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Společnosti C-M-T

číslo 20 / léto 2007

Bulletin připravuje redakční rada
ve spoluprácí se členy výboru
i dalšími členySpolečnosti C-M-T.

Bulletin neprochází odbornou jazykovou korekcí.

S náměty, příspěvky i připomínkami 
se obracejte 
na e-mailovou adresu: cmt@post.cz
nebo na adresu:
 
Blanka Klouzalová
Závada 102
747 19 pošta Bohusalvice

tisk: Balousšek Tisk s.r.o.

Zpravodaj Společnosti C-M-T je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR

Společnost C-M-T děkuje 
za podporu sponzorům:  

www.c-m-t.cz
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Společnost C-M-T

IČO: 69346909

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 156 897 053/0300 

Kontaktní adresa:     

e-mail: c-m-t@post.cz                                        

                   

Společnost  C-M-T
Blanka Klouzalová

Závada 102, 

747 19  p. Bohuslavice

Mobil:  724 330 798

                                                            

www.c-m-t.cz

GINKGO pro lepší prokrvení mozku a kon-
četin. Ginkgo s postupným uvolňováním 
(8 – 10 hodin) zlepšuje prokrvení tkání a 
tím jejich lepší zásobení kyslíkem a živina-
mi. To znamená zvýšení výkonnosti, vyšší 
odolnost vůči zátěži, kratší doba potřebná 
pro regeneraci. 

Při pravidelném užívání může příznivě ovli-
vňovat různé zhoršené zdravotní stavy,
např:

-  špatné prokrvení všech tkání včetně  
 mozku
-  hrozící poškození buněk při nedostatku 
 kyslíku
-  poškození buněk a tkání toxickými kyslí
 kovými radikály
-  stavy po proběhlých cévních mozkových 
 příhodách

V přiloženém letáčku 

( i v dalších, máte-li je doma) 

vás prosíme, o změnu kontaktních 

údajů Společnosti C-M-T

Balení: 
30 tablet k vnitřnímu užití 

Doporuč. dávkování: 
1 tableta 1×denně 

( nejlépe ráno)

Složení: 
1 tbl.: 160 mg extraktů Ginkgo biloba 

(z toho 40 mg standard. extraktu 

24/6 + 120 mg ostaních flavonoidů 

a proanthocyanidinů) 

Použití: Není určeno pro děti. 

-  zvýšenou únavnost
-  zhoršené funkce mozku, poruchy paměti 
 a koncentrace
-  poruchy prokrvení cév končetin a srdce
-  poruchy erekce u mužů a sexuálních 
 dysfunkcí u žen
-  zhoršené vidění charakteristické pro 
 osoby vyššího věku
-  různé senzorické poruchy, jako jsou 
 závratě a hučení v uších

Výtažek z Ginkgo biloba (Jinanu dvoulaločné-

ho) brání stahování cév v kůži, a tím pozitivně 
působí při zvýšené citlivosti nebo reakci na 
chladové podněty prstů končetin. Klinické 

studie prokázaly, že zvyšování mikrocirkula-

ce krve vlivem výtažku příznivě působí na 

bolesti končetin způsobené špatným cév-

ním zásobováním. Zvýšená mikrocirkulace 

rovněž zmírňuje projevy sexuálních poruch.

Extrakt listů Ginkgo biloba se stal jedním z nej-

oblíbenějších léčiv a doplňků stravy po celém 

světě.Ginkgo biloba je žijící fosilií a jeho síla 

přetrvat stovky milionů let na Zemi je skutečně 

fascinující. V Asii je Ginkgo úctíváno po staletí 

a v Japonsku zvláště poté, co se ukázalo, že 

jako jediná rostlina (strom) přežilo v epicentru 

výbuchu atomové pumy na konci druhé světo-

vé války. Japonští vědci uvádějí, že strom přežil 

díky antioxidační aktivitě obsažených látek. 

Více na www.favea.cz
            JM                                                
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 i já Vás zdravím v období, na které se, myslím, 

naprostá většina z nás velmi těší.

Červen je dle jednoho literárního klasika označo-

ván  krásným výrazem, jako měsíc, kdy se „ jaro líbá 

s létem“, pro děti je to doba, kdy prázdniny jsou 

již za dveřmi, ale ještě nezačaly a tudíž neubývají 

a pro nás dospělé ? My se těšíme na dovolenou 

a stejně jako děti se nemůžeme dočkat koupání a 

vystavování  těla hřejivým slunečným paprskům. 

Mnozí z nás se těší na možnost  utrhnout si třešeň, 

jahodu či jiné ovoce pod otevřeným nebem a ne si 

těmito dary přírody  naplnit košík v hypermarketu.

Pro nás, co máme to“ štěstí“ mít CMT  je fenomén 

léta asi ještě zajímavější. Mnozí z nás jezdí v tomto 

období do lázní. Zde se na určitý čas dáme opět 

dohromady, „dobijeme baterky“.  Dále je  skuteč-

ností, že v nastávajících měsících  nenastane situ-

ace, aby venku bylo kluzko a my jsme při cestě 

do práce třeba několikrát spadli.V létě nám ani 

nekřehnou prsty u rukou a tak s menšími problé-

my odemkneme zámek, vyndáme drobné peníze 

z peněženky. I proto máme rádi léto a s nedočka-

vostí jej očekáváme.

                                                                           

          Užijte si ho Josef Zajíc

Milí přátelé,

 do rukou se vám dostává letní číslo Bulle-

tinu, které pro Vás  bylo připraveno v novém 

složení redakční rady našeho zpravodaje. Pro 

pružnější vzájemnou spolupráci při sestavová-

ní  zpravodaje je redakční rada složena ze tří 

členů výboru Společnosti C-M-T. V redakční radě 

zůstává Blanka Klouzalová, novými členkami jsou 

Bohuslava Sokolová  a  PaedDr. Jitka Molitorisová.  

Z důvodů zkrácených dotací  Ministerstva zdravotnic-

tví na vydávání informačního zpravodaje Bulletinu 

s přílohou Střípky, je od tohoto letního čísla pozasta-

veno vydávání této přílohy. Děkujeme za pochopení. 

 Připomínáme kontaktní adresu c-m-t@post.

cz na kterou se, prosíme, obracejte se vším, s čím 

byste se chtěli podělit s ostatními členy Společnosti, 

s veškerými připomínkami, tipy a náměty článků, o 

kterých byste si chtěli přečíst v Bulletinu.

 Má někdo z vás zájem dostávat Bulletin v elek-

tronické verzi místo výtisku poštou? Pokud ano, 

dejte nám vědět.

 Jménem celého výboru Společnosti C-M-T vám 

přejeme krásné léto,hodně sluníčka a pohody.

 Jitka Molitorisová, Blanka Klouzalová, 

Bohuslava Sokolová

Vážení přátelé,
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Přihláška na podzimní víkendové setkání Společnosti C-M-T 
ve dnech 5.10 – 7.10.2007

hotel Vista Ostrava 
 

Potvrzení účastí na semináři Společnosti C-M-T dne 6.10.2007 v Klimkovicích
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  Chtěli bychom touto cestou poděkovat Severočeským dolům, a.s. Chomutov za finanční prostředky, 

které naší Společnosti C-M-T formou sponzorských darů, po celou dobu naší existence, poskytují.

       Díky akciové společnosti  Severočeské doly se můžeme každoročně setkávat na seminářích 

a rekondičních pobytech, společně s lékaři FN Motol si můžeme vzájemně předávat životní zkušenosti 

a seznamovat sebe, rodinné příslušníky i širokou veřejnost s touto chorobou.

       Velice oceňujeme přístup Severočeských dolů k ochotě pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují 

a vážíme si jejich příkladné spolupráce.

