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Spolkový život 
Asociace polio

ASOCIACE POLIO

Vážení a milí přátelé,
i letošní rok doplatil na současnou kovidovou situaci, plánované akce se zmen-
šily, některé se nekonaly. Výbor AP v novém složení pracoval s chutí, byť větši-
nou na dálku. Posuďte, jak se nám pracovalo. 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ VÝBORU 
ASOCIACE POLIO

22. 5. 2021 ON-LINE
Přítomni: Bradová, Haindl, Opravi-
lová, Přibylová, Stránská, Svoboda, 
Šebestová, Vobořilová, Zimová, Zu-
šťáková, Tobiáš, za  redakční radu 
Z. Šišková

1. Vyšel jarní EPU Newsletter, zve-
řejněno na  webu AP (i  starší vy-
dání), kde uveřejněn článek o čes-
ké AP, v  rámci zveřejnění článků 
o členských organizacích EPU.

2. Na  účtu AP jsou všechny le-
tošní dotace – MK 28  000  Kč, MZ 
322  400  Kč (část budeme vracet 
za  neuskutečněné rekondiční po-
byty), ÚV 174 000 Kč.

3. Redakční rada – zpráva o Zpravo-
daji 1/2021.

4. M. Stránská – zprávy o  činnosti 
AP budou vkládány do Zpravodaje 
samostatně.

5. M. Haindl – v OR a v Portálu veřej-
né zprávy jsou staré informace o AP.

6. B. Svoboda – s MČ Praha 5 se jed-
ná o opravě společenského Centra 
v Praze 5.

Přijatá usnesení
VAP ukládá: 
 • zkontrolovat informace na Portá-

lu veřejné zprávy.
VAP bere na vědomí:
 • umístění zpráv o činnosti AP v EPU 

Newsletteru;
 • zprávu o přípravě Zpravodaje 1/2021;
 • jednání s MČ Praha 5.

19. 6. 2021 ON-LINE
Přítomni: Haindl, Hesounová, Opra-
vilová, Přibylová, Stránská, Svobo-
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da, Šebestová, Vobořilová, Zimová, 
Zušťáková.

1. Uzavřena smlouva s Českou poš-
tou ČR o  rozesílání Zpravodaje,  
č. 1/2021 distribuováno.

2. Jednáno se SLL Janské Láz-
ně o  zabezpečení Festivalu OOO, 
o  pronájmu bazénu pro podzimní 
rekondici v Sola Fide. 

3. 1. 6. 2021 vstoupil v  platnost Zá-
kon o evidenci skutečných majite-
lů, předpoklad je soulad se Spolko-
vým rejstříkem, pro podání žádostí 
o dotace 2022.

4. Webové stránky AP: M. Haindl,  
V. Tobiáš, výbor AP.

Přijatá usnesení
VAP schválil:
 • smlouvu s Českou poštou České 

republiky o rozesílání Zpravodaje;
 • jednání se SLL janské Lázně;

VAP bere na vědomí:
 • zapsání Asociace polio do  evi-

dence skutečných majitelů;
 • úpravu webových stránek.

24. 9. 2021 JANSKÉ LÁZNĚ,  
Přítomni: Opravilová, Přibylová, 
Stránská, Svoboda, Šebestová, Vo-
bořilová, Zimová, Zušťáková.

1. Podány žádosti o  dotace 2022: 
ÚV 189 000 Kč; MK 59 000 Kč; MZ 
427 200 Kč.

2. Zajištění Festivalu OOO, překva-
pením pro zpestření je účast kari-
katuristy p. B. Kovaříka.

3. Pozváni na  Shromáždění Asoci-
ace polio bude zveřejněno ve Zpra-
vodaji, rozeslání pozvánek upraveno 
ve Stanovách. 

4. Rekondiční pobyty: přihlášky bu-
dou rozděleny dle četnosti účasti 
členů na  předchozích rekondicích, 
s  předností pro členy, kteří dosud 
žádný pobyt nevyužili. 

5. Návrh příspěvku na zapůjčení el. 
vozíku při léčebném pobytu v J. Láz-
ních (možnost získání dotace?). 

6. V. Soyková doporučila minu-
tu ticha zemřelé MUDr.  M. Černé. 
Vzpomínka bude věnována všem 
zemřelým v  době pandemie ko-
ronaviru Covid-19 na  shromáždění 
Asociace polio.

