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pOdáváTe dAŇOvÉ přiznání zA rOk 2021?

Nezapomeňte využít možnost snížení daňového základu, daň z  příjmů 
za rok 2021 lze snížit uplatněním poskytnutého daru až do výše 30 % zá-
kladu daně.

kdO? Snížit daňový základ si mohou právnické osoby, fyzické 
osoby včetně zaměstnanců

kdy? právnické osoby – při podání daňového přiznání
 zaměstnanci – nejpozději do poloviny února
 
JAk? právnické osoby – odpočet darů se uplatňuje přímo 

v daňovém přiznání
 zaměstnanci – mzdové účtárně předají potvrzení o daru

cO dOlOžiT? Potvrzení vydané příjemcem daru, které obsahuje:
 právnická osoba – identifikace dárce, zejména název, 

adresu, IČ, datum přijetí daru obdarovaným, hodnotu 
a účel daru.

 Fyzická osoba – identifikace dárce, zejm. jméno 
a příjmení, datum narození, datum přijetí daru 
obdarovaným, hodnota a účel dárce.

pOzOr! Dar musí být poskytnut a příjemcem v budoucnu 
využit na účely dané Zákonem o daních z příjmů, 
např. na vědu, vzdělávání, kulturu, sport, sociální, 
zdravotnické, charitativní a humanitární účely a další. 

Pokud darujete na naši činnost, vystavíme vám darovací smlouvu, a mů-
žete si tak odečíst tento dar ze základu daně. Pro zdaňovací období kalen-
dářního roku 2021 lze v úhrnu odečíst až 30 % základu daně. Dary, a komu, 
definuje novela zákona č.39/2021 Sb., kterou se mění zákon o daních z pří-
jmů v § 15 (fyzické osoby) a § 20 odst. 8 (právnické osoby).

Asociace polio, IČ 00570656, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo 
účtu 80413349/0800



Editorial
Vážené členky, vážení členové,

tak nějak jsme loni věřili, že letos už budeme trošku jinde, máme 
očkování, a k němu takové krásné kampaně. Ani letos to nebylo 
úplně jednoduché – svět je plný akcí a reakcí – opět jsme zru-
šili některé rekondice, přímý kontakt se světem skončil u ledu, 
v nejlepším případě online. Nedá se ale říci, že jsme první rok 
nového volebního období promarnili. Pro větší informovanost 
se rozšířilo vydávání Zpravodaje na  jednotlivá čísla, cizelují se 
právní úpravy existence Asociace polio, utužil se (byť dálkový) 
kontakt se zahraničními obrnáři. V  European Polio Union má 

asociace zástupce a už se připravují akce na příští rok.

V jarním čísle jsme vás informovali o výsledcích ankety, k ní 
se vrací předsedkyně zhodnocením. Vaši pozornost si jistě 
zaslouží, a  než se připraví anketa další, podrobnější, máte 
stále možnost se k ní vyjádřit, případně nesouhlasit se způ-
sobem zpracování, inspirovat ostatní. Velmi nám to pomůže.

Zimní číslo přináší přehled dalších akcí, takový rozsypaný kalei-
doskop. Především bylo důležité, že jsme se setkali na Festivalu 
OOO, o  jeho svěžím vlivu na  naši komunitu vyprávějí snímky 
Zdenky Jandusové, o  uskutečněných rekondicích zase Vaše 
čerstvá hodnocení. Toho, co by Vás mohlo zajímat, ale i veřej-
nost, pro kterou slouží Zpravodaj jako propagace Asociace polio 
a obrnářů, je víc. Pokračujeme ve vylepšování bulletinu, vybrali 
jsme nové knoflíky a štepování kabátku, na Vaše podněty čeká 
redaktorka Mgr. Jana Čiháková a celá redakční rada Zpravodaje.

Vážení a milí, čtenářky a čtenáři, přeji Vám inspirativní čte-
ní zimního čísla Zpravodaje, hodně zdraví, sil, klidné vánoční 

svátky a úspěšný vstup do nadcházejícího roku 2022.

Marcela Stránská
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Co jsme se o sobě 
dozvěděli?

TexT Marcela Stránská

V roce 2019 byl distribuován ve Zpravodaji Asociace Polio (dále AP) dotazník 
všem registrovaným členům. Současně byl otevřen webový odkaz a průzkum 
byl inzerován na Shromáždění členů AP. Celkem bylo osloveno 625 osob k účas-
ti, odpovědělo 156 osob, což je 25 % osob ve věku 59 až 86 let, z toho 69,9 % žen 
a 30,1 % mužů. 

V minulém čísle Zpravodaje jsme si 
mohli projít 32 anketních zastavení. 
Při specifikaci rozdílu zdravotních 
problémů oproti stavu před pěti 
lety 96,2 % respondentů uvedlo, že 
zaznamenali zhoršení svého zdra-
votního stavu (rostoucí slabost sva-
lů postižených obrnou, slabost dříve 
nepostižených svalů, únavu, nesná-
šenlivost chladu anebo bolesti sva-
lů a kloubů). Přitom informovanost 
lékařů je hodnocena 27,6 %, ovšem 
dalších celkem 44,2 % o polio nemá 
povědomí. Pouze 12,2 % bylo spoko-
jeno se zlepšením svého zdravotní-
ho stavu po  nasazení zdravotních 
pomůcek. Na druhou stranu 64,1 % 
těch, kteří absolvovali lázeňskou 
léčbu, pociťovali zlepšení po  dobu 
6 měsíců, s  okamžitým zlepšením 
bylo spokojeno 16 %. I když převládá 
v jednotlivých odpovědích názor, že 

vše zvládáme, stačíme, dokážeme, 
výsledky ankety naznačují zřej-
mou potřebu vybudovat odborné 
znalosti v multidisciplinárním hod-
nocení a  léčbě s  následky po  po-
liomyelitidě. 

UkáZAlo Se…
Dotazník pokrývá data od  počátku 
naší obrny a aktuální fyzické, zdravot-
ní, psychologické a sociální proměn-
né. Souběžná onemocnění, používá-
ní invalidního vozíku, bolest a únavu 
a  negativní vnímání budoucnosti, 
které jsou spojeny s naším neuspo-
kojivým fyzickým zdravím. Odpově-
di postupně představují naše životní 
průběhy a  procházejí jednotlivými 
fázemi našeho života.

Fáze akutní a  rehabilitační. Moc si 
nepamatujeme, někdy ani kdy jsme 
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onemocněli, vždyť jsme ve  30., 40. 
a 50. letech byli děti. Děti, které re-
agovaly na  hospitalizaci, charak-
terizovanou drsným režimem, bo-
lestivými operacemi a  rozsáhlým 
školením v  očekávání, že budeme 
„odvážní, chytří a  milí“. V  polovině 
minulého století se věřilo, že se děti 
nejlépe přizpůsobí v  nemocnicích 
bez přítomnosti rodičů a že je třeba 
se vyvarovat „rozmazlování“. Někte-
ré děti mohly pociťovat vinu, že zatě-
žovaly rodiče tím, že již nebyly jejich 
„normálním dítětem“, což mohlo 
přispět k  souhlasům s  bolestivými 
operacemi a  únavným tréninkem 
po mnoho let jejich života. 

Fáze dospělosti: snaha stát se běž-
nými občany. V následujících 30 až 
40 letech s neurologickou stabilitou 
bylo mezi postiženými obrnou vy-
naloženo velké úsilí k  získání nezá-
vislosti. Aby byli „obrnáři“ úspěšní 
v  běžné společnosti, bagatelizova-
li postižení a  jeho vliv na  jejich ži-
vot. Vysoká pracovní etika přispěla 
k  tendenci minimalizovat fyzická 
omezení a  využívat soběstačnost, 
úspěch a produktivitu jako způsoby, 
jak se vyrovnat s  pocity odlišnosti, 
sociálního odmítnutí a nerovnosti.

Fáze pozdních účinků polio: druhá 
rána a  připomenutí minulosti. Lé-
kaři i obrnáři původně očekávali, že 
funkční vylepšení, získané v posta-
kutní fázi, budou trvalá. V roce 1981 
se v Chicagu konalo sympozium za-

měřené na postupný fyzický pokles 
mezi těmi, kdo „přežili“ obrnu střed-
ního věku. V roce 1985 použil lékař 
Lauro Halstead, sám poliomyelitik, 
termín syndrom post-polio (PPS); 
termín pozdní účinky dětské obr-
ny se stal běžnějším. Nastala doba 
ubývání sil a hledání pomoci.

Fáze stárnutí s  dětskou obrnou, to 
je pokračující fyzický pokles mezi 
různými věkovými skupinami s  ná-
sledky po  obrně. Dlouhodobá po-
liomyelitida je možná i  spojena se 
sníženým psychologickým zdravím 
ve  srovnání s  běžnou populací, ale 
jak dokazují výsledky ankety, psy-
chologické zdraví obrnářů je výrazně 
méně ovlivněno negativním vnímá-
ním fyzického zdraví než u  „zdra-
vých“ seniorů. Odpovědi na 32 a 33 
otázku ukazují, jak „tato zjištění mo-
hou odrážet odolný postoj lidí, kteří 
žijí s následky po polio, k jejich těles-
nému postižení“.

Závěrem lze říci, že přestože jsme 
většinu svého života prožili značné 
zdravotní problémy a náročné život-
ní události, jako je deprivace, hos-
pitalizace a  invalidita, v  této anketě 
se ukazuje skóre odhadem srovna-
telné se zdravou většinou. To doku-
mentuje i naši schopnost odolnosti. 
Především však vzhledem k  tomu, 
že poliomyelitida ani „obrnáři“ ne-
jsou předmětem pozornosti vědců, 
je třeba pokračovat ve sběru údajů 
o našem životě a předávat je. 
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Body za zneužívání 
vyhrazených 
parkovacích míst
Text Alena Vobořilová

Zákon č. 365/2021 Sb., kterým se 
s  účinností od  1. 1. 2022 mění zák. 
č.  361/2000 Sb., o  provozu na  po-
zemních komunikacích a o změně 
některých zákonů (zákon o  silnič-
ním provozu), přináší nejen obr-
nářům, ale všem osobám se zdra-
votním postižením jednu změnu, 
která by mohla přispět ke zlepšení 
jejich parkování. 