       Náš dík patří všem těm, kdož mají srdce na správném místě a slovo pomoc jim není cizí.

Společnost C-M-T

PODĚKOVÁNÍ
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Přihláška na podzimní víkendové setkání Společnosti C-M-T 
ve dnech 5.10 – 7.10.2007

hotel Vista Ostrava 
 

Jméno a příjmení: ………………………………………………................................………………………..

Datum narození: ………….……….........…… Číslo OP: ….........................................................................

Adresa bydliště: ……..…………………………...................................……………………………………….

Člen Společnosti C-M-T:   ano ne  

PSČ:  ……...........................  Telefon:  ………....................……….   E-mail:  …………...........…………………..

Jsem držitelem průkazky ZTP/P:  ano ne

Používám:  mechanický vozík  elektrický vozík 

Jméno  a  příjmení  spoluúčastníka:  …..…………..................................……………………………………

Datum narození:   …………………….........…  Číslo  OP:  …........................................................................

Adresa bydliště:  …………………………………...................................……………………………………….

Člen Společnosti C-M-T:   ano ne  

PSČ:  ……...........................  Telefon:  ………....................……….   E-mail:  …………...........…………………..

Jsem držitelem průkazky ZTP/P:  ano ne
 
Používám:   mechanický vozík  elektrický vozík 

Jméno a příjmení dítěte: ………………....................................………………………………………………

Datum narození:  …...………………..............................……………………………………………………….

požadavky k ubytování ( postýlka a jiné):  ……………...............................………………………………….. 

Přihlášku zašlete nejpozději do 1.9.2007 na adresu : Blanka Klouzalová, Závada 102, 747 19 p. Bohuslavice, 

e-mail : blanka.klouzalova@volny.cz , tel.:  595 055 287, mobil: 724 330 798

Potvrzení účastí na semináři Společnosti C-M-T dne 6.10.2007 v Klimkovicích
(vyplní pouze zájemce o seminář  Společnosti C-M-T) 

Jméno a příjmení: ………………………………………………................................………………………..

Adresa bydliště:…………………………………...................................……………………………………….

PSČ:……...........................Telefon:………....................……….E-mail……………...........…………………..

Potvrzení zašlete nejpozději do 1.9.2007 na adresu: Blanka Klouzalová, Závada 102, 747 19 p. Bohuslavice, 

e-mai : blanka.klouzalova@volny.cz , tel.: 595 055 287, mobil: 724 330 798
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Společnost C-M-T existuje již od roku 1999 a postu-

pem doby se výrazně rozvíjí. Při vzniku Společnosti 

byly přijaty i její stanovy. Čas ukázal, že ne ve všem 

jsou tyto stanovy vyhovující a je nutno je upravit. 

Stanovy schvaluje Valná hromada, která se sejde 

někdy na jaře 2008. Do té doby by bylo dobré 

případné změny prodiskutovat. Valné hromady se 

totiž účastní vždy jen menší část členské základny 

a v jejím průběhu bohužel není čas na dlouhé pro-

jednávání změn stanov. Proto Vám předkládám svůj 

pracovní návrh stanov a žádám Vás o spolupráci. 

Přes prázdniny se zamyslete nad tím, co byste chtěli 

ve stanovách změnit a své návrhy mi prosím zašle-

te buď e-mailem na adresu simunekm@seznam.cz 

nebo písemně na adresu Boční 426, 503 11 Hra-

dec Králové. Poslední možností pro předání návrhů 

bude říjnové setkání v Klimkovicích. S návrhy, se kte-

rými budu souhlasit, zapracuji do svého návrhu, o 

těch kontroverznějších se potom bude hlasovat jako 

o protinávrzích na Valné hromadě. Definitivní znění 

návrhu stanov včetně protinávrhů bude zveřejněno 

v Bulletinu před konáním Valné hromady.

Pracovní návrh (změny jsou označeny tučně)i:

Článek I - Úvodní ustanovení

Sdružení bude vystupovat v právních vztazích pod 

názvem Společnost C-M-T, o. s. 

Sídlem sdružení je 2. LF UK Praha Motol, V úvalu 84, 

klinika dětské neurologie. 

Článek II - Právní postavení sdružení

1.  Společnost C-M-T, o. s. (dále jen Společnost) 
je dobrovolným sdružením občanů, založeným 

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů, jako nezisková organizace, za účelem 

organizace a podpory pacientů s onemocněním 

Charcot – Marie – Tooth (dále jen CMT). 

2.  Společnost C-M-T, o. s. je právnickou osobou, 

registrovanou ministerstvem vnitra. 

 

Článek III - Cíl činnosti sdružení

Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosa-
zování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně 
postižených osob s onemocněním CMT v sou-
činnosti s orgány státní správy a samosprávy v 
ČR i mezinárodními institucemi.

Důležité Společnost se zejména snaží:

-  zlepšovat informovanost rodin, odborné 
 i laické veřejnosti o problematice CMT, 

-  organizovat setkání a edukačně - rekondič-

 ní pobyty osob s onemocněním CMT 

 a jejich  rodin, 

-  vytvořit seznam lékařů a dalších odborných 
 pracovníků ve zdravotnictví, seznámených 

 s problematikou choroby CMT, 
-  vytvořit seznam výrobců a dodavatelů 

 pomůcek vhodných pro osoby s onemoc-
 něním CMT, 
-  shromažďovat finanční prostředky pro 

 organizování podpůrných programů a rov

 něž pro výzkum onemocnění CMT 

-  zprostředkovávat komunikaci mezi pacien-

 ty a orgány státní správy a samosprávy v ČR 

 i mezinárodními institucemi,

-  navrhovat zákonodárným orgánům, státní 
 správy a samosprávy potřebná legislativní či 
 jiná opatření ve prospěch zdravotně postižených 
 a posuzovat návrhy opatření týkajících se
 životních podmínek zdravotně postižených,
-  vydávat periodické i neperiodické publika-
 ce, týkající se činnosti Společnosti.
 

Článek IV – Členství

1.  Členem sdružení může být  fyzická osoba 
starší 15 let, která souhlasí se stanovami a cíli 
sdružení.
2.  O přijetí za člena Společnosti rozhoduje na 

základě písemné přihlášky výbor. Proti zamítavé-
mu rozhodnutí výboru se lze odvolat k Valné 
hromadě.
3.  Členství vzniká dnem přijetí za člena, nárok na 

výhody plynoucí z členství ve Společnosti lze náro-
kovat až po zaplacení členského příspěvku. 
4.  Dokladem o členství je potvrzení o členství vyda-

né výborem. 

5.  Zánik členství: 

a/  doručením žádosti o ukončení členství výboru,
b/  nesplněním členské povinnosti zaplatit člen-
ský příspěvek, a to ani do konce kalendářního 
roku, kdy tato povinnost vznikla 
c/  zrušením členství na základě rozhodnutí 
Valné hromady z důvodu neplnění členských 
povinností,
d/  úmrtím člena,

e/  zánikem sdružení. 
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Objednávka vitamínu C a Ginkga

1 balení -  60 tablet / 100 mg Vitamínu C  v ceně 10 Kč   …………..….…..........................…….. ks balení 
 
1 balení  - 30 tablet  Ginkgo s postupným uvolňováním  v ceně 25 Kč  ……..........................…… ks balení

Jméno a příjmení:  ………………………………………………......................................…………………….

Adresa: ….…………………………………………………........................................………………………..

Telefon: ……………………...............………..  E-mail: ……………….....................………………………….

Jméno a rok narození dítěte do 15let …………………………...............................……………………….

