	
u vozíků	pro	invalidy	
s motorickým	pohonem
jUdr. aLena VobořiLoVá, ZdenĚk žižka (Mosty 3/2020)

Ve  Zpravodaji AP 3-4/2020 byl uve- 
řejněn článek, týkající se změny uka-
zatelů u vozíků pro invalidy s motoric-
kým pohonem, která byla provede-
na zákonem č.52/2020 Sb.. V článku 
byl uveden odkaz na článek Zdeňka 
Žižky „Konec tahanic a  nejasností 
okolo maximální povolené rychlosti 
u  elektrických invalidních vozíků?“ 
v  časopise Mosty, časopis pro in-
tegraci 3/2020, vydavatel Národní 
rada osob se zdravotním postižením 
České republiky, z.s. s tím, že zájem-
ci o tuto problematiku byli odkázáni 
na  příslušné webové stránky. Autor 
se v  tomto článku zabýval mimo 
jiné některými následnými dopady 
změn ukazatelů u vozíků. Vzhledem 
k  nadále vyskytujícím se dotazům 
na  toto téma uveřejňujeme násle-
dující výňatek z článku Zdeňka Žižky, 
abychom tuto problematiku přiblížili 
čtenářům Zpravodaje AP. 

k doTAzům o změně 
ukAzATelů
Užívání elektrických vozíků s  rych-
lostí vyšší než 6 km/h neznamená 
pro nikoho žádné zvýšené riziko, 
žádné problematické situace zapříči-

něné vyšší rychlostí vozíků nenasta-
ly, klady převažují nad riziky a tudíž 
není žádným racionálním důvodem 
nejvyšší maximální rychlost vozíků 
udržovat na prehistorických 6 km/h. 
Tímto způsobem tak byl zlegalizo-
ván stav, který již stejně po  mnoho 
let u nás byl běžnou praxí. 

Bohužel stejnou novelou byla do zá-
kona prosazena i  druhá změna, 
týkající se zvětšení maximálních 
rozměrů elektrických invalidních 
vozíků o 40 cm. Přestože tato novela 
kopíruje aktuální stav, kdy jsou elek-
trické vozíky stále rozměrnější a vět-
ší rozměry přestávají být výjimkou, 
NRZP ČR nepovažuje tuto změnu 
za  příliš šťastnou. Je sice naprosto 
jasné a zřejmé, že moderní elektric-
ké vozíky, zvláště s některým zvlášt-
ním příslušenstvím, jsou rozměr-
nější, než bylo původně zákonem 
stanoveno, nicméně tím, že tuto 
změnu zákon reflektuje, působí uži-
vatelům spíše medvědí službu. Jak-
koli to autoři mysleli s touto zákon-
nou úpravou dobře a logicky, vůbec 
nedomysleli její dopady v  praxi. 
Především se vůbec nezabývali pro-
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vázaností této změny s  ostatními 
zákonnými předpisy a  standardy. 
Jedná se zejména o bezbariérovost, 
o možnost přepravy takovýchto vo-
zíků hromadnou dopravou, o maxi-
mální nosnost a rozměry zdvihacích 
zařízení, o  interiérové prostory bu-
dov určených k  užívání veřejností, 
o návaznost na legislativu EU týkají-
cí se hromadné přepravy apod. 

Paradoxně se tak sice podle jedno-
ho zákona bude uživatel pohybovat 
na  vozíku, který je v  zákoně zakot-
ven, ale již takový uživatel neočeká-
vá problémy, které mu z  používání 
takovéhoto nadstandardně velkého 
vozíku vzniknou. Především u  ne-
zkušených uživatelů, které na  tuto 
skutečnost nikdo neupozorní, může 
následně dojít k  velmi nemilým 
překvapením a  značným životním 
komplikacím vyplývajícím z  pohy-
bu na  takovémto vozíku v běžném 
životě. Tento zákon tedy vozík lega-
lizuje pouze jako vozidlo pohybující 
se po veřejných komunikacích. 

Přestože se výsledek zmíněných 
snah uživatelů vozíků, podpořených 
jejich nejbližším okolím, může jevit 
jako jejich velké vítězství a vítězství 
rozumu, je na  tomto místě nutné 
zmínit i  několik potencionálních 
problémů a  komplikací, které s  se-
bou další užívání nyní již uzákoně-
ných vozíků dosahujících maximální 
rychlosti až 15 km/h stále ještě při-
náší a které doposud přetrvávají.