Není výjimkou, že na  parkovacích 
místech vyhrazených pro vozidla 
s  osobami se zdravotním postiže-

ním, označených příslušným prů-
kazem, parkují vozidla bez tohoto 
označení, nezřídka s  osobami bez 
zdravotního postižení, a  obrnář 
nebo jiná osoba se zdravotním po-
stižením, která tam přijede, musí 
hledat jiné místo k  parkování, ta-
kové, které by vyhovovalo jejím in-
dividuálním potřebám na parková-
ní. Ne vždy se podaří takové místo 
v dané chvíli najít. 

Tento jev, který není zdaleka oje-
dinělý a  kterým řidič vozidla bez 
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příslušného označení porušuje po-
vinnost stanovenou zákonem, vedl 
k  doplnění zákona o  silničním pro-
vozu. Za  tato jednání budou řidiči 
v registru řidičů zaznamenány body 
v  jeho záznamech bodového hod-
nocení. A současně se postihuje při-
dělením bodů i neoprávněné použi-
tí příslušného parkovacího průkazu.

V příloze k zákonu o silničním provo-
zu č. 361/2000 Sb. s názvem Přehled 
jednání spočívajících v  porušení 
vybraných povinností stanovených 
předpisy o  provozu na  pozemních 

komunikacích a počet bodů za tato 
jednání je doplněna položka: „neo-
právněné stání s  vozidlem na  par-
kovišti vyhrazeném pro vozidlo 
označené parkovacím průkazem 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním nebo neoprávněné použití 
parkovacího průkazu pro osoby se 
zdravotním postižením při stání 
nebo při jízdě – 2 body“.
 
Je však otázkou, jak často se bude 
této zákonné možnosti pro usnad-
nění parkování zdravotně postiže-
ným v reálném životě využívat.

zuzana  
Šišková:
NAštVAlo 
NáS
Kombinace 
přírodních 
bariér 
a lhostejnosti 
lidí bývá 
přímo 
smrtelná. 
A jak by u nás 
bylo hezky 
kdyby…
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Jaký byl festival 
2021
TexT Marcela Stránská

Festival obrnáři obrnářům a o obrnářích musel letos překo-
návat různá protivenství. První z nich připravila Česká pošta 
svým začínajícím dělením se. V létě předala rozesílání a bale-
ní hromadných zásilek společnosti Mail Step, kde letní Zpra-
vodaj 2/2021 ležel a ležel a festivalové informace s ním. A tak 
se rozesílání pozvánky – letáku programu Festivalu ukáza-
lo nejen jako dobrý inovativní nápad, ale doslova zachránilo 
naše potkávání. 



12 zpravodaj asociace polio / zima 2021

Neujala se snaha o zapojení členské 
základny do  vytváření programu 
Festivalu vyhlášením výzvy Všech-
no se změnilo nic se nezměnilo. 
Výzva měla povzbudit jednotlivce 
k  vlastnímu zhodnocení součas-
nosti a  zvládání života v  ní, aby se 
na  Festivalu proměnila v  perfor-
manci současnosti. (3 odpovědi při-
šly.) Ale ukázalo se, že uchopení pro-
storu i  času v  jeho průběhu samo 
vedlo k  různým emocím, k  zamy-
šlení, k  novým pohledům na  naše 
setkání. Celý Festival dokumento-
val, že se všechno změnilo, ale nic 
se nezměnilo! A navíc zábava i od-
vaha posadit se proti karikaturistovi 
B. Kovaříkovi s veselými komentáři 
přinesla možná i inspiraci.
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Nepodepsala se na  Shromáždění 
členů AP letošní Dohoda o  spo-
lupráci Státních léčebných láz-
ní Janské Lázně s  Asociací polio, 
Mgr.  M.  Voženílek, ředitel SLL, bo-
hužel onemocněl. Ovšem o  prů-
běžné spolupráci s lázněmi Janské 
Lázně svědčí konání Festivalu v lá-
zeňském prostředí, s  finanční úle-
vou, jeho zabezpečení paní kulturní 
I. Korytářovou, servisem M. Proke-
še v Kolonádě a také letošní novin-
ka, za  jejíž zabezpečení děkujeme 
panu T. Slovjakovi a  kolektivu pra-
covnic ergoterapie, doplnění tom-
boly uměleckou činností pacientů 
z ergoterapie. 

Neuskutečnila se v  letošním roce 
plánovaná oficiální schůzka zá-
stupců české, maďarské a  sloven-
ské skupiny obrnářů, ale na  Fes-
tivalu jsme se s  našimi kamarády 
z  Maďarska a  Slovenska sešli, užili 
si Společenský večer a všichni jsme 
byli rádi, že se nic nezměnilo.
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Bylo nás méně než v  minulých le-
tech. Přesto veselo a příjemno bylo 
v pátek, v sobotu i v neděli. Užili jsme 
si balení papírků a  shánění plasto-
vých brček pro losování tomboly, 
především iniciátorka a organizátor-
ka Jarka. A  „stěhování“ stále méně 
pohyblivějších kolegyň do  Koloná-
dy. A  hudby venku i  uvnitř. A  kašle 
a  zdravotníků. A  loučení. Tak zase 
za rok na shledanou.
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Evropská  
unie polio
TexT Michal Haindl 

evropská unie polio (european Polio Union – ePU) se sídlem v Sint-Agatha-
Berchem – Bruselu je organizace zastřešující 22 sdružení zastupujících zájmy 
osob postižených dětskou obrnou z patnácti evropských zemí. Zatímco u nás se 
jedná jen o naši Asociaci polio, v některých evropských zemích je členem ePU 
vice organizací. 

Například v Německu jsou členové 
EPU tři (Bundesverband Polio e.V., 
EIKA Aachen Polio-Forum, Polio Se-
lbsthilfe e.V.) a ve Velké Británii od-
hadovaných 120 000 obrnářů zastu-
pují dokonce čtyři organizace (The 
British Polio Fellowship, Northern 
Ireland Polio Fellowship, Polio Survi-
vors Network, Scottish Post Polio 
Network), první dvě s  úctyhodnou 
historií začínající rokem 1939. 

EPU je relativně mladá organizace 
založená teprve v  roce 2006, tedy 
až po  šestnácti letech po  založení 
naší Asociace polio, organizacemi 
polia z  devíti zemí během konfe-
rence o poliu v Itálii. 

EPU si vytyčila následujících pět, 
možná nereálných a  příliš ambici-
ózních, cílů:
 • Sbírat data o lidech s poliem a po-

st-polio syndromem v Evropě pro po-
třeby evropských zemí a výzkumu.

 • Vytvořit web s daty vztahujícími 
se k léčbě polia a post-polio syndro-
mu, lékařským specialistům a  in-
stitucím, diagnostickým kritériím 
a nejlepším přístupům k léčbě.
 • Povzbuzovat koordinovaný vý-

zkum pro zlepšení života a  léčby 
pacientů s poliem a post-polio syn-
dromem.
 • Podporovat očkování proti poliu 

v Evropě i ve světě, tak aby bylo vý-
znamnou součástí zdravotní agendy.
 • Vytvořit informační banku s pozi-

tivní pomocí, která pomůže zastavit 
zhoršování stavu lidí se syndromem 
post-polio a  zajistí její šíření a  do-
stupnost všem, kdo to potřebují.

EPU sama je členem ve  4 dalších 
evropských pacientských organi-
zacích – EFNA (European Federa-
tion of Neurological Associations), 
EURORDIS (European Organisation 
of Rare Diseases), PatientView (Eu-
ropean Patient Group Directory)  
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a  FAIB (Federation of Eu-
ropean and International 
Associations established 
in Belgium).

Pokud prostudujeme web 
EPU, tak bohužel musí-
me konstatovat, že sou-
časný stav EPU je daleko 
od svých pěti proklamova-
ných cílů. Nejnovější aktua-
lity jsou z roku 2012, jednání 
výboru končí rokem 2011, 
valné shromáždění EPU 
se dokonce teprve plánu-
je na rok 2012 do Janských 
Lázní. Web EPU postrádá 
běžné součásti webů mezi-
národních organizací, jako 
jsou například stanovy, or-
ganizační předpisy, funkce 
jednotlivých členů výboru, 
aktivity EPU a některé další 
podstatné informace. Web 
naší Asociace polio vychá-
zí z  tohoto srovnání výraz-
ně kvalitnější a  především 
aktuální. Pokud chce EPU 
skutečně být smysluplnou 
organizací, hájící zájmy 
nás evropských obrnářů, 
a  naplňovat svoje ambice, 
je nezbytné toto devítile-
té období stagnace rychle 
změnit. Nezbývá než dou-
fat, že se to EPU povede 
a  k  tomu jsme i  my v  naší 
asociaci připraveni podat 
pomocnou ruku.

Čerstvá novinka

Do chystaných voleb vedení EPU 
navrhl Výbor Asociace polio v listo-
padu t.r. za Českou republiku místo-
předsedu AP, prof. Ing. Michala  
Haindla DrSc. Volby proběhly  
19. listopadu 2021. 