Přijatá usnesení
VAP rozhodl:
 • zvát členy AP na  Shromáždění 

zveřejněním ve  Zpravodaji (úprava 
Stanov);
 • uspořádat přihlášky členů na re-

kondice dle četnosti účasti na před-
chozích rekondicích, s  předností 
pro členy, kteří dosud žádný pobyt 
nevyužili. 
VAP bere na vědomí:
 • podání žádostí o dotace 2022; 
 • náměty členek.
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25. 9. 2021 JANSKÉ LÁZNĚ
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: MUDr.  I. Uiberlayová, LL.M., 
primářka léčebny dospělých a OLÚ 
Janský Dvůr, Mgr. K. Kaufmannová, 
MBA, obchodní náměstkyně SLL 
JL, Ing.  P.  Kout, 1. místopředseda 
Rady Města Janské Lázně

1. Zahájení
Shromáždění zahájila předsedky-
ně Asociace polio PhDr.  M. Strán-
ská přivítáním zúčastněných členů 
i hostů v souvislosti s kulturně spo-
lečenským festivalem Obrnáři obr-
nářům a o obrnářích.
Primářka MUDr.  I. Uiberlayová, ná-
městkyně pro léčebnou péči, po-
zdravila přítomné a  popsala těžký 
průběh loňského i  letošního roku, 
ovlivněný pandemií koronaviru. Láz-
ně bojovaly s nedostatkem pracov-
níků, polští fyzioterapeuté nemohli 
dojíždět, zdravotní sestry onemoc-
něly. Zpočátku byli přijímáni pouze 
pacienti na OLÚ, na dětské léčebně 
Vesna příjmy probíhaly turnuso-
vě, přitom fyzioterapeuté z  Vesny 
po  ukončení svých směn vypomá-
hali na  LD. Procedury probíhaly až 
do večerních hodin. Následně přibý-
vali neinfekční lázeňští pacienti, ne-
mocní po  Covidu-19. SLL těžké ob-
dobí zvládly. V  současnosti fungují 
bez omezení a  do  konce roku jsou 
plně obsazeny. Dne 19.6.2020 získaly 
akreditaci a externí certifikát kvality.
Mgr.  K. Kaufmannová – zmínila 
pro dobu pandemie kompletní re-

konstrukci 2. patra dětské léčebny 
Vesna za  provozu (pokoje, elekt-
roléčba) velmi finančně náročnou 
pro SLL. 14. září proběhla oslava do-
končení spolu s otevřenými dveřmi 
Vesny. SLL pokračují dál, právě pro-
bíhá úprava Bellevue. 
Ing.  P.  Kout – město získáním do-
tace uskutečnilo elektrorozvody, 
rozvody vody, rekonstrukci silnice 
Lesní, parkoviště za Qiusisanou, tu-
ristické stezky. Budují se další par-
kovací místa, na místě bývalých WC 
vzniká multifunkční objekt – čekár-
na a  zázemí autobusové zastávky, 
v dolní části veřejné WC. Poděkoval 
SLL za velkou pomoc v době Covi-
du-19, v  Kolonádě bylo očkováno 
celé město i okolí. 

Odpovědi na dotazy členů AP:
a) Mgr. Kaufmannová – oprava par-

koviště pro pacienty se zatím ne-
plánuje. 

b) Ing.  Kout – multifunkční stavbu 
provádí vítěz návrhu, viz starší 
výstava návrhů v Kolonádě. 

c) Ing. Kout – opravy silnic ve měs-
tě přiměly město ke zprovoznění 
Horní promenády. Město se snaží 
místu vrátit promenádní charak-
ter a centrum zklidnit, ve spolu-
práci s krajem. 

d) Ing. Kout – 2022 je v plánu opra-
va silnice od Révy na kraj města, 
limitované finanční prostředky 
nepočítají s  novým povrchem 
Horní promenády. Děkuje za po-
chvalu vybudování retardérů.
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e) Mgr.  Kaufmannová poděkovala 
za financování zvedáku v Novém 
bazénu Ing. Hlavatému. Jeho zá-
sluhou byl také zřízen prostor pro 
inhalace. 

f) Mgr.  Kaufmannová – požadavek 
madel do  chodby z  dámských 
sprch do  bazénu v  Novba nebyl 
znám – přidá ho do investičního 
plánu.

M. Stránská poděkovala představi-
telům SLL a města za účast na shro-
máždění, zodpovězené otázky i  za   
pomoc při organizování festivalu.
Shromáždění členů Asociace polio 
pokračovalo minutou ticha za přáte-
le, kteří odešli přímo nebo nepřímo 
následkem Covidu-19, i  za  všechny 
oběti této epidemie na celém světě.
Všechno se změnilo, nic se nezmě-
nilo bylo vyhlášené téma pro fes-
tivalovou performanci, ale nemělo 
odezvu. Mottem festivalu však zů-
stává. Pro nás, obrnáře, se nic ne-
mění, pokračujeme dál.