Objednávku zašlete nejpozději do 25.7.2007 na adresu: Blanka Klouzalová, Závada 102, 747 19 p. Bohuslavice, 

e-mail: blanka.klouzalova@volny.cz, tel.  595 055 287, mobil: 724 330 798

Pozor změna úhrady vitamínů C a Ginkga, tentokrát je třeba zaplatit předem, budeme  je objednávat 
až na základě vybraných financí od vás, členů Společnosti. Příslušnou  částku, kterou si vypočítáte na 
základě vaší objednávky, zašlete na účet: 172018119/0600  nebo poštovní poukázkou, též na adre-
su B. Klouzalové, do 25.7.2007. Na pozdější objednávky nebude brán zřetel. Jako variabilní symbol, 
prosím, uvádějte Vaše evidenční číslo.Těm, kteří se zúčastní podzimního setkání, bude objednávka pře-
dána v hotelu Vista,nebudete muset platit poštovné a balné. Vám, ostatním, bude objednávka zaslána 
poštou, poštovné  a balné budete hradit dobírkou, částka poštovného je závislá na velikosti objednávky.

MUDr. Haberlová Jana
Klinika dětské neurologie 2. LF UK

FN Motol 

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Specializace: dětský neurolog

Kontakty na Slovensko 

MUDr. Špalek Peter 
FNsP Ružinov

Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, SK

Specializace: neurolog

Kontakty na spolupracující lékaře ( 4.díl)

META Plzeň s.r.o., Hřbitovní 31, 312 00, Plzeň, 377 686 725, 

e-mail: metaplzen@volny.cz, www.volny.cz/metaplzen

Petr Mikeš - AUTO TREND, Písecká 1292, 386 01, Stra-

konice, 383 321 521, e-mail: info@mikes-autotrend.cz,

www.mikes-autotrend.cz

Protec Metal, s.r.o., Za Pilou  1235, 386 01, Stra-

konice, 383 324 657, e-mail: info@protec-metal.cz ,

www.protec-metal.cz

Ostravský region
Meteor Car, s.r.o. , U autobusového nádraží 988, 735 14, 

Orlová-Lutyně, 596 512 500, e-mail: meteorservis@volny.cz , 

www.meteorcar.cz

SPIO, Na drahách 168, 739 25, Sviadnov u Frýdku - Místku, 

558 655 271, e-mail: spio@centrum.cz , www.spio.wz.cz

(Josef Hurt)

API CZ s.r.o API - Frýdek - Místek, 608 708 523, 

e-mail: rkrupa@centrum.cz

OPACAR s. r. o., Těšínská 2759/30, 746 01, Opava, 

553 607 001, 553 607 020, e-mail: info@opacar.cz,

http://www.opacar.cz 

Rudolf Vašek, Štramberská 105. 742 21 Kopřivnice, 556 

813 555, 602 715 

BK (zdroj: vozickari-ostrava)

Kam se obrátit ohledně ručního 
ovládání automobilu?   (2.díl)
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Článek V - Práva a povinnosti členů

1.  Člen má právo zejména: 

a/  být informován o činnosti Společnosti 
 a podílet se na její práci,
b/  navrhovat kandidáty pro volby do volených

 orgánů Společnosti

c/ volit a od 18 let být volen do orgánů Společnosti,

d/  obracet se na orgány Společnosti s pod-

 něty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e/  na úhradu předem odsouhlasených, účelně vyna-

 ložených nákladů, vyplývajících z činnosti Společnosti.
 

2.  Člen má povinnost zejména: 

a/ aktivně se podílet na činnosti Společnosti 
 a na plnění cílů Společnosti způsobem,  
 který odpovídá jeho zkušenostem, znalos-
 tem a schopnostem,
b/  dodržovat stanovy sdružení,

c/  platit členské příspěvky ve výši stanovené 

 Valnou hromadou, a to vždy k 31. březnu  

 kalendářního roku,

d/ vykonávat funkce v orgánech sdružení, do 
 kterých byl zvolen,
e/  respektovat a plnit rozhodnutí orgánů sdružení,

 pokud jsou přijata podle stanov sdružení. 

Článek VI - Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou: 

a/  Valná hromada

b/  výbor

c/  revizní komise 
 

Funkční období všech funkcionářů je dvouleté. 
Funkce člena výboru a člena revizní komise jsou 
neslučitelné.
 

Článek VII - Valná hromada

1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. 

2.  Valnou hromadu tvoří všichni členové 

sdružení. 

3.  Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nej-

méně však 1 krát ročně. 

4.  Požádá-li o to písemně alespoň polovina 
členů sdružení nebo nadpoloviční většina členů 
výboru, svolá předseda mimořádnou Valnou 
hromadu nejpozději do 30 dnů od data doru-
čení žádosti. V případě nesvolání Valné hroma-
dy předsedou svolá shromáždění výkonný mís-
topředseda.
5.  Výbor svolává Valnou hromadu tak, že zašle 

všem členům písemnou pozvánku s programem 

alespoň 30 dnů před termínem konání. Navržený 
program Valné hromady může být na jednání 
změněn, schválí-li změny programu nadpolovič-
ní většina přítomných členů.
6.  Valná hromada zejména: 

a/  určuje strategické cíle a úkoly sdružení pro
 příslušné období,
b/ schvaluje stanovy a jejich změny,
c/ stanovuje výši členských příspěvků,
d/ schvaluje výroční zprávu o činnosti 
 sdružení,
e/  schvaluje zprávu Revizní komise 
 a  roční uzávěrku hospodaření, 
f/ volí a odvolává předsedu Společnosti,
 8 členů výboru a 3 členy Revizní komise,
     g/ rozhoduje o zrušení členství z důvodu 
 neplnění členských povinností,
     h/ rozhoduje o odvolání proti rozhod-
 nutí výboru o nepřijetí za člena Společnosti,
     i/ rozhoduje o zrušení sdružení. 

7.  Valná hromada je usnášeníschopná, je-li 

přítomno minimálně 25% všech členů Společ-

nosti. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. 

8.  Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání 

v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná 

Valná hromada, přejímá její pravomoc výbor. 

9.  O zániku sdružení rozhoduje nadpoloviční většina 

všech členů sdružení, o změně stanov sdružení roz-

hoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou pří-

tomných členů a v ostatních otázkách rozhoduje Valná 

hromada nadpoloviční většinou přítomných členů. 

10.  Podrobný způsob svého jednání upravuje Val-
ná hromada vlastním Jednacím a volebním řádem.

Článek VIII – Výbor

1.  Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za 

svou činnost odpovídá Valné hromadě. 

2.  Výbor má 9 členů. Výbor tvoří předseda a 
zvolení členové výboru. Členové výboru na svém 
prvním zasedání zvolí výkonného místopředsedu, 
místopředsedu a hospodáře Společnosti. 
3.  Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti 

výkonný místopředseda, a to nejméně 2 krát ročně. 

4.  Výbor zejména: 

   a/ řídí činnost sdružení v období mezi 
 zasedáními Valné hromady. 
 b/ iniciuje, koordinuje a kontroluje napl-
 ňování cílů a poslání Společnosti,
     c/   svolává Valnou hromadu,
     d/  schvaluje rozpočet Společnosti,
    e/ projednává zprávy o činnosti výboru,
     f/ zpracovává podklady pro rozhodnutí 
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Jsme reklamní agentura Dona Praha, s.r.o. se sídlem v 

Praze 4, Modřanech, www.donapraha.cz .

Hledáme do našeho týmu schopnou asistentku/asis-

tenta na HPP.

Práce je vhodná i pro osobu se zdravotním postižením. 

V ulici jsou dvě parkovací stání vyhrazená pro invalidy. 

Sídlíme ve čtvrtém patře s výtahem, ke kterému bohužel  

vede pár schodů. Místo by tedy bylo vhodné pro něko-

ho, komu těch pár schodů nedělá problém. Níže uvá-

dím požadavky ohledně volného pracovního místa. 