Současným prezidentem EPU se 
stal David Mitchell z Velké Británie, 
sekretářem Štefan Grajcár ze Sloven-
ska (znovu zvolený), pokladní Tine 
Tournicourt z Belgie. Výbor EPU tvoří 
dalších 6 členů – Macrina Clancy  
z Irska, Robert Cordier z Francie,  
Michal Haindl, Prof z České republiky,  
Pat McGillion z Irska, Paul Neuhaus  
z Německa, Frances Quinn, Dr  
z Velké Británie (znovu zvolený).

Jsme rádi, že Vás můžeme ještě 
v tomto čísle Zpravodaje s horkou 
novinkou seznámit, a jako první gra-
tulujeme našemu členovi za skvělé 
umístění ve zvolené sestavě devíti 
direktorů European Polio Union. 

Nová sestava na valném shromáž-
dění EPU 2021 také mj. rozhodovala 
o konání příštího valného shromáž-
dění v roce 2022. Volba byla jasná, 
proběhne počátkem června  
v Praze, za asistence Asociace polio 
pod taktovkou místopředsedy AP,  
Michala Haindla. 

O přípravách budete informováni na  
webových stránkách www.polio.cz
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Všechno  
o dotacích
TexT Marcela Stránská

V  zápisech, zprávách ve  Zpravodaji 
i na schůzi se často objevuje slovo do-
tace. Chválíme se, jak jsme dobří, do-
stali jsme dotaci, dotací poměřujeme 
naše akce, možná se i ptáme – co to je 
ta dotace, co nám leze do spolkového 
života? A opravdu, dotace je v našem 
společenství všudypřítomná. 

V úředním jazyce se dotací rozumí 
peněžní prostředky státního roz-
počtu (definice je obsažena v záko-
ně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech). Pro nás jsou to finanč-
ní prostředky poskytnuté státem 
na  přesně stanovený účel, které 
stát přes své ústřední orgány stát-
ní moci, tedy ministerstva a  Úřad 
vlády ČR, vyhlašuje – nabízí v časo-
vě vymezeném období pro podání 
žádosti (cca 28 dnů) 1× v  roce pro 
rok následující dotace a  my o  ně 
„soutěžíme“ s  dalšími neziskovými 
organizacemi.

Rovnou napíši, že vyznat se ve struk-
tuře dotačních programů a stanove-
ných požadavcích je náročný úkol. 
Pro AP to znamená mít připravenu

předpřípravnou fázi: Předběžný 
rozpočet projektu rok dopředu s kal-
kulací nákladů finanční náročnosti 
projektu. Seznámení se s  podmín-
kami výzvy, vypracování rozpočtu 
dle podmínek výzvy, např. žádat 
pouze finanční prostředky do  výše 
70% projektu, doložit zabezpečení 
dalších 30% (většinou z  vlastní po-
kladny). Vybrat ten nejvhodnější do-
tační titul, odpovídající podmínkám 
záměru. Naše omezení – můžeme si 
dovolit plánovat takové výše poža-
davků, abychom mohli uhradit tři-
cetiprocentní výši u každého připra-
vovaného projektu. Zatím se nám to 
z  ročních členských příspěvků daří 
(na doraz).
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podání žádosti, to je vyplnění for-
mulářů a podmínek dotačního titulu, 
doložení povinných příloh k žádosti.

práce úřadů probíhá ve  vyhodno 
cování žádostí, nejčastěji ve třech ko-
lech – 1. kolo formální hodnocení 
(správnost a úplnost žádosti), 2. kolo 
věcné hodnocení (kvalita obsahové 
stránky projektu na  základě stano-
vených kritérií), 3.  kolo hodnoce-
ní výběrovou komisí (rozhodnutí 
o schválení či zamítnutí na podkladě 
výsledků věcného hodnocení). Hod-
ně nám pomáhají výsledky z  uply-
nulých let, zkušenosti a  schopnosti 
žadatele i kvalita zpracování projek-
tu (efektivnost, udržitelnost, rele-
vantnost, potřebnost, rozsah projek-
tových dokumentů a další).

právní akt následuje: Při úspěšnosti 
a je-li dostatek finančních prostřed-
ků, uzavře se smlouva o poskytnutí 
podpory. Tím se splní podmínky pro 
vyplacení; ze žadatele se staneme 
příjemce dotace.

při realizaci projektu je AP po-
vinna projekt zrealizovat podle ča-
sového, obsahového i  finančního 
plánu rok staré žádosti. Jakákoliv 
změna podléhá schválení úřadu, 
proběhne změnové řízení. Musí se 
dodržet stanovená publicita, archi-
vovat doklady 10 let, vést oddělené 
účetnictví. A také plnění povinných 
indikátorů, harmonogramu, podá-
vání zpráv.

vyúčtování: Formou formulářů 
a příloh. Přidělená dotace se vzta-
huje pouze na  oprávněné výdaje, 
nespotřebované finanční prostřed-
ky se musí vrátit.

Každý úřad má své zvyklosti, jiné 
způsoby práce s výsledky, jinak ko-
munikujeme. Nejstarším partnerem 
AP je Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
které poskytuje dotaci na  rekon-
dice. Naše spolupráce se neustále 
vyvíjí vzhledem k novým omezením 
a  příkazům. Má v  současné době 
„nejmodernější“ formuláře – jsou jiš-
těny kódem a  poskytují kompletní 
přehled práce s  dotací; víme, který 
úředník nás má na stole, jak přibý-
vají body za  úspěšné podání. Mi-
nisterstvo kultury ČR není pozadu 
v  tvorbě požadavků, např. Festival 
je nyní v  terapeutické funkci kultu-
ry jednou z akcí, aby v soutěži uspěl. 
Nejmladším a pro nás velmi potřeb-
ným je Úřad vlády ČR, konkrétně 
Vládní výbor pro osoby se zdravot-
ním postižením. Už šestým rokem 
nám pomáhá s  administrativním 
servisem, který obsahuje vydává-
ní bulletinu Zpravodaj, komunikaci 
a  úhrady zahraničních kontaktů, 
účetní a  tajemnickou práci, příspě-
vek na režii Centra AP v Praze 5. 
 
Věděli jste, že v období tzv. udržitel-
nosti projektu (období 3–5 let) nám 
v  případě nedodržení podmínek 
hrozí krácení dotace či dokonce její 
vrácení? 
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Pojeďte na rekondici
TexT Marcela Stránská

Podle slovníku cizích slov je rekondice „opětovné uvedení do pořádku, do správ-
ného stavu“. Nebo také „obnovení, oprava“. Asociace polio už tradičně, každým 
rokem, pořádá rekondice, toto „uvedení do správného stavu“, pro cca 100 členů 
AP. Někdy taky méně – letos pro 52, minulý rok pro nikoho – prostě jak se urodí 
a není-li zkažené povětří a v něm Covid-19, kolik rekondicí se naplánuje a po-
daří obsadit. Příští rok by mohly rekondice AP slavit třicáté výročí pořádání. 

Z  počtu cca 600 členů asociace se 
ročně „uvádí do opravy“ 1/6 členstva. 
A z kuloárů doléhají hlasy, že je zby-
tečné se hlásit, protože už dávno je 
obsazeno. Tak si myslím, že je na čase 
to zjistit, přihlásit se, přijet si něja-
kou rekondici obhlídnout. A  oslavit 
tak s námi 30 let pořádání rekondicí. 
A pro Vás, co váháte a nejste si jisti, 
jak to zvládnete, nabízíme informace.

Každoročně se pro rekondice žádá 
o  dotaci Ministerstvo zdravotnic-
tví ČR. V  posledních letech bývá 
úspěšnost přidělení výše dotace 

100 %, což znamená, že pro každé-
ho účastníka dostane AP, jako po-
řadatelka akce, 400 Kč na den. To je 
příjemný přídavek na cca 7 dnů. Už 
proto, že ceny služeb stále stoupají. 

V  zimním Zpravodaji je každým 
rokem zveřejněn počet rekondicí 
pro následující rok, místo konání, 
datum, počet možných přihlášek, 
a  jméno koordinátora dané rekon-
dice, kam se zájemce může od po-
čátku roku hlásit. Po  přihlášení 
dostane zájemce od  koordinátora 
předběžnou přihlášku, kde si vyplní 
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nacionále, je-li ZTP nebo ZTP/P, bu-
de-li mít průvodce. Nechá si vysta-
vit od lékaře doporučení k rekondi-
ci pro polio/PPS, a pošle vše zpět.

Aby nebylo pochyb o spravedlivém 
rozdělování, rozhodl Výbor AP už 
22. 2. 2020 a opět 24. 9. 2021, že při-
hlášky budou koordinátoři evido-
vat podle data doručení a koncem 
února připraví pro výbor přehled 
přihlášených zájemců se sezna-
mem členů, kteří ještě rekondici 
neabsolvovali a  seznam členů vo-
zíčkářů – ti všichni budou upřed-
nostněni. Takto bude připravena 
účast pro celý rok; nové žádosti se 
v  průběhu roku nebudou přijímat. 
V případě „výpadku“ již přihlášené-
ho člena bude účast nabídnuta ná-
hradníkovi z únorového seznamu.

Vzhledem k  tomu, že MZ přiděluje 
dotační finanční prostředky ze stát-
ního rozpočtu až v průběhu jara pří-
slušného roku, hradí vybraní účast-
níci rekondici celou. Dotace (až 
přijdou) a  případné přeplatky bu-
dou dodatečně účastníkovi vráceny. 

Řada výše uvedených ustanovení, 
stejně tak požadavky koordinátora 
rekondice v místě konání, vyplýva-
jí z  požadované Metodiky, vydané 
MZ. Za  to účastník dostane vlíd-
né přijetí, rozpis rekondicí, vstup 
do bazénu, příjemný servis a nadto 
se setká se svými letitými přáteli. 
Tak přijeďte na rekondici!