2. Co se uskutečnilo v době  
pandemie
V roce 2020: oslavy 60. let eradikace 
polio v  ČSR, 30. výročí založení AP, 
dvoudenní konference CEREBRO-
CON v  Janských Lázních, se neko-
naly. Přesto se pracovalo. Výroční 
zpráva za  rok 2019 je uložena v  re-
gistru spolků. Proběhly on-line volby 
do výboru AP pro období 2021–2025 
+ doplňující volby za  3  odstoupivší 
členy výboru. Bylo převedeno naší 
členkou jednoduchého účetnic-

tví AP do  podvojného. Vedení AP 
spolupracovalo na  akcích pacient-
ských organizací. Byl rozeslán Sbor-
ník z  konference 2018, připravený 
M.  Mruzkovou, která rovněž praco-
vala na brožuře 30 let AP k výročí AP. 
Byly vráceny: dotace MZ ČR na  re-
kondice 2020, část dotace MK ČR, 
ččást dotace ÚV ČR.
V  roce 2021: brožura 30 let AP ro-
zeslána se Zpravodajem 1/2021. Vý-
roční zpráva za rok 2020 je uložena 
v  registru spolků. Nová redakční 
rada AP vydala k  25.6. Zpravodaj 
1/2021, k  29.9. 2/2021. Proběhly re-
kondice Františkovy Lázně, Janské 
Lázně. Výbor AP připravil právě za-
hájený Festival OOO (J. Šebestová). 
Problémy s  Covidem-19 vyřadily 
jarní rekondice, vrací se části dotací 
MZ ČR, ÚV ČR. 

3. Dotace na rok 2022
Sezimovo Ústí 12.–17. 5., JL I 14.–28. 5., 
Františkovy Lázně 28. 8. až 3. 9., JL 
II 17. – 25. 9. 2022. Žádosti o  pobyt, 
doručené do 28. 2. 2022, budou roz-
děleny dle pořadí podání přihlášky, 
s předností pro členy, kteří dosud re-
kondiční pobyt neabsolvovali. Celé 
platby budou po poskytnutí dotace 
vyrovnány. Podány žádosti na  MZ 
ČR (rekondice), na  MK ČR (festival 
OOO + výstavy členů, fotografie), 
na ÚV ČR (Zpravodaje, administrati-
va, zahraniční kontakty). 
M. Stránská poukázala na důležitost 
získávání dotací pro AP a  provedla 
členy AP „výrobou“ dotace na  re-
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kondice, kterou právě vyhlásilo Mi-
nisterstvo zdravotnictví. Podrobně 
probrala Metodiku MZ ČR s pokyny 
pro dotované pobyty (např. 21 po-
bytových dnů, neuznatelné nákla-
dy/poplatky parkování, občerstvení, 
pohoštění, dary). Připomenula, že 
pokud účastníci či vedoucí rekondicí 
nedodrží daná pravidla, hrozí nejen 
pokuta příp. vrácení celé roční dota-
ce, ale AP se vyřadí ze získání dotací 
pro další roky.

4. Diskuse: 
a) A. Vobořilovou zajímalo, proč se 

neuskutečnil program Všech-
no se změnilo, nic se nezměnilo. 
M. Stránská – nepřišly odpovědi 
na výzvu (3 texty). Z takové účas-
ti se performance vykouzlit nedá.

b) J. Šoborová, M. Mruzková – klad-
ně hodnotily nový Zpravodaj 
včetně kontinuálního předání 
redakce. M. Stránská za  redakč-
ní radu děkuje, i za písemné po-
chvaly a  spokojenost s  novou 
tváří bulletinu. 

c) V. Soyková vyjádřila nespokoje-
nost s  výší platby parkování při 
rekondicích. Doporučila navýšit 
dotační příspěvek o parkovné. 

Předsedkyně na  závěr poděkovala 
členům za  účast a  pozvala zúčast-
něné v rámci Festivalu OOO do Re-
laxu a na Společenský večer do Ko-
lonády.

16. 10. 2021 ON-LINE
Přítomni: Stránská, Haindl, Opravi-

lová, Přibylová, Svoboda, Šebesto-
vá, Vobořilová, Zimová, Zušťáková, 
Tobiáš.

1. EPU neoficiálně požádala o  ko-
nání Valného shromáždění EPU 
2022 v Praze. Výbor schválil jedno-
myslně, organizátor M. Haindl.