Náplň práce:
-  Vytváření nabídek pro klienta, dle zadání obchodníka. 

 (Možnost uplatnění svých nápadů.)

-  Přijímání objednávek od klientů a jejich následné 

 zpracování.

-  Vyřizování objednávek jak u tuzemských dodavatelů

 tak i u našich zahraničních dodavatelů.

-  Vytváření cenových kalkulací.

-  Příprava zboží pro zákazníka.

- Jednání s klientem.

Nabízíme:
-  Práce v mladém kolektivu.

-  Platové ohodnocení.

-  Firemní telefon (až po zaškolení).

Nabídka práce

Prezentace na webových stránkách

     Chtěli bychom tímto oslovit členy naší Společ-

nosti, kteří by měli zájem o prezentaci své firmy, 

výrobků nebo služeb, které poskytují. Vaši prezen-

taci bychom rádi uveřejnili  na webových stránkách 

Společnosti C-M-T.

Pokud máte o tuto nabídku zájem,

obraťte se na paní Blanku Klouzalovou.

Požadavky:
-  Aktivní znalost AJ nebo NJ (styk ze zahraničím).

-  Ochota učit se novým věcem.

-  Dobrá komunikativnost.

-  Znalost práce na PC (Word, Excel, Power point, 

 Outlook).

-  Velmi dobrá orientace internetem.

-  Nekonfliktnost.

-  Svědomitost a spolehlivost.

Platové ohodnocení a nástup dle dohody (viz. osobní 

pohovor).

V případě dalších dotazů a doplňujících informací mě 

neváhejte kontaktovat. Jsem Vám plně k dispozici.               

Eva Janoušková, asistentka, 

GSM724 905 867,

e-mail: eva@donapraha.cz
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 Valné hromady, 
 g/ rozhoduje o přijetí, resp. nepřijetí za 
       člena sdružení. 
5.  Předseda, výkonný místopředseda a místo-
předseda výboru zastupují sdružení navenek a  jed-
nají každý samostatně jeho jménem. 
6.  Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor roz-
hoduje třípětinovou většinou přítomných členů. 
7. V případě odstoupení předsedy Spo-
lečnosti z funkce přebírá jeho pravomoci 
výkonný místopředseda, a to až do svolání 
řádné Valné hromady. Vzdá-li se své funkce 
výkonný místopředseda nebo místopředse-
da Společnosti, zvolí výbor jejich nástupce.    
V případě, že některý člen výboru rezignuje na 
své členství, jeho místo se neobsazuje, a to až 
do svolání řádné Valné hromady. Jestliže klesne 
počet členů výboru pod pět 
osob, svolá výbor mimořádnou Valnou hroma-
du, a to nejpozději do 30 dnů od data rezigna-
ce pátého člena výboru.
8. V době mezi jednotlivými zasedáními výboru 
si může předseda, výkonný místopředseda nebo 
místopředseda v naléhavých případech, které 
nesnesou odkladu,vyžádat stanovisko výboru 
písemnou procedurou. Tento způsob vyjádření 
výboru může předseda, výkonný místopřed-
seda nebo místopředseda použít i z podnětu 
jiného člena výboru, pokud to uzná za účelné. 
Dokumenty spolu s návrhem usnesení v dané 
záležitosti musí být zaslány všem členům výboru 
klasickou nebo elektronickou poštou.   
  Členové výboru zašlou svoje vyjádření klasic-
kou nebo elektronickou poštou nejpozději  do 
10 pracovních dnů od odeslání dokumentů. 
K přijetí usnesení písemnou procedurou je třeba 
souhlasu dvou třetin členů výboru. 

Článek IX - Revizní komise

1.  Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, 
který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. 
2.  Revizní komise je tříčlenná. Členy Revizní 
komise volí delegáti na Valné hromadě. Členy 
Revizní komise jsou zvoleni kandidáti, kteří zís-
kali nejvyšší počet hlasů.
3.  Revizní komise vykonává průběžný dohled nad 
hospodařením sdružení a upozorňuje   výbor na zjiš-
těné nedostatky a podává návrhy na jejich odstraně-
ní. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně. 
4.  Pro zasedání Valné hromady vypracovává revizní 
komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
5.  Členství v Revizní komisi je neslučitelné 

s členstvím v jiném orgánu Společnosti.
6.  K přijetí usnesení Revizní komise je třeba  
nadpoloviční většina hlasů všech členů.
7.  V případě, že některý člen Revizní komise 
rezignuje na své členství, jeho místo se neobsa-
zuje, a to až do svolání řádné Valné hromady. 
Jestliže rezignují dva ze tří členů 
Revizní komise, přebírá pravomoci Revizní komi-
se až do svolání řádné Valné hromady výbor.

Článek X - Zásady hospodaření

1.  Zdroje příjmů sdružení jsou účelové dotace od 
ministerstev a veřejně-právních společností, finanč-
ní a věcné dary od sponzorů, členské příspěvky, 
příspěvky od příbuzných pacientů,  příjmy z činnos-
tí při naplňování cílů sdružení, úroky z prostředků 
uložených u peněžních ústavů. 
2.  Výdaje sdružení představují výdaje na zabezpe-
čení činnosti sdružení. 
3.  Hospodaření s majetkem je provádě-
no v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a rozpočtem schvalovaným výborem.
4.  Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, 
který každoročně předkládá Valné hromadě zprá-
vu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky. 

Článek XI - Zánik sdružení

1.  Sdružení zaniká: 
a/  dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením 
 s jiným sdružením z rozhodnutí Valné hromady,
b/ pravomocným rozhodnutím příslušného orgá-
 nu státní správy o jeho rozpuštění. 
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, 
 rozhodne současně Valná hromada o způsobu  
 majetkového vypořádání. 

Článek XII - Závěrečná ustanovení

1.  Z rozhodnutí Valné hromady mohou být jme-
nováni čestní členové sdružení z osobností na poli 
vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli 
sdružení a podporují je. Při jmenování přebírají tito 
jmenovací listinu čestného člena sdružení. 
2.  Sdružení může na základě rozhodnutí Valné 
hromady vydat jednací a volební řád sdružení. 
3.  Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti 
obracet se na státní orgány s peticemi. 
4.  Tyto stanovy nabývají platnosti dnem … 2008, 
kdy byly schváleny Valnou hromadou Společnosti. 
Účinnost vzniká registrací ministerstvem vnitra.

Mgr. Michal Šimůnek
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Pozvánka na podzimní víkendové 
setkání Společnosti C-M-T 

 ve dnech 5. 10. – 7. 10. 2007 
hotel Vista Ostrava, 

lázně - Sanatoria Klimkovice

 Dovolte, abychom vás  i letos pozvali na víkendo-

vé setkání  členů Společnosti, rodinných příslušníku, 

přátel, spolupracujících lékařů i širší veřejnosti, kte-

ré bude obohacené o seminář Společnosti C-M-T.

Toto setkání se uskuteční v hotelu Vista, Kapitána 

Vajdy 2/3017, Ostrava - Zábřeh  www.hotelvista.cz  

ve dnech  5.10 – 7.10.2007, seminář Společnosti 

C-M-T se bude konat v Sanatoriích Klimkovice dne 

6.10.2007.

Hotel Vista
   je umístněn na hlavní výpadovce na Olomouc, 

Brno a Prahu. Má tramvajové spojení  z Hlavního 

nádraží a nádraží Svinov, bezbariérový  přístup do 

hotelu, výtah, nabízí dvoulůžkové, třílůžkové, čtyř-

lůžkové a pětilůžkové pokoje s vlastním sociálním 

vybavením, velké parkoviště s dostatkem místa.      