FOTO Taylor Simpson z Unsplash.com
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JANSké láZNě I.
Termín 14. až 28. května 2022 (14 dnů, možnost i jednotýdenní účasti) 

Místo Penzion Sola Fide (bezbariérový)

Doprava Vlastní doprava

Ubytování Dvoulůžkové a  třílůžkové pokoje, 6 pokojů vhodných pro 
vozíčkáře. Samostatné ubytování na  dvoulůžkovém pokoji 
lze poskytnout (v omezené míře) jen s příplatkem za náklady 
s tím spojené. TV, Wi-fi. Netýká se ubytovaných ve 3. patře.

Stravování Plná penze

Rehabilitace V Sola Fide – masáž 2× týdně a denně skupinové cvičení. 
Denně plavání v  bezbariérovém bazénu SLL NOVBA. 
Rehabilitace není v sobotu a neděli.

Cena Za 14 dnů cca 14 800 Kč, za 7 dnů 7 400 Kč

Předběžné 
přihlášky 

Zasílejte do 28. února 2022 písemně na adresu:
Ing. Pavel Vobořil, U Trojice 2122/7, 370 04 České Budějovice, 
e-mail: pavelvoboril7@gmail.com, mobil: 602 428 919

JANSké láZNě II.
Termín 17. až 25.září 2022 (8 dnů) 

Místo Penzion Sola Fide (bezbariérový)

Doprava Vlastní doprava

Ubytování Dvoulůžkové a  třílůžkové pokoje, 6 pokojů vhodných pro 
vozíčkáře. Samostatné ubytování na  dvoulůžkovém pokoji 
lze poskytnout (v omezené míře) jen s příplatkem za náklady 
s tím spojené. TV, Wi-fi. Netýká se ubytovaných ve 3. patře.

Stravování Plná penze

Rehabilitace V Sola Fide – 2× masáž a denně skupinové cvičení. Denně 
plavání v bezbariérovém bazénu SLL NOVBA. Rehabilitace 
není v sobotu a neděli.

Cena  Cca 8 100 Kč

Předběžné 
přihlášky 

Zasílejte do 28. února 2022 písemně na adresu:
Ing. Pavel Vobořil, U Trojice 2122/7, 370 04 České Budějovice, 
e-mail: pavelvoboril7@gmail.com, mobil: 602 428 919
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FrANtIškoVy láZNě
Termín 28. 8 až  3. 9. 2022  (6 nocí)

Místo Hotel Praha (bezbariérový)

Doprava Vlastní doprava

Ubytování Jedno a  dvoulůžkové pokoje, se sociálním zařízením,  TV, 
Wi-Fi, fén

Stravování Polopenze  (snídaně + večeře, snídaně + oběd)

Rehabilitace 6 procedur (aroma masáž 15 min, uhličitá koupel v minerálním 
pramenu, fango zábal – slatina, 2× parafín na ruce, 1× vstup 
do solné jeskyně). Volný vstup do bazénu, župan k zapůjčení, 
wellness a finské sauny, minerální pramen přímo v hotelu.

Cena Dvoulůžkový pokoj cca 8 000 Kč,  jednolůžkový cca 8 900 Kč

Předběžné 
přihlášky 

Zasílejte do 28. února 2022 písemně na adresu:
Jitka Páníková, Kolmá 7, 312 18 Plzeň, 
e-mail: jitkapanik@seznam.cz, mobil: 728 990 950 

SeZIMoVo ÚStí
Termín 12. až 17. května 2022 (čtvrtek-úterý)

Místo Hotel MAS (bezbariérový)

Doprava Vlastní doprava

Ubytování Dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, LCD televizí, 
telefonem. Samostatné ubytování na dvoulůžkovém pokoji 
lze poskytnout (v omezené míře) jen s příplatkem 250 Kč/den.

Stravování Plná penze bufetovým způsobem

Wellness 
program

1× relaxační masáž se zábalem, 1× přístrojová masáž chodidel, 
1× magnetoterapie, 1× regenerační kyslíková terapie, denně 
vstup do vyhřívaného bazénu (32 °C) neomezeně

Doprovodný 
program

Společenský večer (1× společenská hra bingo), půldenní 
výlet s prohlídkou města Tábor

Cena 6 500 Kč včetně služby delegáta, městských poplatků a DPH

Předběžné 
přihlášky 

Zasílejte do 28. února 2022 písemně na adresu:
Ludvika Bradová, Kosmonautů 2289, 440 01 Louny,
e-mail: lubradova@seznam.cz, mobil: 723138611



27Činnost AsociAce polio

Vzpomínáme
Připomeňme si naše členy a kamarády:
Václav Filip z Tetína u Berouna, 79 let
Jiřína Kavinová z Liberce, 73 let
Václav Kovárna z Postoloprt, 81 let
Františka Lacinová z Vísky, 84 let
Marie Miklánková z Ústí n. Labem, 82 let
Karel Nápravník z Drnovic, 81 let
Venuše Němcová z Kladna, 86 let
Kristina Polišenská z Ostravy, 82 let
Erika Procházková z Jablonce n. Nisou, 81 let
Karel rabenhaupt z Prachatic, 65 let
Jaroslava Šamšulová z Písku, 84 let
Milan Terč z Prahy, 81 let
Karel Vlasák z Prahy, 87 let
Ing. Jaroslav Pavlíček z Brna, 80 let

Zemřel kapelník
odešel dlouholetý kapelník polio melody bandu – basista vašek.  

se svojí partou nás bavili dlouhá léta nejenom v době, kdy byli 
na léčení, ale hlavně na festivalech obrnáři obrnářům o obrnářích 
v Janských lázních. hráli všude možně – v benátské hale, v relaxu, 

v kolonádě. byli schopni utáhnout celý večer samostatným 
programem, u kterého se nejenom zpívalo ale i tančilo. naposledy 

vedl kapelu v roce 2013 na festivalu v Janských lázních.  

budeme na něj rádi vzpomínat
mária a Čestmír mruzkovi 
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Jde o budoucnost 
(ne minulost) 
TexT Jana Tobrmanová Čiháková, Michal Haindl  

zdrOJ mmj. SZÚ, IMS Health, WHO, Ockovani-zahranici.cz

Ze statistik by se mohlo zdát,  
že Heineovu-Medinovu nemoc odvál 
čas. Přeci jen se konkrétně v České 
republice nevyskytl žádný nový případ 
od roku 1960. To ale neznamená, že by 
měla společnost nad dětskou přenosnou 
tobrnou vyhráno. Sílící celosvětová 
migrace obyvatel, která se nevyhýbá ani 
zemím, které ještě nejsou prosty výskytu 
viru, může schéma změnit. O to víc 
se zdá být zcela nesmyslné uvažování 
o tom, zda je potřeba děti proti polio 
virům vůbec očkovat…
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Důležité!

Dětská mozková obrna, 
jinak DMO, je nenakažlivé, 
nedědičné onemocnění, 
které vzniká na podkladě 
jednorázového poškození 
mozkové tkáně poruchou 
vývoje motorických oblastí 
mozku v raném stádiu 
vývoje embrya, případně  
při porodu.

Asociace polio sdružuje 
osoby, které onemocněly 
dětskou přenosnou (také 
virovou) obrnou, kterou 
způsobuje Poliovirus z rodu 
enterovirů. Je možné se 
jí nakazit, proto se proti 
dětské přenosné obrně 
očkuje. Právě proto,  
že lékaři, kteří již od roku 
1960, kdy byla obrna  
v ČR eradikovaná, obrnu 
nezažili, pletou si ji s DMO! 
Velký lapsus.

FOTO Bekah Russom z Unsplash.com
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Odmítání očkování 
jako pozvánka pro 
„vymřelá“ onemocnění
Svoboda rozhodování o  tom, zda svoje dítě nechat očkovat, či nikoli nabrala 
v posledním desetiletí na síle. otázkou je, zda oprávněně. Stále častěji se totiž 
ukazuje, že rizika nežádoucích účinků jsou oproti rizikům rozvoje onemocnění 
zcela zanedbatelná. Veřejnost však bohužel, jakoby neslyšela… I z tohoto důvo-
du zde visí potenciální hrozba, že se vrátí nemoci, kterých byl svět téměř prost.

„Již nežijeme v  totalitě a  každý 
může volně vyjadřovat své názory, 
a proto se objevili i v České republice 
jedinci, kteří počali zpochybňovat 
nutnost povinného očkování u dětí, 
nakonec vznikly i organizované sku-
piny zapálených bojovníků, kteří se 
dovolávají lidských práv a požadují 
okamžité zrušení povinnosti očko-
vat děti. Operují na  úrovni resortu 
ministerstva zdravotnictví, ale i par-
lamentu, pořádají různé podpisové 

akce, zveřejňují své názory na inter-
netu atd. Před několika lety u  nás 
dokonce vyšla knížečka americké-
ho autora přeložená z angličtiny. Je 
určena rodičům očkovaných dětí, 
a především je jednostranně sezna-
muje s  možnými vedlejšími účinky 
očkování, daleko méně je pak roz-
vedena pozitivní stránka vakcinace, 
ale hlavně – chybí solidní informa-
ce, co se stane, když proočkova-
nost dětské populace významně 
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klesne,“ upozorňují lékaři Jan Janda  
a  Jitka Škovránková (I. dětská kli-
nika UK 2.LF a  FN Motol, Praha1 
přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc. 
Ambulance pro očkování při Fa-
kultní nemocnici v  Motole vedoucí 
MUDr. Jitka Škovránková, pozn. red.). 
Je zcela zřejmé, že si odpůrci očko-
vání ani v nejmenším nepřipouštějí 
následky přerušení vakcinace. 