2. Jmenování šéfredaktorky Zpra-
vodaje: Mgr.  J. Čiháková (smlouva 
DPP). VAP schválil. 

3. L. Bradová, V. Hesounová (VAP), 
J. Zeminová (KR komise) odstu-
pují ze zdravotních důvodů. Výbor 
do  KR komise schválil kooptaci  
L. Fialkové. 

4. Žádost o úpravu dotací 2021 z dů-
vodu lockdownu – MZ, uskutečněny 
pouze dvě rekondice. ÚV, přesun fi-
nančních prostředků na vydání Zpra-
vodaje 1/2021, 2/2021; Změna OON.

5. Zhodnocení Festivalu OOO: malá 
účast; tombola (poděkování za pěk-
né výhry) s  pracemi z  ergoterapie 
SLL; úspěch karikaturisty p.  B. Ko-
vaříka. Poděkování členům výboru 
i AP za aktivní spolupráci. Návrh od-
měny J. Šebestové výbor schválil. 

6. Připravený Vnitřní řád 2022 dopl-
ní připomínky členů výboru.

7. VAP navrhl do  vedení European 
Polio Union kandidáta za ČR, M. Ha-
indla.
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8. Ukončené opravy v  Centru Na   
Skalce. Schválen navržený generál-
ní úklid.

9. Datové zprávy do datové schrán-
ky AP přijímá, tiskne a  archivuje  
M. Stránská, J. Šebestová, doručení 
předává mailem členům výboru; 
obdobně při odesílání datových 
zpráv AP.

Přijatá usnesení 
VAP schválil:
 • spolupráci s  konáním Valného 

shromáždění EPU 2022 v Praze; 
 • jmenování šéfredaktorky Zpra-

vodaje; 
 • kooptaci L. Fialkové do  funkce 

členky Kontrolní a  revizní komise 
AP;
 • odměnu J. Šebestové; 
 • kandidaturu M. Haindla do vede-

ní EPU; 
 • generální úklid v Centru Na Skalce; 
 • žádosti o  úpravy v  dotačních ří-

zeních 2021.
VAP bere na vědomí: 
 • ukončení členství L. Bradové,  

V. Hesounové ve AP;
 • ukončení členství J. Zeminové 

v Kontrolní a revizní komisi.

13. 11. 2021 ON-LINE
Přítomni: Stránská, Haindl, Opravi-
lová, Přibylová, Svoboda, Šebesto-
vá, Vobořilová, Zimová.

1. Vnitřní řád 2021 schválen všemi 
hlasy.

2. Plán činnosti na  rok 2022, první 
schůze VAP 12. 2. 2022. Výborem 
schváleno.

3. M. Haindl se zúčastní 19. 11. 2021 
on-line Valného shromáždění EPU.

4. Valné shromáždění EPU v  Praze 
2022: doporučeno datum 3.–5. 6., 
náhradní 10.–12. 2022.

5. M. Haindl se zúčastnil 26.–29. 
10. 2021 on-line konference Digital 
transformation of healthcare: “The 
added value of patient partnershi-
ps”, Belgie.

6. Schvalování výroční zprávy a vý-
sledku hospodaření AP bude vyhlá-
šeno v jarním Zpravodaji,  negativní 
formou, per rollam.

Přijatá usnesení
VAP schválil:
 • Vnitřní řád 2021;
 • Plán činnosti na rok 2022.

VYJÁDŘENÍ K DOPORUČENÍ 
NAVÝŠENÍ DOTAČNÍHO 
PŘÍSPĚVKU PRO 
REKONDICE O PARKOVNÉ, 
KTERÉ ZAZNĚLO 
NA SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 
ASOCIACE POLIO 25. 9. 2021
Dotační příspěvek na parkovné ne-
lze dle Metodiky programu Vyrov-
návání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením pro rok 2022 
(MZ ČR) získat, patří do  Neuznatel-
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ných nákladů, písmeno n/. Navýše-
ní poplatku za parkování v rozpočtu 
dotací na rekondice je neuznatelný 
náklad, nelze ho uplatnit. Mimo to 
se neslučuje s  požadavkem na  po-
krytí nezbytných nákladů spojených 
se zajištěním činnosti žadatele: 