Upozornění - hotel Vista nedisponuje jednolůžko-

vými pokoji. 

Sanatoria Klimkovice 
  jsou lázně s vynikající úrovní léčby, jejímž 

základem je mimořádný  přírodní léčebný zdroj 

– třetihorní, vysoce koncentrovaná jodobro-

mová solanka. Specialisté v  Klimkovicích mají 

vynikající výsledky a bohaté zkušenosti s léčbou  

pohybového ústrojí, neurologických nemo-

cí, gynekologických a cévních onemocněních.

 Lázně jsou od hotelu Vista  vzdálené 13 km. 

Připravujeme

Přepravu účastníků Společnosti na seminář, kteří 

nebudou mít svou vlastní dopravu, zajistíme z vlast-

ních řad. Po ukončení přednášek nám je nabíd-

nuta exkurze po Sanatoriích Klimkovice, možnost 

návštěvy bazénu a  využití některých procedur na 

bázi jodobromové solanky. Program lékařských 

přednášek bude zveřejněn v podzimním Bulletinu.

 V Klimkovicích strávíme celý sobotní den, pro 

všechny přihlášené účastníky na víkendový pobyt 

bude zajištěn oběd v místní bezbariérové  restauraci.   

Cena celého víkendového pobytu-bez slevy pro 

členy Společnosti - je 990,- Kč. Sleva pro členy Spo-

lečnosti bude vypočítána na základě počtu přihlá-

šených účastníků.Konečná cena pobytu pro členy 

Společnosti bude uveřejněna spolu s ostatními infor-

macemi ( procedury, program) v podzimním Bulle-

tinu, případně se obraťte na paní B.Klouzalovou, 

která Vám 3 týdny před víkendovým pobytem sdělí 

přesnou cenu. 

 V ceně je zahrnuto: páteční večeře, sobotní sní-

daně a večeře v hotelu Vista, sobotní oběd v Klim-

kovicích, nedělní snídaně v hotelu Vista, 2 noclehy.

 V hotelu Vista budou předány členům Spo-

lečnosti knihy; sponzorský  dar od EUROMEDIA 

GROUP, k.s.Praha, který pro  členy  Společnosti 

zajistil Ing.Roman Folvarský  a vitamíny pro děti 

členů Společnosti do 15 let od  Favea, spol.s.r.o.

Chcete-li se zúčastnit víkendového setkání Spo-

lečnosti C-M-T,prosím, vyplňte přihlášku, kte-

rou najdete na konci Bulletinu a zašlete ji, nej-

později do 1.9.2007, na adresu na přihlášce.

Pokud se chcete zúčastnit pouze semináře Společ-

nosti C-M-T v sobotu 6.10.2007 v lázních Klimkovi-

ce, prosím o potvrzeni Vaší účasti, které je rovněž 

na konci Bulletinu. 

Těšíme se na setkání.   

Za výbor Společnost Klouzalová Blanka 

 místopředsedkyně Společnosti C-M-T
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Předseda Společnosti Ing. Josef Zajíc 

se zástupcem High Car Training v.o.s. -  p. 

Karlem Matuškou připravili pro členy Spo-

lečnosti zajímavou akci: Kurs školy smyku 

na speciálním cvičišti ve Vysokém Mýtě.

Kurz se skládá z teoretické části a praktického 

výcviku jízdy na speciálních kluzných plochách, 

který je nezávislý na počasí i ročním období.

Kurz je zaměřený k osvojení návyků pro řeše-

ní krizových situací i způsobu bezpečné jízdy

Termín: 30.8.2007/ Vysoké Mýto 

Začátek kursu:  v 10.00 hod. – konec v 16.00 hod.

Počet osob: max. 20 ( tj. max. 20 vozidel ).

Cena kursu: 0.00 Kč – podmínkou je pouze 

Kurs školy smyku

Tak jako minulý rok , i letos, zástupce Favey, spol.

s.r.o. MUDr.Milan Krajíček vyhověl naší žádos-

ti o výrobu vitamínu C pro členy Společnosti. 

Letos nám byl nabídnut také preparát Ginkgo.  

Favea, spol.s.r.o, nám také nabídla sponzorský dar  

- vitamín C a multivitamín - pro děti členů Společnos-

ti, které jsou ve věku do15 let. Tento sponzorský dar 

bude předán zástupcem firmy Favea, spol.s.r.o. na 

podzimním semináři v Klimkovicích.

Máte-li zájem o vitamín C nebo o přípravek Ginkgo, 

vyplňte,prosím, objednávku, která je na konci Bul-

letinu.Nepřehlédněte změnu úhrady objednávky.

Ginkgo Biloba – Jinan dvoulaločný

Základním účinkem extraktu z listů jinanu dvou-

laločného je rozšiřování kapilár v periferním cév-

ním řečišti a zlepšení průtokových vlastností krve 

(vazodilatace). Díky tomu se zlepšuje zásobování 

všech částí těla kyslíkem a živinami. Účinku jinanu 

se využívá ke zlepšení paměti i schopnosti sou-

středění, ke zlepšení prokrvení končetin, potlače-

Nabídka firmy Favea, spol.s.r.o.

ní syndromu „studených rukou a  nohou“, dále 

k léčbě závratí, špatně se hojících kožních defek-

tů atd. Jinan má také antioxidační vlastnosti.

jinan dvoulaločný

V minulém čísle Bulletinu jsme vás požádali, abys-

te se s ostatními podělili o své zkušenosti s indivi-

duálně zhotovenou obuví. Dnes přinášíme první 

ohlasy. Máte i vy osobní zkušenosti se zhotovením 

obuvi na zakázku? Podělte se s námi o ně. 

Stejně jako asi všichni nemocní CMT  mám problé-

my se zakoupením vhodné obuvi. Chtěla bych se 

ze všemi podobně postiženými podělit o příjem-

nou zkušenost. Dostala jsem typ na výborného 

obuvníka, kterého jsem navštívila v Medicentru, 

Kloknerova 1, Praha 4. Velkou výhodou je i to, že 

ve stejné budově má ordinaci také lékař-ortopéd, 

který může boty předepsat, takže celá procedu-

ra s předepsáním a následným zadáním výroby 

ortopedické obuvi na míru netrvá dlouho (v mém 

případě to trvalo necelé 2 hodiny). Nejdůležitější 

ovšem je, že pan obuvník Michal Pavlas mi vyrobil 

pohodlné botky podle mých představ.

Pro úplnost dodávám informaci o čase, kdy je zmí-

něný obuvník v Medicentru k zastižení – je to každé 

pondělí od 8 – 12  a  13 – 15 hod. Vše si můžete 

telefonicky ověřit na čísle 272 932 241-6/přepojit 

na ortopedickou protetiku-kartotéku/. 

 Marie Střechová, Lanškroun

Chtěl bych se s vámi podělit o své zkušenosti s fir-

mou Michal Pavlas, výroba obuvi, která mi již 14 

let šije boty. To, že si u pana Pavlase nechávám šít 

boty  tolik let, mluví již samo za sebe. Vždy si sám 

zvolím, jak má bota vypadat, nevybírám si s pře-

dem stanovených typů obuvi, dostanu na výběr 

druh a barvu kůže, z které se boty ušijí, vyberu si 

Napsali jste nám

Zájemci o kurs školy smyku, nahlaste se nejpozději 

do 13.8.2007 na adrese:

Blanka Klouzalová, Závada 102, 747 19 p.Bohuslavice, 

e-mail:  blanka.klouzalova@volny.cz, 

telefon : 595 055 287, mobil: 724 330 798     

mít vlastní vozidlo 

s dostatečnou zásobou

pohonných hmot.

