
 
 
Bulletin Společnosti C-M-T číslo 2  (září 2001) 
 
 
 

            
 
 
 
Obsah:                                                     
 
Závěry valné hromady Společnosti C-M-T 
 
Změna bankovního spojení 
 
Léčebné a ortopedické pomůcky 
 
Setkání v Janských Lázních 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ZÁVĚRY VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI C-M-T 
ZA ROK 2000 
 
Valná hromada Společnosti C-M-T se konala 24.2.2001 ve Velkých Losinách. Valná 
hromada: 
- projednala a schválila výroční zprávu za rok 2000 a zprávu revizní komise 

(Společnost dosáhla v roce 2000 hospodářský výsledek ve výši 16.823,40 Kč.) 
- rozhodla o snížení ročního členského příspěvku na rok 2001 na 150,- Kč (řádným 

členem Společnosti C-M-T je ten člen, který uhradí členský příspěvek na rok 2001 
ve výši 150,- Kč nejpozději do konce září 2001). 

Valné hromady se zúčastnilo 28% řádných členů Společnosti C-M-T. 
(rf) 

 

ZMĚNA BANKOVNÍHO SPOJENÍ SPOLEČNOSTI 
 
Upozorňujeme Vás na změnu kodu banky (dřívější IPB na současnou ČSOB). 
Současné číslo účtu Společnosti C-M-T je: 
 

156 897 053 / 0300 u ČSOB, a.s. Praha 1 
 
 

SEZNAM ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ SPOLEČNOSTI C-M-T 
 
V příloze Vám posíláme seznam členů a příznivců našeho sdružení. Jednak Vám 
může posloužit ke kontaktu s ostatními a jednak Vás žádám o kontrolu osobních a 
kontaktních údajů. 
Děkuji.           (rf) 
 

LÉČEBNÉ A ORTOPEDICKÉ POMŮCKY 
 
Se Společností C-M-T spolupracuje již delší dobu firma Josef Selichar - SETRANS. 
K dnešnímu bulletinu přikládáme nový letáček - nabídku zdravotních pomůcek. Celý 
sortiment prodejny můžete najít rovněž na internetu na adrese www.zdravotni.cz. 
Rovněž zde najdete praktické rady, jak postupovat při předepisování léčebných a 
ortopedických pomůcek na poukaz. 

(rf) 
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SETKÁNÍ V JANSKÝCH LÁZNÍCH 
 
Zveme vás na setkání členů a příznivců Společnosti C-M-T, které se uskuteční ve 
dnech 9. - 11.11.2001 v Janských Lázních. Ubytování je zajištěno v penzionu 
SOLA FIDE (Janské Lázně 14, 542 25 Janské Lázně; tel.: 0439/875425). 
 
V sobotu se bude ve velkém sále Státních léčebných lázní (v Janském Dvoře) konat 
setkání členů a příznivců Společnosti C-M-T, odborných lékařů a rehabilitačních 
pracovníků s lékaři z FN Motol, kteří nás budou informovat o novinkách v „léčení“ 
nemoci CMT. Účast přislíbili zástupci rehabilitace, neurologie a genetiky. Následovat 
bude volná diskuse. Pokusíme se zajistit účast i dalších lékařů. 
Toto setkání se opět budeme snažit koncipovat jako malé „rekondiční“ setkání. 
Pokusíme se zajistit možnost koupání v bazénu v místní Obchodní akademii, 
případně i možnost čerpat některé léčebné procedury (za poplatek). Státní lázně 
bohužel nemají dostatečnou kapacitu, aby nám mohly procedury poskytnout. 
Setkání by mělo přispět  ke sblížení členů a příznivců Společnosti C-M-T. 
V rekreačním zařízení jsou rezervovány pokoje od pátku 9.11.2001 večer do neděle 
11.11.2001. Rovněž  je zajištěna polopenze a to rovněž od páteční večeře do 
nedělní snídaně. 
Všem řádným členům Společnosti C-M-T (ti, kteří uhradili své členské příspěvky do 
konce září 2001 - viz závěry z valné hromady) bude ze zdrojů společnosti poskytnut 
příspěvek na ubytování a stravování ve výši 150,- Kč na den. Ostatním hostům bude 
poskytnut příspěvek na ubytování a stravování ve výši 75,- Kč na den. Zůstatek ceny 
hradí každý účastník sám. Polopenze na 1 den stojí cca 110,- Kč a ubytování 180,- 
Kč na osobu. Ubytování je zajištěno zpravidla ve dvoulůžkovém pokoji. WC a sprchy 
jsou součástí pokoje. Přístup do objektu je bezbariérový. Jeden pokoj je uzpůsoben 
pro ubytování vozíčkářů. 
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA SETKÁNÍ V JANSKÝCH LÁZNÍCH 
 
Jméno a příjmení:  
 
Adresa: 
 
Telefon: 
 
Spoluúčastníci setkání (jména, příjmení a věk): 
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V Janských Lázních je nutné platit lázeňský poplatek ve výši 15,- Kč/den (všichni, 
kromě držitelů průkazů ZTP-P a jejich průvodců). 
 
Protože je nutné zajistit ubytování pro všechny účastníky setkání, musíme vás 
požádat o zaslání závazné přihlášky. V případě zájmu o účast na setkání vás 
žádáme o vyplnění přihlášky na straně 3 a zaslání nejpozději do pátku 5.10.2001 na 
adresu: Roman Folvarský, Kpt. Stránského 996, 198 00 Praha 14. Napište nám 
předpokládanou dobu příjezdu, abychom vám mohli zajistit páteční večeři. 
 
A jak se tam dostanete? 
 
- autobusem - autobusem se dostanete buď přímo do Janských Lázní nebo do 

Svobody nad Úpou (do J.L. je to pěšky cca 2 km) nebo do Trutnova; z Trutnova 
jezdí do J.L. autobusy každých cca 45 minut, 

- vlakem - vlakem je možné se dopravit do Trutnova nebo do Svobody nad Úpou 
a dále opět autobusem, 

- osobním autem - autem se do J.L. dostanete buď od Trutnova (směrem na Pec 
pod Sněžkou) nebo od Vrchlabí přes Hoffmannovy boudy. 

Rekreační zařízení SOLA FIDE je umístěno v samém centru Janských Lázní. 
 
Bližší informace o setkání v Janských Lázních můžete dostat na telefonu 
02/81911043. 
 
Těšíme se na Vaši účast! 

(rf) 
 
V příloze naleznete orientační mapu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Předpokládaná doba příjezdu: 
 
Zde můžete napsat poznámky nebo připomínky: 
 
 
 
 
Přihlašuji se na setkání Společnosti C-M-T v Janských Lázních ve dnech 9. až 
11.11.2001 
 
 
V    dne   ........................................ 
       podpis 
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