Ačkoli většina zainteresovaných po-
važuje situaci okolo rychlosti elek-
trických vozíků zmíněnou změnou 
zákona za zcela a úplně vyřešenou, 
je důležité na tomto místě zdůraznit, 
že jmenovaný zákon se týká výhrad-
ně provozu vozidel na  pozemních 
komunikacích a  jeho podmínek. 
Vůbec se však již netýká žádné jiné 
oblasti úzce související s  užíváním 
elektrického invalidního vozíku. Tedy 
nedotkne se nikterak zdravotnictví 
a  s  ním související úhrady vozíků 
z  veřejného zdravotního pojištění, 
ani zákonných předpisů o bezbarié-
rovosti. Zde je správné říci, že k tomu, 
aby bylo získávání a používání elek-
trických invalidních vozíků zcela bez 
problémů, muselo by na  již zmíně-
nou platnou změnu zákona navázat 
několik dalších novel různých záko-
nů, které by celý komplex této pro-
blematiky doplnily, zpřesnily a zcela 
ujasnily. Zejména by bylo potřeba 
novelizovat zákon o  veřejném zdra-
votním pojištění, který úzce souvisí 
s  úhradami vozíků zdravotními po-
jišťovnami a  s  jejich zapůjčováním 
jednotlivým pojištěncům, všechny 
stavební zákony a vyhlášky, které se 
bezbariérového stavění týkají, včet-
ně potřebných norem. Současně by 
bylo důležité upravit normy a  stan-
dardy i pro veřejnou hromadnou do-
pravu. Žádnou takovouto pozitivní 
změnu však samotná novela zákona 
nezpůsobuje.

…pokračování příště.



Nezisková organizace Asociace polio  
se obrací na své příznivce, přátele, 

rodinné příslušníky, instituce 
a upozorňuje na báječnou novinu,

že je možné na základě novely zákona č.39/2021 Sb., kterým se 
mění zákon o dani z příjmů, a to § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 snížit 

daň z příjmů za rok 2020 a 2021 uplatněním poskytnutého daru 
až do výše 30 % základu daně dárci z řad fyzických i právnických 

osob. Benefit lze uplatnit zpětně za rok 2020 i v případech,  
že dotyčný již daňové přiznání podal.

Asociace polio, IČ: 00570656, bankovní spojení  
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 80413349/0800

30 % pro dárce
daň z příjmů za rok 2020 a 2021 lze snížit uplatněním  

poskytnutého daru do výše 30 % základu daně.

Cílem naší neziskové organizace není zisk, ale naplnění poslání 
– uspokojování potřeb cílové skupiny. Neziskovky často suplují 
práci státu tam, kde ji nezvládá nebo nedělá. Bez neziskovek 

by se zhroutila celá řada sociálních služeb. Pro stát je výhodné 
s neziskovkami spolupracovat. Formou dotací nakupuje služby 

pro občany za zvýhodněnou cenu. Stát navíc hradí jen část 
ceny, organizace další finance musejí získávat jinde, například 

od soukromých dárců.



V příštím	čísle
 • Zamyšlení nad výsledky ankety kvalita života obrnářů

Podle statistického šetření provedeného Českým statistickým úřadem 
v ČR žije podle výsledků šetření 1 152 tisíc osob se zdravotním postižením, 
což je 13 % osob nad 15 let žijících. V evropských státech je uváděn podíl 
osob mezi 5 až 25 %, což je 10,2 % populace. A podle Důvodové zprávy EU 
k přijetí Rozhodnutí Rady Evropy o Evropském roku osob se zdravotním 
postižením 2003 má v EU zdravotní postižení přibližně 38 miliónů osob. 
Každý desátý Evropan napříč věkovými kategoriemi. 
 
 • co víme o eUropean poLio Union 

Naše asociace je členkou EPU (European Polio Union) – co o Evropské unie 
polio se sídlem v Sint-Agatha-Berchem – Bruselu víme?  Je to organiza-
ce zastřešující 22 sdružení zastupujících zájmy osob postižených dětskou 
obrnou z patnácti evropských zemí.

 • Změny ukazatelů u vozíků pro invalidy s motorickým pohonem 
(pokračování)
Ačkoli většina zainteresovaných považuje situaci okolo rychlosti elektric-
kých vozíků za zcela a úplně vyřešenou, je důležité zdůraznit, že jmenova-
ný zákon se týká výhradně provozu vozidel na pozemních komunikacích 
a jeho podmínek. Vůbec se však již netýká žádné jiné oblasti úzce souvi-
sející s užíváním elektrického invalidního vozíku.