PolIo Může UdeřIt ZNoVU
Eradikace poliomyelitidy je na spad-
nutí. Co to znamená? Patrně zruše-
ní vakcinace. Veškeré diskuse nad 
přínosem se obracejí na  odborné 
fórum, které hodnotí i  ty nejmenší 
nuance a ve svých predikcích je víc 
než, řekněme, opatrné. To mimo jiné 
dokládá i  příklad viru varioly, kde 
ve finále převládl názor, že rizika ve-
dlejších účinků při celoplošné vak-
cinaci jsou tak vysoká, že nevyváží 
riziko vzniku epidemie. Podobně ne 
příliš optimistické úvahy v  otázce 
polio, tedy, že celoplošné užití Sal-
kovy vakcíny proti poliomyelitidě 
bude mít namísto zdravotních be-
nefitů spíš významný ekonomický 
dopad na očkovací politiku, tak lze 
s jistotou očekávat.

Jiná doba… 
ale není ve finále  
nebezpečnější?

Maminka 21. století

Z výsledků průzkumu 
agentury IMS Health je 
patrné, že očkovat svoje 
děti nechává 97 procent 
matek, a to přesně podle 
očkovacího kalendáře,  
kdy je ratolestem podáván 
během 2 až 6 měsíců  
jejich věku ten nejnutnější 
základ. Pouze čtvrtina 
maminek konzultuje 
informace, které získá 
z jiných než z lékařských 
zdrojů, s praktickým 
dětským lékařem svého 
dítěte. Celých 60 procent 
z nich tyto informace 
neověřuje vůbec.

FOTO Caroline Hernandez z Unsplash.com



zpravodaj asociace polio / zima 202132

Daleko, 
ale vlastně  
blízko
Podle statistiky WHo se v  uplynu-
lém roce ve  světě vyskytlo 1027 pří-
padů onemocnění dětskou obrnou, 
a to výhradně v devatenácti afrických 
a  třech asijských zemích. Virus polia 
napadá převážně děti do  5 let věku 
a  trvalé následky zanechává každé 
dvousté onemocnění. Polio bylo de-
tekováno na  základě postižení dětí, 
a tedy ve skutečnosti poliem onemoc-
nělo v těchto částech světa od května 
2020 kolem 205 000 dětí a 50 až 100 
dětí také na následky této virové ne-
moci i zemřelo.

Pouze 8 % (84) onemocnění a  jen 
v  Asii (Pákistán 39, Afganistán 
45) bylo vyvoláno divokým virem 
a  všech dalších 943 případů para-
lyzujícího onemocnění bylo způ-
sobeno zmutovaným virem z  vak-
cíny typu 1 (Jemen 20), nebo typu 
2 (Afganistán 335, Pákistán 95, Čad 
73, Demokratická republika Kongo 
58, Súdán 56, Burkina Faso 55, Již-
ní Súdán 54, Pobřeží slonoviny 54, 
Guinea 47, Mali 44, Somálsko 14, Si-
erra Leone 11, Etiopie 11, Nigérie 10,  
Tádžikistán 6, Niger 5, Senegal 3, 

FOTO I.am_nah z Unsplash.com
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Jak jsme na tom s obrnou u nás?

rok počet 
onemocnění

počet  
úmrtí

smrtnost

1928 81 25 30,9 %
1939 1 809 146 8,1 %
1943 906 98 10,8 %
1945 594 80 13,5 %
1948 2 063 139 6,7 %
1953 1 893 111 5,9 %
1956 388 20 5,2 %
1957 639 27 4,2 %
1958 231 11 4,8 %
1959 131 3 2,3 %
1960 33 1 3 %
1961 0 0 0 %

Kongo 3, Středoafrická republika 3,  
Kamerun 3, Benin 2, Togo 1). Tomu-
to nárůstu onemocnění určitě ne-
pomohlo zastavení hromadných 
očkovacích kampaní v březnu loň-
ského roku v  důsledku pandemie 
COVID-19, které trvalo až od  čer-
vence, kdy jako první opět začala 
očkovat Burkina Faso.

S  odchodem polioviru zmizí ze svě-
ta obávaná infekční nemoc, která 
byla příčinou velkého utrpení a smrti 
mnoha lidí, dětská obrna (Heine-Me-
dinova choroba, poliomyelitis anteri-
or acuta).

Jak vnímat statistiku?

V roce 1957 bylo v Česko-
slovensku zahájeno plošné 
očkování Salkovou vakcínou, 
Od roku 1960 se očkuje< 
vakcínou Sabinovou.

Všechny případy v roce 
1960 byly hlášeny do konce 
července (s výjimkou dvou 
importovaných případů). 
Československo se stalo 
první zemí na světě, kde 
se podařilo poliomyelitidu 
z populace eliminovat.
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Není žádným překvapením, že původní optimistické plány 
na vymýcení dětské obrny ve světě se nenaplňují ani přes ce-
losvětovou koordinaci WHo – GPeI a utracených více než 16 
miliard dolarů. Polio virus se ve světě šíří z ohnisek divokého 
viru a bohužel také z ohnisek vyvolaných do virulentní formy 
zpětně zmutovaného viru z vakcín hlavně v afrických oblas-
tech s celkově nízkou proočkovaností dětí. 
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Poslední ohniska původního divoké-
ho polio viru se vyskytují v Afghánis-
tánu a Pákistánu. Důvodem je zákaz 
očkování Talibánem v  posledních 
třech letech, který se obával, že oč-
kující zároveň poskytují informace 
koaličním armádám v čele s USA pro 
určování cílů bombardování. Výsled-
kem je asi 3,3 milióny neočkovaných 
dětí v  oblastech dlouhodobě kont-
rolovaných Talibánem. Výskyt polia 
v  Pákistánu pak není nijak překva-
pivý vzhledem ke společné 2 670 km 
dlouhé hranici obou států. Jen v Af-
ganistánu došlo k  nárůstu paralýzy 
vyvolané divokým virem na 56 přípa-
dů a zmutovaným virem na 300  pří-
padů v  roce 2020. Z  téměř 90 % se 
tyto případy vyskytly v  oblastech 
kontrolovaných Talibánem. Překva-
pivě, po  kolapsu vlády po  odchodu 
zahraničních vojsk je letos hlášen 
pouze jeden případ v  Afganistánu 
a  další v  Pákistánu, hlavně díky zá-
kazu cestování a určitě také kolapsu 
afgánského zdravotnického systému 
a tím i nedostatku informací. 

Původní obavy z  konce očkování 
v  Afganistánu pod vládou Talibánu 
se naštěstí nepotvrdily. Nová vláda 
Talibánu povolila od 8. listopadu začít 
opět očkovací kampaň. Očkujícími 
budou výhradně ženy, protože muži 
tradičně nemohou navštěvovat cizí 
obydlí. Zahraniční organizace už také 
poslaly 60 miliónů dolarů, které by 
měly stačit na očkovací kampaně mi-
nimálně do února příštího roku. 

U nás OK, ale jinde…

Ačkoli je poliomyelitis anterior 
acuta v České republice 
eradikována, neznamená to 
100% neohroženost. Je totiž  
možné se setkat 
s poliomyelitidou získanou 
v zahraničí. Mezi endemické 
regiony patří Afgánistán, 
Nigérie a Pákistán – tedy 
země vykazující vysoký 
migrační potenciál. V Asii 
jsou hlavní ohniska nově 
v Sýrii a ojedinělé výskyty byly 
zaznamenány v Iráku. V Africe 
jsou pak rizikové země Nigérie, 
Kamerun, Rovníková Guinea, 
Somálsko. Súdán, Etiopie.

Od roku 2007 se v ČR 
na základě doporučení WHO 
očkuje opět inaktivovanou 
očkovací látkou, která 
se podává jako součást 
hexavakcíny. Důvodem je fakt, 
že při použití této vakcíny mmj. 
nedochází k vylučování viru 
stolicí. Očkování proti dětské 
přenosné obrně v ČR je povinné 
u dětí, a to celkem 5 dávkami 
neživé vakcíny. Cestovatelé 
do endemických zemí by měli 
být přeočkováni jednou dávkou 
každých 10 let, v roce 2014 
požaduje WHO přeočkování  
při cestách do postižených 
zemí každoročně!
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Vzpomínka  
na první  
rekondici
TexT Stáňa Nováková 

tak jsem poprvé na rekondici. Poča-
sí nic moc, ale projíždím se na  svém 
skůtříku a hlavou mi letí vzpomínky. 
tak tady jsme chodili z  révy, když 
byla ještě zařízená pro děti. tady nás 
paní učitelka seznamovala s květina-
mi krkonoš – dělali jsme si herbář. 

Jé – jeskyňka lásky pod kostelem – 
první pusa. A  pramínek lásky? No 
tady jsme pili vodu, ať se do  nás 
zamiluje ten či onen. A na Merkuru, 
když se opravovala Réva, jsem byla 
jednou na pokoji v přízemí – vedle 
byl inspečák, kde zrovna sloužila 
sestra s přezdívkou Baterka.

Proč? Měla ve zvyku chodit kontro-
lovat na  pokoje pacienty, zda řád-
ně spí a  svítila nám přitom bater-
kou na obličej. Jednou jsme prchli 
na Lesní dům po večerce. Já o půl-
noci řádně již ležela v posteli, ale je-

den pacient, kterému jsem slíbila, 
že nechám otevřené okno, se sple-
tl a  vlezl ke  zděšení sestry, přímo 
na  inspečák. A  to ji ještě oslovoval 
„Stáničko, ty jsi zlatíčko“. Mne vzbu-
dil křik, já Vám dám zlatíčko, dala 
jsem Vás do zápisu a zítra k primá-
ři. Ráno za mnou přišel celý bledý, 
jaká to bude v  práci ostuda a  co 
doma! Poradila jsem mu ať kou-
pí tu největší bonboniéru a  jde se 
zkroušeně omluvit. Dopadlo to 
dobře. Baterka, ačkoliv byla známá 
svou přísností, mu odpustila a zápis 
neprovedla. 
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A  tudy vedla lanovka ještě jako 
jedna velká kabina. Když za  mnou 
přijela maminka, koupila mi svítící 
přívěsek ve  tvaru té lanovky, moc 
se mi líbil.