MZ ČR přispělo v roce 2021 konstant-
ní částkou 400 Kč/den/účastník 
(stejná částka platí i  pro rok 2022). 
Převýšení této částky výdajů na uby-
tování, stravu, procedury, vedoucí re-
kondice, režii, je účastníkům rekondi-
ce počítáno jako osobní spoluúčast. 
Metodika MZ ČR říká, že se dotace 
„poskytuje žadateli na zúčastněnou 
oprávněnou osobu a musí být u jed-
né akce vždy ve stejné výši“. A dále 
„není přípustné zvýhodňovat někte-
ré účastníky oproti jiným.“ 

Dotaz byl zřejmě směřován k  výši 
parkovného u hotelu Praha, Františ-
kovy Lázně, kde proběhla rekondice 
ve dnech 29. 8. až 4. 9. 2021. Dle in-
formace hotel Praha disponuje par-
kovištěm, kde držitelé ZTP, ZTP/P 
mohou uplatnit slevu (v průběhu re-
kondice ji uplatnili 4 účastníci z 18). 
Zdarma je možné parkovat před 
hotelem na značce IP 12/ V 10f (inva-
lidní stání). Držitel ZTP, ZTP/P může 
rovněž sjednat zdarma stání na ulici 
požádáním městské policie. 

Z Metodiky MZ ČR vyplývá, že není 
možné rozpočítat každému z účast-
níků rekondice parkovné za 4 účast-

níky. Rovněž vyjmutí účastníků par-
kujících na  parkovišti z  celkového 
rozpočtu by zvýhodnilo tyto účast-
níky oproti ostatním. 

Účastník rekondice si parkovné za-
řizuje sám, stejně jako samotnou 
cestu na rekondici.

Pohodové  
vánoční svátky,  
hodně zdraví,  

štěstí a spokojenosti  
v novém roce  

2022.

Přejí  
Výbor Asociace polio  

a redakce Zpravodaje AP
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PLÁNOVANÁ ČINNOST ASOCIACE POLIO NA ROK 2022

DATUM NÁZEV AKCE REALIZACE

průběžně Výstavy fotografií a obrazů členů AP, 
Centrum AP, Praha 5, Na Skalce 1  
v rámci akce Obrnáři obrnářům

Bohumil Svoboda 
Zdena Jandusová

12. února 
od 10 hodin

Výbor Asociace polio, Centrum AP,  
Praha 5, Na Skalce 1

Marcela Stránská

5. března 
od 10 hodin

Výbor Asociace polio, Centrum AP,  
Praha 5, Na Skalce 1 

Marcela Stránská

9. dubna 
od 10 hodin

Výbor Asociace polio, Centrum AP,  
Praha 5, Na Skalce 1  

Marcela Stránská

květen Zpravodaj AP 1/2022, distribuce Redakční rada

12.–17. května  Rekondiční pobyt Sezimovo Ústí,  
Hotel MAS

Ludvika Bradová

14.–28. května Rekondiční pobyt Janské Lázně I.,  
Pension Sola Fide 

Pavel Vobořil

20. května Výbor Asociace polio, Janské Lázně Marcela Stránská

11. června 
od 10 hodin

Výbor Asociace polio, Centrum AP,  
Praha 5, Na Skalce 1  

Marcela Stránská

duben–říjen Výstava výtvarných prací členů AP 
Ratměřické ptáčkoviny, Ratměřice 33

Vladimír Vondrejs

červen Valné shromáždění EPU, Praha Michal Haindl

srpen Zpravodaj AP 2/2022, distribuce Redakční rada

28. srpen – 3. září Rekondiční pobyt Františkovy Lázně,  
Hotel Praha

Jitka Páníková

17.–25. září Rekondiční pobyt Janské Lázně II., 
Pension Sola Fide  

Pavel Vobořil

24. září Shromáždění členů AP, Janské Lázně Marcela Stránská

23.–25. září Kulturně společenský festival Obrnáři 
obrnářům a o obrnářích, Janské Lázně

Výbor AP 

8. října 
od 10 hodin

Redakční rada, Centrum AP,  
Praha 5, Na Skalce 1

Marcela Stránská 

12. listopadu 
od 10 hodin

Výbor Asociace polio, Centrum AP,  
Praha 5, Na Skalce 1

Marcela Stránská

listopad–prosinec Zpravodaj AP 3-4/2022, distribuce Redakční rada

10. prosince 
od 10 hodin 
od 11.30 hodin

Veřejná schůze výboru Asociace polio,  
Centrum AP, Praha 5, Na Skalce 1 
Slavnostní předvánoční setkání členů AP  
s kulturním programem členů AP

Marcela Stránská

prosinec Setkání obrnářů, Ostrava Eva Přibylová

středy Rehabilitační plavání, Ostrava Eva Přibylová