Občerstvení na celý den 

si účastnící zajistí sami.
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Med a jeho použití při  léčbě infikovaných ran
 Med je při hojení používán již od starověku. 
Studie prokazují jeho antimikrobiální působení
vůči širokému spektru bakterií i hub a objasňují 
mechanizmy jeho účinku. Nízký výskyt alergií a dobré 
klinické výsledky při hojení ran za použití medu dávají 
možnost širšího využití včelího produktu v této oblasti.
Za nejdůležitější antimikrobiální efekt medu je považo-
vána enzymatická produkce peroxidu vodíku.
Použití medu při hojení ran
 Med vytváří vhodné prostředí pro hojení ran. 
Svými antimikrobiálnímu účinky zabraňuje růstu  
patogenů a jeho viskóza působí jako bariéra pro 
další infekci. Široké spektrum aminokyselin, vitamí-
nů a stopových látek napomáhá k regeneraci tkání.
Osmotický efekt medu přispívá k odstraňová-
ní buněčného detritu z rány. Med je nelepivý, 
což umožňuje bezbolestnou výměnu krytí ran. 
Med je možno použít na všechny typy ran, jako 
jsou dekubity, popáleniny, bércové vředy, abs-
cesy, infikované operační rány, Fournicrova
Gangréna a další. Jeho viskozita a možnost šetrného 
odstranění umožňují  využívat tento včelí produkt- 
med i při léčbě dutinových zánětlivých procesů.
Aplikace medu na ránu
 Množství aplikovaného medu a četnost jeho výměny 
záleží na druhu poranění. Obvykle stačí provádět pře-
vaz 2x týdně. Vzhledem k tomu, že se tekutost medu po 
ohřevu na teplotu těla zvyšuje, je vhodné med nejprve 
aplikovat na sterilní savé krytí a až poté přiložit na ránu. 
Vrstvou medu pokrýváme celou ránu i její okraje. Při léč-
bě dutinových zánětů je možné med aplikovat stříkač-
kou a při výměně vyplachovat fyziologickým roztokem.
Užití medu ,jako látky podporující hojení tkání, je mož-
né i u závažných infekcí.
Díky průkaznosti a pochopení mechanizmů anti-
bakteriálního účinku medu v době zvyšující se
rezistence vůči antibiotikům, se med jeví jako bezpečná 
a účinná alternativa či doplněk léčby infikovaných ran.                
              

Zpracovala B.Sokolová, zdroj. Včelařství 6/2007  

Zkušenosti s medem:
 Léčbu medem mi doporučila kamarádka. Jelikož, 
doma na vesnici, chovají včely, jeho použití je v jejich 
rodině universálním lékem již dlouhá léta. Med použí-
vají na mnohá léčení, od oparů až po otevřené rány. 
Před několika lety byl její manžel několik týdnů v kóma-
tu. Manžel měl velké proleženiny, hlavně na patách. 
Lékařská péče nebyla na proleženiny moc účinná, 
proto i tady přistoupila k léčbě medem. Gázu  nejprve 
potřela lékařskou vazelínou, potom medem a přiložila ji 
na ránu, která se potom brzy a bez hnisání zahojila.   
V letošním roce jsem tuto léčbu vyzkoušela i na své 

Příroda léčí

mamince. Měla v noze růži a dostala zánět kotníku, 
který musel být  operován. Přestože kloub kotníku již 
zůstane poškozen, rána je s pomocí medu  zahoje-
ná. Po přečtení článku v časopise Včelařství, který je 
výše uveden ve zkrácené  verzi,  jsem se rozhodla pře-
dat své zkušenosti i Vám. 

                B.Sokolová

Karel Funk  - Trapasy – 2.díl

Thákur neznámý
Rozhodl jsem se kdysi komusi koupit malou Thákurovu 
sbírečku spirituální poezie s názvem Česání ovoce. Při-
jdu do knihkupectví dole na náměstí v Písku a předne-
su přání: Máte prosím – Rabíndranát Thákur – Česání 
ovoce? Prodavač se chvilku prohrabuje v regálech, 
mumlaje skoro jako mantru slovíčko Počkejte počkej-
te…, až vytáhne tlustou knihu a s úlevným úsměvem 
říká: - Tak Česání ovoce ne, ale byl by tu Podzim na 
zahrádce, tam to máte taky.
Léčení barevnými fóliem
Krátce po Listopadu sem pronikla tajemná metoda 
léčení barevnými fóliemi (lze se přes ně dívat, nosit je 
na těle apod.). Zajímalo mne, účinkuje-li to opravdu a 
tak jsem využil příležitosti a nechal se vyškolit autorkou 
metody paní Věrou Suchánkovou a jejím nástupcem 
panem Jaroslavem Hruškou z Písku, který rád ukazuje 
tisíce děkovných dopisů. I když jsem získal oprávnění 
k jejímu používání, necítil jsem potřebu se věcí dál 
zabývat. Přesto se domnívám, že metoda může mít 
dobré podpůrné účinky při různých potížích, patrně 
přes neviditelné ovlivnění barev naší aury. Krátce poté 
vyšla v časopisu Regena celá poutavá dvoustrana o 
úžasných účincích metody. Shodou okolností jsem  po 
čase strávil s autorkou článku příjemné půldne v jedné 
nepříjemné restauraci na Vinohradech. Když jsem jí její 
doporučující článek pochválil, dostalo se mi upřímné 
otázky: A myslíte, že to opravdu funguje? 
(Od té doby vím, jak se takové články píší.)

Čtení na pokračování
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podrážku a společně nakreslíme, jaké boty si předsta-
vuji, jak budou vysoké, jaké budou mít zavazování či 
zapínání, nechal jsem si již ušít boty letní, zimní i spo-
lečenské. Boty jsou vždy podle mých představ, poho-
dlné, lehké, jsou ušity z kvalitní kůže a to včetně výstel-
ky, což zajišťuje mým nohám maximální komfort.                  
                                                    

René Molitoris,Praha

Zjistili jsme, že firmu Michal Pavlas, výroba obuvi najdete 
kromě, již zmiňovaného pondělí v Medicentru, Praha 4, 
Kloknerova 1, také v úterý a ve středu od 10hod-17hod 
v Praze 4, na poliklinice Budějovická, Antala Staška 80, 
tel. 261 006 553. I zde je přítomen ortoped, který Vám 
může vystavit poukaz na obuv. Zde je telefonní číslo na 
provozovnu pana Pavlase, kam se můžete obrátit pro
 bližší informace: 241 482 234   

JM

Posílám Vám kontakt na výrobce obuvi na jižní 
Moravě. Najdete ho na www.botyhanak.cz. Údaj-
ně je s touto obuví velká spokojenost.

                                                                           
 Srdečně zdravím Hana Vykutilová

 
V poslední době jsem si nechala 2x ušít ortopedické 
boty u dvou různých firem – Ortopedica  s.r.o. Praha 
a T. O. Ostrava-PROTEOR, spol.s.r.o.
Ani jedny z nich mi nevyhovují a to z toho důvodu, 
že nebyl dodržen můj požadavek. Tím byla měkká a 
pružná podrážka. Přestože jsem absolvovala několik 
zkoušek obuvi, a pominu-li finanční náklady, boty 
jsou nepoužitelné. Tento požadavek dokážou spl-
nit pouze některé sportovní boty, které není možné 
sehnat.  Když jsem takovéto boty před časem obje-
vila, koupila sem si postupně 3 páry.  Ty mi však již 
dosloužily a momentálně žádné dobré boty nemám.
Vyzkoušela jsem si, že na podrážce bot opravdu 
záleží. Pokud mi boty nevyhovují,často zakopávám 
a padám. Ze zkušenosti mohu říct, že nepomůže, 
zda jsou boty kotníčkové nebo jinak zpevněné.  
Pokud mám vyhovující obuv, cítím se  v chůzi 
jistější  a zakopávání je pouze vyjímečné.
Od ušitých bot jsem si hlavně slibovala, že budu mít 
konečně nějaké  „slušné“boty abych nemusela ke 
společenskému oblečení nosit tenisky.
Po zkušenostech mohu pouze konstatovat, že je to 
pro mne nesplnitelná věc.
Raději si  tedy v životě některé věci odpustím, tak jako 
doposud. Nebo budu nadále nucena vydržet zvěda-
vé pohledy osob, kteří takové problémy neznají.
   Můj příspěvek je proto asi dost pesimistický, ale 
vyhovující boty jsou moje
dlouholeté trauma, které nemá řešení.                                                  

Jitka Obšilová,Olomouc

Rád bych seznámil další členy Společnosti a čtenáře 

Bulletinu s mými zkušenostmi s ušitím bot na mé 

céemťácké nohy.