Za  léta každoročních pobytů až 
do 40 let, co jsem po narození syna 
začala jezdit do  Klimkovic, bylo 
opravdu tisíce vzpomínek.

Včera jsem se však „vyřádila“ v bazé-
nu. Za mých „mladých let“ byl bazén 
s vázou s vytékající vodou uprostřed. 
Rádi jsme se na  ni věšeli, nohama 
vytahovali kamínky, kterými bylo 
pokryté dno a  do  vázy (ačkoliv to 
bylo zakázáno) je házeli. 

Teď je v  Jánkách překrásný aqua-
park. Bublající lavice, proudy, trysky, 
protiproudy a také má milovaná „di-
voká řeka“. Takový obdélník vychá-
zející z bazénu, v něm opravdu silný 
proud, který si s člověkem pořádně 
pohraje.

No, a to jsem si zakusila na vlastní 
kůži. Kamarád Škoda konečně tuto 
atrakci opustil, tak jsem se tam vrh-
la. Proud mne chytil, prudce smyk-
nul a už jsem se řítila dozadu, tam 
to vzalo obrat a  fičela jsem zpět. 
Hihňala jsem se, jaké je to „fajne“, 
když v tom nějak proud zesílil, po-
padl mne a sprosťák jeden mi ser-
val spodek plavek.

Zděšeně jsem po  nich hrábla, ale 
bylo pozdě. Z kotníku sklouzly a už 
mizely. Snažila jsem se je dohnat, 
ale byly pořád o metr přede mnou. 
Kroužila jsem ve vodě, vlála a plav-
ky činily totéž. Když tam přišel pa-
cient a udiveně se na mne díval, jen 
jsem stačila zavolat „nemám plav-

V tom nějak  
proud zesílil, popadl mne 
a sprosťák jeden mi serval 

spodek plavek.
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ky!“ Místo aby po nich skočil, jen vy-
třeštil oči – co tím chci říci.

Po  pár minutách se mi konečně 
podařilo plavky přišlápnout ke dnu. 
Jenomže mi voda sahala po bradu 
a na potápění a vytrčení mého ho-
lého pozadí jsem neměla náladu. 
Krok sun krok jsem pokračovala 
do klidnější vody, nohou přišlápnu-
té plavky jsem vlekla za  sebou 
a  toužebně si přála, ať mi proud 
opět neprovede nějakou zlotřilost. 
Povedlo se. Držím plavky koneč-
ně v  ruce, jenomže jak si ten spo-

dek navléknout? Nemohu se přece 
na  „ostro“ jít posadit na  schůdky 
a oblékat.

Různými tanečními pohyby jsem 
zkoušela spodek navléci, což se mi 
nakonec podařilo. Posléze jsem dů-
stojně odplavala na bublající lůžko, 
minula Škodu, který na mne zaha-
lekal: „Co se mračíš?“ Kdyby věděl!

Za  chvíli jdu opět do  bazénu, ale 
hodně si zřejmě rozmyslím, zda tu 
zpropadenou „divokou řeku“ na-
vštívím.

Poznáváte se?
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Jak získat  
ZTP

TexT Marcela Stránská

Bylo mi čtyřicet, zrovna těhotná s kristinkou, špatně se mi stálo v tramvaji, tak 
jsem si řekla, že bych si už mohla pořídit průkazku ZtP. Čistě jsem se oblékla, 
odlakovala si nehty a vydala se na místní úřad v Praze. Po navigaci spletí šipek 
jsem se dostala do chodby plné dětí, matek, dalších dospělých; hodně lidí, málo 
židlí málo vzduchu. V kanceláři jsem přednesla s jedním nádechem v dlouhé 
větě žádost i důvody. Paní úřednice se na mne přísně podívala a řekla „jak jste 
se to dozvěděla!“. 

Dodnes vzpomínám, jak mne úřed-
nický dotaz rozhodil. Já se přece při-
šla dozvědět, jak na to, abych mohla 
žít se ZTP. A předpokládala jsem, že 
mi sociální pracovnice prozradí, jaké 
třeba i další úlevy bych mohla jako 
osoba se zdravotním postižením 
od státu očekávat a co mi pomůže 
zařídit.

V  současnosti, v  jiném století, 
náhodně zjišťuji, že řada mých 
soukmenovců obrnářů nemá ZTP 
a  řada jiných nemá ZTP/P, i  když 
by se jim žilo trochu líp. Nechali se  
odradit? 

tAk tedy, JAk NA to! 
Průkaz osoby se zdravotním posti-
žením je veřejnou listinou. (Zdroj: 
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskyto-
vání dávek osobám se zdravotním 
postižením a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů, část první hlava V § 34). 

K jeho zřízení musí každý projít Ří-
zením. To se zahajuje podáním pí-
semné žádosti na  tiskopisu, který 
je k  dispozici na  pracovištích kraj-
ských poboček Úřadu práce nebo 
na Portálu v sekci Formuláře (v mís-
tě trvalého pobytu žadatele). 
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Krajská pobočka Úřadu práce po-
žádá okresní správu sociálního za-
bezpečení o posouzení zdravotního 
stavu osoby. Pak krajská poboč-
ka Úřadu práce vydá rozhodnutí 
o tom, zda se průkaz přiznává či ni-
koliv. Pozor! Proti rozhodnutí o ne-
přiznání průkazu se lze odvolat. Od-
volání se podává prostřednictvím 
úřadu, který takové rozhodnutí vy-
dal, o odvolání rozhoduje MPSV.

Když všechno proběhne k naší spo-
kojenosti, krajská pobočka Úřadu 
práce po předložení fotografie a za-
placení správního poplatku vydá 
průkaz ZTP. Doporučuji pro jistotu 
před jednáním na  úřadu nastudo-
vat vyhlášku č. 388/2011 Sb., kte-
rá stanoví, které zdravotní stavy lze 
považovat za  podstatné omezení 
schopnosti pohyblivosti a  orienta-
ce pro jednotlivé typy průkazů.

ZtP Je doBrá VěC!
Zákon o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením upravu-

je některé nároky držitelů průkazu: 
vyhrazení místa v  dopravních pro-
středcích, přednost při delším čeká-
ní, zejména stání, při osobním pro-
jednávání naší věci (ne v obchodech, 
na poště, ve zdravotnictví!), bezplat-
nou dopravu v MHD, slevu 75 % jízd-
ného v osobním vlaku, rychlíku, pra-
videlné autobusové dopravě (vlak 
jen 2. vozová třída!). Také sleva ze 
vstupného na  kulturní a  sportovní 
akce může být poskytnuta. Nároky, 
podle nás také úlevy držitelům prů-
kazu ZTP nebo ZTP/P, upravují i jiné 
právní předpisy: např. zákon o da-
ních z  příjmů, zákon o  místních 
poplatcích, zákon o správních po-
platcích, zákon o  pozemních ko-
munikacích, zákon o dani z nemo-
vitosti (viz zpravodaj 1/2021).

NeBoJte Se PodáNí
Elektronicky, a to odesláním s elek-
tronickým podpisem nebo přes 
datovou schránku, na konci formu-
láře se nabídnou varianty, když je 
správně vyplněn. Ovšem, podáním 
vyplněného vytištěného formuláře 
na  Úřadu práce ČR poštou nebo 
osobně (s potvrzením o odevzdání) 
nic nezkazíte.

A když už budete na Úřadu práce (dle 
Vašeho trvalého bydliště), na praco-
višti dávek pro zdravotně postižené, 
nezapomeňte vyplnit vedle žádos-
ti o  přiznání průkazu ZTP současně 
i žádost o příspěvek na mobilitu, po-
kud ho ještě nemáte!

Proti rozhodnutí  
o nepřiznání průkazu  

se lze odvolat. Odvolání  
se podává prostřednictvím  

úřadu, který takové  
rozhodnutí vydal.
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Pravidla pro 
parkování vedle auta 
s průkazem č. O7
TexT Redakce

Jak vlastně zaparkovat vedle auta, označeného parkovacím průkazem pro oso-
by se zdravotním postižením? Nechcete být za ignoranty, nechcete invalidního 
řidiče nijak omezit. 

„I v tomto případě se rozlišuje úpra-
va obecná a  úprava místní. Obec-
ná úprava je stanovena zákonem, 
úprava místními dopravními znač-
kami. Při obecné úpravě platí od-
stup od  druhého auta minimálně 

1,2 metru z  obou stran.“ Lektor 
Mgr. Jiří Filler, který z oblasti silniční 
dopravy Útvaru vzdělávání Městské 
policie Praha  doplňuje: „Tenhle od-
stup musím dodržet tam, kde není 
žádné vodorovné značení.“ 

Možná jen kdysi 
potřebovali rychle 
zaparkovat, nikde žádné 
jiné místo nebylo, a tak 
to na chvilku riskli. Měli 
štěstí, nikdo nepřijel 
a pokuta se také nekonala. 
A tak to zkusili podruhé 
a postupně se z toho stal 
zvyk. Ale že se z toho stal 
zvyk neznamená,  
že je to normální.  
Ve slušné společnosti  
se na „ó sedmičce“  
prostě nestojí.

FOTO Absolutvision z Unsplash.com
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V současné době platí, že místo 
pro zdravotně postiženého má 
být označeno současně svislou 
i vodorovnou dopravní značkou. 
„Je pravda, že se jedná o novin-
ku, která byla zavedena od  
1. července v souvislosti s tím, 
že se zpřísnily postihy za ne-
dovolené zastavení nebo stání 
na těchto vyhrazených místech,“ 
upřesňuje JUDr. Jan Kněžínek. 

Ačkoli se situace zlepšuje, stále ješ-
tě je řada míst, která jsou označe-
na pouze svislou dopravní znač-
kou. „Na toto zákon pamatuje tím, 
že stanoví, že svislé dopravní zna-
čení je nadřazeno vodorovnému. 
To znamená, že pokud vodorovné 
značení chybí nebo je provedeno 
špatně, pak je mu nadřazena 
svislá značka, a tím pádem jiní 
účastníci provozu než ti, kteří jsou 
k tomu oprávněni, nesmí na toto 
vyhrazené parkoviště ani vjet, na-
tož na něm zastavit nebo stát.“ 

V takovém případě místo pro 
zdravotně postiženého pak za-
číná vždy u svislé značky a po-
kračuje ve směru jízdy. A tady 
pozor na situace, kdy auto, pro 
které je místo vyhrazeno, parku-
je například před i za značkou. 
Při striktním výkladu zákona 
bychom měli stejně za značkou 
ponechat patřičné místo.

Pokud řidič nedodrží odstup  
1,2  metru, dopouští se 
přestupku podle zákona 
361/2000 Sb., §  125c, odsta-
vec 1, písmeno k, který je mož-
né řešit příkazem na  místě 
do dvou tisíc korun. Filler však 
upozorňuje na  jedno úskalí: 
„Také se ale může stát, že do-
mnělý přestupce bude tvrdit, 
že byl na  místě dávno před 
zdravotně postiženým řidičem 
a  odstup naopak nedodržel 
onen druhý řidič. Co si počít 
bez kamerového záznamu? 
Neprokazatelné.“

Jestliže je však na zemi vodo-
rovná značka V  10f o  mini-
mální šířce tři a půl metru, ne-
musí se zmíněných 1,2 metru 
dodržet. Nesmí se zasahovat 
do  prostoru, vymezeného vo-
dorovným označením. Je chy-
bou řidiče vozidla s označením 
O7, jestliže si zaparkoval příliš 
blízko vodorovné čáry.

Pozor na…

Pouhé vjetí na místo pro zdravotně 
postižené se nám může hodně 
nevyplatit. Už před novelou za takový 
přestupek hrozila pokuta do 5 000 kč. 
teď je to pokuta od 5 000 do 10 000 kč, 
ztráta 2 body a k tomu rovnou zákaz 
řízení od 6 měsíců do jednoho roku.
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Hrdý vozíkoturista
TexT: Libuše Zušťáková

Pokud obrnářské nožky odmítají poslušnost, a  přesto nás neopouští „rajze-
lust“, neztrácejte naději. Jde to i  jinak, zvláště, když – jako průkopníci elekt-
romobility – osedláte elektrický vozík či skutr a vyrazíte vstříc novým dobro-
družstvím. třeba jako členové klubu tura při Pražské organizaci vozíčkářů.

Já – jako začátečník – jsem párkrát 
na  svém invalidním vozítku mírně 
nabourala dveře v  domě, zasek-
la se na  nájezdu, když jsem si to 
špatně vypočítala, leč „cvičení dělá 
umění“ a  po  nějaké době jsem si 
to začala užívat. Ba dokonce jsem 
začala svištět i na plný plyn, vlastně 
na plnou elektriku závratnou rych-
lostí 5  a  půl kilometru za  hodinu. 
I  má rodina přestala obracet oči 
„v sloup“ a být v pohotovosti, když 
mne viděli nasedat.

Být elektroturistou je vážně zajíma-
vá zkušenost. Cyklisté a koloběžká-
ři, případně elektrokoloběžkáři vás 
považují za  svérázné příslušníky 
svého vlastního klanu, halasně vás 
zdraví a  varovně povykují, že „ta 
zatáčka je blbě klopená“ a  „pozor, 
tam vlevo to končí schodama“. Dě-
tičky si vás zvědavě prohlížejí, tedy 
holčičky si vás prohlížejí a  kluci 
zkoumají: „Kde se to pouští?“ (pě-
tiletý), „Kolik z  toho vymáčknete, 
paní?“ (patnáctiletý). Obě věkové 
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kráska od silnice



45Informace, rady a tIpy

kategorie ohromně potěšíte, když 
na ně zatroubíte.

A  když jedete v  celé partě – právě 
třeba s Turou od POV – užije si člo-
věk obrnářský výlety, které jsme si 
ani v  mladším a  čipernějším věku 
nemohli vinou té potvory polio do-
volit. Deset, dvanáct i více kilomet-
rů třeba Šumavou či Prachovskými 
skalami je hračkou a potěšením, byť 
je vozíkoturista v závěru mírně zdře-
věnělý. Ale stojí to za  to a  na  další 
bezvadně organizované výlety příští 
rok na jaře se těším už teď.

dArUJeMe 
dáMSkoU oBUV
Po úspěšném  
začátku inzerce 
nabízíme tento-
krát boty dámské 
v páru s různými 
velikostmi – levá 
bota velikost 36 
pravá bota velikost 
38. Jedná se o obuv 
zimní i sportovní. 
V případě zájmu se 
ozvěte na telefon 
728 119 174, následně 
může být k dispozici 
i další obuv.
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Vítaný návrat 
lázeňského života
TexT Jitka Páníková

do Františkových lázní se po dlouhé době navrátil lázeňský život. důvodem 
přerušení byla celosvětová pandemie koronaviru, která nám všem vnesla 
do našeho života nemoc, nejrůznější starosti, obavy, omezení a zmatek. Proto 
jsme se na pobyt zde, který byl z tohoto důvodu dvakrát odložený, tak těšili.

Týden strávený v  hotelu Praha se 
zdál všem účastníkům pobytu krát-
ký, protože příjemně strávené chví-

le v těchto útulných lázních ubíhají 
rychle. Hotel poskytoval veškeré 
pohodlí, restaurační služby odpo-
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vídaly úrovni čtyř hvězdičkového 
hotelu a  s  lázeňskými službami, 
poskytovanými přímo v  objektu, 
byli obrnáři též spokojeni. Uhličitá 
koupel, Fango slatinný zábal, pa-
rafínové zábaly na  ruce, masáže 
i solná jeskyně, působily na všech-
ny jen pozitivně. V hotelu je též ba-
zén s pohodlným vstupem do vody, 
kam byl v  denních hodinách ne-
omezený přístup. Ti, kteří mohou 
plavat, toho hodně využívali. 

léČIVé PrAMeNy
Pro obrnáře mají Františkovy Láz-
ně jednu úžasnou výhodu, protože 
poskytují k  procházkám rozsáhlé 
a  pěkně upravené parkové plochy 
s  cestami k  vývěrům minerálních 
pramenů. Všechny minerální pra-
meny jsou označené a  některé se 
dokonce používají ke  koupelím. 
Prameny, které jsou určené k  pití, 
mají kolem umístěné lavičky, kde 
si kolemjdoucí mohou odpočinout 
a napít se.

Františkovy lázně se svými 21 mi-
nerálními prameny a  bohatými 
zásobami rašeliny byly nedávno 
zapsány na  seznam UNESCO. To 
ovlivní příliv turistů a  lázeňských 
hostů. Pro lázně to bude jistě mít 
ekonomický přínos, ale je otázkou, 
zda pak budou cenově dostupné 
i pro nás, české seniory. Za tak vý-
hodných podmínek, které byly sta-
noveny pro letošek, to v budoucnu 
bohužel asi nebude.

mudr. hana Opravilová:
ZPráVA  
o rekoNdIČNíM PoBytU 

Rekondice se účastnilo 41 osob 
včetně doprovodů. Držitelů 
legitimace ZTP/P bylo 14 osob, 
z toho 12 vozíčkářů. 39 osob 
splňuje podmínky na získá-
ní dotace MZ. Dvě osoby byly 
doprovody a samoplátci. Reha-
bilitace obsahovala dvě masáže 
zad a šíje za týden, každý den 
půl hodinové skupinové cvičení 
a každý den plavání v lázeňském 
bazénu s využitím vířivek a pro-
tiproudu. Masáže a skupinová 
cvičení byla využívána téměř 
na 100 %, což svědčí o kvalitě 
práce odvedené pracovníky re-
habilitačního oddělení Obchod-
ní akademie, kterým patří náš 
dík. Bazén první dva dny byl vy-
užit také ve 100 %, další dny byla 
účast menší. Zřejmě se na men-
ší účasti podepsalo chladné, 
občas i deštivé počasí a někteří 
začali „bojovat“ s ne velkými 
zdravotními potížemi. Byla jsem 
mile překvapená, že všichni 
zúčastnění byli očkováni proti 
covidu a doufám, že ve vlastním 
zájmu půjdou na třetí dávku 
očkovací látky. 

Děkuji všem za dobrou spolu-
práci a tím i za dobrý průběh 
rekondice a těším se na setkání 
s Vámi příští rok. 
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Jaroslav mičola: 
ZlePšeNí? BeZ deBAt!

V minulém čísle zpravodaje jsem 
vychvaloval moje lázeňské poby-
ty ve Velkých Losinách a na závěr 
jsem připsal větu, že Jánské lázně 
jsou o něčem jiném, je to prostě 
jiný level. Teď bych se chtěl podělit 
o své názory, v čem je vlastně pro 
mě ten zásadní rozdíl. 

Ve Velkých Losinách byl domi-
nantou hotel Praděd plus jedna 
hospůdka na konci vesnice.