Ještě si vzpomínám na dobu, kdy jsem si nechal ušít 

své první boty, kdy mi byl  nabídnut pouze jediný 

model bot v jedné barvě, hnědé, které se pro tvrdost 

a nepohodlnost nedaly nosit a zůstaly  ležet ve skříni.

Po mnoha letech jsem využil doporučení pana MUDr. 

Krawczyka, oslovil firmu Maprotet spol.s.r.o. Opava a 

nechal si ušít boty. Dovedete si  asi představit mé pře-

kvapení, když jsem si mohl vybrat nejen barvu a vzhled 

bot, ale zástupce firmy Maprotet pan Martin Kubík 

pracoval na botách tak dlouho, až jsem k nim neměl 

vůbec žádnou připomínku, perfektně padly, netlačily.

Na noze nevypadají jako ortopedická obuv a splňují 

to, co jsem si přál,padnou jako ulité.A co mě nejvíc 

překvapilo? Po celou dobu práce na mých botách, 

od změření přes zkoušky až po konečné ušití bot, pan 

Kubík dojížděl ke mně domů bez úhrady cestovních 

nákladů. Dozvěděl jsem se, že pan Kubík dojíždí i za 

dalšími  zákazníky, kteří mají pohybové potíže.

Děkuji touto cestou MUDr. Krawczykovi  za dopo-

ručení a panu Kubíkovi a firmě Maprotet za jejich 

přístup k lidem se zdravotním postižením.                 
                        

Jan Ryška, Závada

              

letni boty – p. Ryška                                  

 p..Kubík – zkouška u zákazníka
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 V případě, že chcete ušetřit čas a starosti s vyři-
zováním výše uvedených dokumentu, stanovisek a 
vyjádření, můžete tuto činnost zadat specializované 
firmě. To vše jsou však náklady navíc.
 Od okamžiku, kdy jsou všechny požadované 
doklady doručeny stavebnímu úřadu, je zahájeno 
řízení, které by měl správní orgán rozhodnout do 
30 dnů. Vlastní stavební práce se obyčejně mohou 
zahájit 15 dnů od doručení všem účastníkům (tj. po 
nabytí právní moci kladného rozhodnutí).

Výběr dodavatele
Práci lze realizovat svépomocí, najímáním řemesl-
níků po jednotlivých profesích, nebo zadáním sta-
vební firmě. Při provádění stavby svépomocí musí-
me zajistit stavební dozor. To znamená odborníka 
, který odpovídá za provedení stavebních prací. 
Upozorňuji, že se často zaměňuje autorský dozor 
projektanta za stavební dozor, což není možné. 
Autorský dozor nám garantuje provádění stavby 
dle projektové dokumentace.
Větší úpravy je nejjednodušší zadat specializova-
né firmě. Na začátku je dobré nechat si vypraco-
vat nabídky od několika firem a zajímat se o tzv. 
„reference“(tj. prohlédnout si to,co už firma posta-
vila). Pak začít srovnávat. Budeme možná překvape-
ni, protože rozdíly v cenách bývají někdy až 40 % i 
více. Když odečteme náklady na práci, tvoří z celko-
vých nákladů náklady na materiál zpravidla 60 %.
V nabídkách by měly firmy uvádět, jaké materiály 
a za jaké ceny budou použity a kolik bude stát 
práce. Firma v rámci své služby by měla dodat 
materiál za velkoobchodní ceny, tj. s nižší daní z 
přidané hodnoty. Doporučuji sledovat vývoj situace 
cen materiálu, může se stát výhodnější nákup mate-
riálu Vámi a objednat si firmu pouze na práci.
Samozřejmostí při předkládání nabídky by mělo být 
oprávnění firmy k činnosti (tj. živnostenský list 
nebo výpis z obchodního rejstříku).
Je dobré si také zjistit, zda firma je či není plátcem 
DPH. Firmy, které jsou plátcem DPH, totiž často nabí-
zejí cenu bez DPH, aby měly šanci získat zakázku.
Nedobré zkušenosti jsou rovněž s firmami, které sice 
nabízejí tzv. dodávku na klíč, ale a jednotlivé práce 
najímají další menší firmy. Zde vzniká problém, kdo 
vlastně bude ručit za provedenou práci.
Je doporučováno v nabídce požadovat vyčíslení 
jednotlivých položek v jednotkových cenách 
(např. za 1m2 příčky, obkladu apod.). U položek 
které se takto vyčíst nedají, lze požadovat jedno-
značný popis s pevně stanovenou cenou. Takto 
se dá stanovit i celková cena. Naopak pokud do-
jde ke změně rozsahu prací, dá se i výsledná cena 
po dohodě upravit.

Smlouva o dílo
 Vybranou firmu požádejte o předložení návrhu 
smlouvy o dílo a zkontrolujte, zda obsahuje násle-
dující informace. 
 Údaje o objednavateli (jméno, adresa apod.) a 
údaje o zhotoviteli-dodavateli (název firmy, zodpo-
vědná a kontaktní osoba, IČO, DIČ, adresa firmy, 
bankovní spojení apod.). Nejdůležitější jsou násle-
dující tři věci: popis toho co je předmětem smlou-
vy, dále termíny zahájení, dokončení apod. a 
konečně cena s údajem, kolik činí DPH, vždy uvá-
děná zvlášť. 
 Záruční doba by měla být podle obchodního a 
občanského zákoníku minimálně 36 měsíců, ale i 
více. Ve smlouvě by mělo být uvedeno penále za 
prodlení (běžná sazba bývá 0,1% za každý započatý 
den, může být i vyšší). Neměli bychom zapome-
nout ani na smluvní pokuty ( za prodlení, za vady a 
nedodělky…)
 Záloha by měla být vyšší, než je cena materiálu, 
zbylou část doporučuji zaplatit až po dokončení 
práce. Je vhodné, např. 5% z celkové ceny zadržet 
a vyplatit až po odstranění vad a nedodělků. pama-
tujme i na takové „maličkosti“, jako jsou zajištění 
a úhrada odběru elektrické energie, vody, odvoz 
suti apod. V závěru smlouvy doporučuji uvést 
okolnosti,za kterých lze od smlouvy odstoupit.
 Existují firmy, které přilákají zákazníka nízkou 
cenou. V průběhu stavby budou chtít zaplatit další 
práce, které sice provedly, ale do smlouvy neuvedly. 
Doporučuji proto dodatek ve smlouvě, že rozpočet 
se stává součástí smlouvy. Položky, které v rozpočtu 
nejsou uvedeny, se pak po vzájemném odsouhlase-
ní mohou přičíst k původní ceně.