Jánské lázně – hotel Praha, Astor-
ka, Bellevue, Kolonáda, Denní Bar 
u staré lanovky, Domov, Benátská 
hala, Krakonoš, Vyhlídka, Kavkaz, 
Luční dům, Hoffmanovy boudy, 
Siréna, Lesní dům, Špalky, Lesan-
ka, Konibar, Bílý kříž a možná jsem 
i na něco zapomněl. Jídlo bylo skvě-
lé a bylo ho dost. Prostě jsem lhal, 
jako když tiskne. Je však i lékařsky 
potvrzené, že návštěva těchto zaří-
zení je pro pacienty vhodná terapie. 
Doporučuji, fakt pomáhá. 

Už minule jsem psal, že jsem hrál 
závodně přes třicet let za Rožnov 
pod Radhoštěm stolní tenis. Proto 
jsem jezdíval trénovat do Svobody 
nad Úpou, kde byl agilní oddíl stol-
ního tenisu. Dokonce mi párkrát 
napsali na svoji soupisku a hrál 
jsem za ně načerno pár zápasů. 
V lázních jsem pak trénoval napří-
klad se špičkovým očním lékařem 
z Prahy (asi se jmenoval pan Dvo-
řák). Dále s námi chodívala hrát 
maminka legendární Štěpánky 
Hilgertové apod. 

Že byly a jsou Jánské lázně světové, 
žil tu i život kulturní. Hostovala zde 
různá divadla, pořádaly se taneč-
ní zábavy, jezdívaly sem známé 
osobnosti z oblasti sportu, různé 
besedy, výstavy, střídali se zde zpě-
váci, herci, iluzionisté. Prostě v této 
oblasti moc fajn. 

Takže tohle jsem chtěl ještě do-
dat a vyjádřit svůj pohled a názor 
na tyto skvělé lázně. Měl jsem obo-
je rád, každé trochu jinak.

Celý pobyt hodnotí všichni zúčast-
nění velmi dobře. Lázeňské pro-
cedury přispěly ke  zlepšení jejich 
fyzického, ale po  měsících izolace 
i  psychického zdraví. V  neposled-
ní řadě v  této lokalitě je mnoho 

zajímavých míst, která stojí za  to 
obdivovat. Na všechna nezbylo do-
statek času, a tak se všichni shodli 
na tom, že by se do těchto tichých, 
příjemných lázní v budoucnu opět 
rádi vrátili. 
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Po 11 letech opět 
ve Velkých Losinách
TexT Ing. Daniela Prošková

Po  prvé po  25 letech jsem jela 
do  lázní Velké Losiny sama. Ještě 
před nástupem jsem se s  manže-
ly Soukupovými vypravila v  květ-
nu do  Losin, abych si ověřila, zda 
moje předběžné objednání termí-
nu je zajištěno. Byla jsem překva-
pena změnami, které ve  Velkých 
Losinách za těch 11 let, co jsme zde 
s  manželem byli naposled, nasta-
ly. Největší změnou byla proměna 
objektu Božena na  Elišku II a  její 
spojení krytou chodbou s  hlavním 
objektem Elišky. Výstavba nové-
ho termálního koupaliště byla jistě 
větší investici, ale musím přiznat, že 
jsem ho v  době pobytu nenavští-
vila. Během krátké návštěvy jsme 
prošli parkem, pokochali se kvetou-
cími rododendrony, v kavárně u ká-
vičky nasávali lázeňskou atmosféru 
a já už jsem se těšila na pobyt.

Nastoupila jsem v neděli 11. 7. 2021. 
První mojí procedurou byl oběd 
a  s  ním i  první překvapení. Jídelna 
je v bývalé tělocvičně, klienti nema-
jí přidělený stůl a  jídlo je podáváno 
bufetovým způsobem. U vchodu je 
jídelníček a každý si u kuchaře řekne 

o co má zájem. Vydává se bez příloh, 
které si každý vybere v  ohřívacích 
nádobách sám podle chuti. Stejně 
jsou v zeleninovém baru k dispozici 
i saláty a kompoty. Rovněž polévka 
je v ohřívacích barelech a můžete si 
vybrat ze dvou nabídek. Pro mě to 
bylo výhodné, vybírat si a  kombi-
novat podle chuti, ale pro vozíčkáře 
a  klienty s  holemi problém. Museli 
požádat obsluhu, která uklízela talí-
ře. Ta sice byla ochotná, ale dělala to 
jen na požádání. Bufetovým způso-
bem byla podávána i snídaně a ve-
čeře. Velkým kladem byla chutná 
a kvalitní jídla.

FOTO Edurne Tx 6u z Unsplash.com
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Po obědě jsem se šla ubytovat. Můj 
pokoj byl na Elišce 2. Pokoj byl pro-
storný, s balkonem a s veškerým vy-
bavením. V  koupelné ohřívací žeb-
říky na  sušení plavek, fén, ručníky 
a  osušky pravidelně 2x týdně mě-
nili, na pokoji lednička, televize, wifi 
a  na  balkoně stůl a  židle. S  velkým 
očekáváním jsem čekala na  spolu-
bydlící. Měla jsem velké štěstí. Byla 
to mladá paní po  operaci páteře. 
Veselá, optimistická. Navázaly jsme 
velmi hezký vztah nejen s  ní, ale 
i  s  jejími dalšími 2 mladými kama-
rádkami. Úplně největší překvape-
ní mě čekalo, když jsem zjistila, že 
v partě, kterou tyto mladé pacient-
ky vytvořily je i  Maruška Dobrovol-
ná, obrnářka z Ostravy, kterou podle 
slov mé spolubydlící „adoptovaly“ 
stejně jako i mne. Zažily jsme s nimi 
hodně smíchu, legrace, zábavy. Za-
jistily nám i vstupenky na divadelní 
představení, Strašidlo Cantervill-
ské na zámku ve Velkých Losinách. 
V  hlavních rolích Martin Zounar 
a Bára Štěpánová. Tato divadelní hra 
byla jako stvořená pro zámek. Určitě 
bych se na představení nemohla vy-
dat sama, protože konec byl až po 22 
hodině a  na  cestu zpátky po  tmě 
bych si netroufala. Ale kulturní záži-
tek to byl mimořádný. Herci po del-
ší divadelní koronavirové přestávce 
hráli s nadšením a elánem.

S děvčaty jsme si užívaly i pravidelné 
páteční taneční večery buď ve spo-
lečenském sále, nebo na terase. 

Moje spolubydlící Lenka nás zavez-
la i do Šumperku, krásného města 
s bohatou historií spojenou i  s ne-
blahými čarodějnickými procesy. 

Když jsem zjistila, že ve Velkých Lo-
sinách jsou i nenáročné kešky, pro-
jevila Maruška zájem. Pro ni to byla 
premiéra, a já jsem se vydala na lov 
po  delší době. Keš bez problémů 
nalezena, a  ještě jednu zajímavou 
jsme našly v papírnách. 

Po  odjezdu jednotlivých členů naší 
party jsem si ještě udělala výlet 
do Loučné nad Desnou, kde byly bo-
růvkové hody. I Loučná se proměnila. 
Opravený zámek i  park, k  rybářské 
baště přistaven další pavilon s areá-
lem pro děti. Krásné počasí podtrhlo 
příjemnou atmosféru a výborné bo-
růvkové koláče neměly chybu. 

Nakonec ještě pár slov k vlastní léč-
bě. V  současné době ubyly některé 
procedury, například masáže. Pří-
jemně jsem byla překvapena při cvi-
čení, které prováděli mladí fyziotera-
peuti se zájmem, znalostmi o obrně 
a výsledek byl znát. Po 11 letech se už 
personál zcela vyměnil a jedinou zná-
mou byla fyzioterapeutka paní Divi-
šová, která už vypomáhala jako dů-
chodkyně. S celou léčbou jsem byla 
spokojena a po ukončení jsem se cí-
tila po všech stránkách velmi dobře.

Doufám, že v příštím roce se do Lo-
sin zase vrátím. 



Vážení přátelé, 
dovoluji si Vás informovat o projektu dopravní mobility osob se zdravotním 
postižením www.handycars.cz. Tento projekt je určený všem osobám se 
zdravotním postižením bez rozdílu klasifikace a druhu zdravotního postiže-
ní, partnerem projektu je i NRZP, tedy, držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP/P. 
Těmito průkazy se stačí prokázat u každého dealera k získání výhod Handy-
cars. Projekt lze uplatnit i pro zdravotně postižené děti ve věku 3 let a výše. 
Handycars je projektem značek Peugeot, Opel a Citroen. Každý dealer 
těchto značek Vám rád podá podrobné informace o projektu a slev, které 
Vám poskytujeme. Neváhejte je kontaktovat!

V rámci našeho projektu můžete získat řadu výhod: 
• poradenství při výběru Vašeho vozu vzhledem k Vašemu postižení
• výhodné spotřebitelské úvěry a výhodné pojištění
• dobré servisní podmínky
• zajištění úpravy vozu ve spolupráci se společností www.rucniovladani.cz
• zdarma asistenční služby na dobu 5 let
• slevy na vybraný vůz až do výše 20 %

Pokud Vás náš projekt zaujal, rád ho budu u Vás prezentovat, případně 
Vám zašlu letáky. Pro jakékoliv Vaše dotazy jsem připravený k odpovědi.
 
S přáním pěkných dnů
 
Antonín Pokorný  
Handycars  
Project Manager

Olbrachtova 2006/9, +420 724 336 648, antonin.pokorny@tiscali.cz



V příštím čísle
 • Jak bydlíte? víme, jak se bydlí poliomyelitikům v domech s byty 

zvláštního určení? Jaká je četnost takových domů a bytů v republice, 
jaká kvalita, jaké dostupné služby a jaké pohodlí?  
 
 • european polio Union (epU) se představí v praze na svém  

valném shromáždění. odkud přijedou schůzující a jaké země  
budou zastupovat, co o nich víme?

 • Administrativa spolku – schvalování důležitých rozhodnutí,  
výroční zprávy, činnosti Asociace polio.
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