Kontrola provedení práce
 Všechny práce by měly být provedeny v sou-
ladu s ČSN. Nepřebírejte tedy práce, které nejsou 
dokončeny, nebo které mají vady. Závady vypište 
do protokolu a dohodněte se s dodavatelem na ter-
mínu jejich odstranění. teprve po jejich odstranění 
by měla nabíhat záruční doba. Pokud se vyskytnou 
neopravitelné vady, které neovlivní provoz, je mož-
no se dohodnout na snížení ceny.
Speciální práce, např. elektrické práce, musí pro-
vádět odborná firma, která je  také odpovědná za 
jejich revizi.                       

      BK        
zdroj : www.vozickari-ostrava
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Tak jako v minulých letech, zúčastnila se i letos 
Společnost C-M-T XVIII. Neuromuskuláního 
sympozia, které se konalo v brněnském hote-
lu Santon. Krásné počasí a výhled na blízkou 
Kníničskou přehradu jen umocnili příjemnou 
atmosféru a zdárný průběh celé akce. Mís-
to nemocného předsedy Společnosti se akce 
zúčastnili oba místopředsedové, Blanka Klouza-
lová a Michal Šimůnek se svými partnery a záro-
veň  členy Společnosti, Petrou Makaloušovou a 
Rostislavem Klouzalem. 
Společnost C-M-T se díky vstřícnosti pořadatelů 
prezentovala vlastním stánkem. O prezentaci 
Společnosti CMT - sborníky, bulletiny, odborné 
lékařské články, dotazníky a jiný informační mate-
riál byl mezi lékaři velký zájem. Také jsem uzavřeli 
několik nových registrací spolupracujících lékařů.
Sympozia se zúčastnilo několik desítek lékařů z 
České i Slovenské republiky včetně členů výboru 
společnosti - lékařů z FN Motol - As. MUDr. Radi-
ma Mazance, Ph.D., Prim. MUDr. Ondřeje Horáč-
ka, Ph.D. a Doc. MUDr. Pavla Seemana, Ph.D.
Na sympoziu zaznělo velké množství velmi zají-
mavých a podnětných přednášek. Pro nás měl 
však největší význam blok lékařských přednášek, 
zaměřených na problematiku choroby Char-
cot-Marie–Tooth. Pro informaci přikládám jejich 
seznam, lékaři přislíbili, že prezentace budou 
v dohledné době umístěny na webu Společnosti.
Na závěr bloku o chorobě Charcot-Marie–Tooth 
vystoupil s krátkým proslovem i místopředseda 
Společnosti Michal Šimůnek, který přítomné 
seznámil s činností Společnosti a s největšími 
bolestmi, které nás v současné době trápí – pro-
blematikou preimplantační genetické diagnosti-
ky a chystanými změnami kolem lázeňské péče. 
Ze strany lékařů bylo vysloveno pochopení pro 
tyto problémy a vyjádřena podpora v dalších 
krocích Společnosti.
                                                                       

                       Mgr. Michal Šimůnek

Seznam přednášek:
Hereditární neuropatie – klinika a elektrodia-
gnostika (Mazanec R.)
Genetika dědičných neuropatií (Seeman P.)
Dědičné periferní neuropatie v dětském věku 
(Haberlová J.)
Deformity páteře u CMT (Horáček O.)
Ortopedická léčba deformity nohy u CMT cho-
roby (Smetana P.)
Zásady rehabilitace pacientů s hereditární neu-
ropatií (Kobesová A.)

XVIII. Neuromuskulární sympozium 
v Brně 11. - 12. 5. 2007

NON – HANDICAP/ p. Klouzalová, 

PaedDr. Molitorisová, JUDr. Hutař, p. Dvořák

Společnost C-M-T by ráda touto cestou podě-

kovala NRZP za umožnění prezentace činnosti 

Společnosti na stánku NRZP dne 19.4.2007 na 

11. ročníku specializované výstavy pro zdravotně 

postižené NON-HANDICAP. Měly jsme zde také 

možnost seznámit se a hovořit s JUDr. Hutařem, 

právníkem NRZP.JUDr. Hutař nás seznámil s, pro 

nás, důležitou novelou vyhlášky č. 182/1991 

Sb., kde v § 35 odst. 7 bod c) došlo ke změně 

podmínky závazku při poskytnutí příspěvku na 

zakoupení a  zvláštní úpravu motorového vozi-

dla. Vrátit vyplacený příspěvek musíme, když do 

dvou měsíců od nákupu nového automobilu 

(před novelou bylo psáno- ode dne vyplacení 

příspěvku) nepřestaneme být vlastníkem původ-

ního motorového vozidla.To znamená, že platí 

to, že máme 6 měsíců na zakoupení vozidla a 

teprve po zakoupení nového vozidla musíme 

do 2 měsíců prodat staré vozidlo.

Na výstavě jsme se mohly seznámit s nový-

mi pomůckami, které jsou pro nás, zdravotně 

postižené, velmi potřebné ke zlepšení kvality 

našeho života a k udržení soběstačnosti.U stán-

ku společnosti MEYRA jsme vyzkoušely speciální 

ergonomickou rukojeť francouzské hole, kte-

rá umožní lepší rozložení opěrné váhy a jistě 

pomůže zmírnit otlaky na našich dlaních, viz. foto.  

        B. Klouzalová, J. Molitorisová

Společnost C-M-T se zůčastnila
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Příspěvek na úpravu bytu, § 34 vyhl. č.182/1991 
Sb, ve znění pozdějších předpisů, není poskyto-
ván automaticky a na každou úpravu. Musí být 
splněny určité podmínky. Příspěvek lze poskytnout 
občanům s těžkými vadami nosného nebo pohy-
bového ústrojí omezující ve značném rozsahu 
jejich pohyblivost a občanům nevidomým, který 
užívají k trvalému bydlení. 

Za úpravu bytu se považuje zejména: 
- úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně
  schodů, k oknům a na balkón 
- úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní
  a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, případně 
 dalšího nábytku 
- rozšíření a úprava dveří 
- odstranění prahů 
- přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení 
 vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými 
 bateriemi 
- instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace 
- zavedení vhodného vytápění 
- vybudování telefonního vedení 
- stavební úpravy spojené s instalací výtahu 

Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závažnost 
a druh zdravotního postižení občana. Z tohoto je 
nutné při uvažovaných úpravách vycházet.
Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem 
na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodi-
ny, a to až do výše 70 % prokázaných nákladů 
účtovaných fyzickými nebo právnickými osoba-
mi za materiál a práce spojené s nezbytnými 
výdaji, včetně projektových prací, nejvýše však 
50.000,- Kč .100. 000,- Kč u příspěvku na sta-
vební úpravy spojené s instalací výtahu, který je 
poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou 
schodišťovou plošinu.
Tedy mylné jsou úvahy některých, že když provede 
úpravy určitou částku, tutéž částku dostane zpětně 
vyplacenu - ne jen až do výše 70 % prokaza-
telných nákladů a POZOR na stať jen do výše, 
může to být i míň než 70%, třeba jen 10%.
Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout i 
formou zálohy, nejvýše ve výši 50 % předpokláda-
ných nákladů výše příspěvku. Je lepší předem o 
tuto zálohu požádat, lehce si pak odvodíte celko-
vou výši příspěvku.
Příspěvek na úpravu bytu se poskytne jen tehdy, 
zaváže-li se žadatel písemně předem, že příspěvek 
(zálohu) vyúčtuje do tří let od zahájení řízení, pří-
spěvek nebo jeho poměrnou část vrátí v případě, 
že byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k jiné změ-
ně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před 

Než začnete provádět bezbariérové úpravy bytu

uplynutím deseti let od jeho poskytnutí (podrob-
nosti vyh.č.182/1991 Sb.§ 34)
Z toho lze usuzovat, že min. 30 % výše uvažované-
ho propočtu si musíte opatřit jinak a to většinou z 
vlastních zdrojů - úspory, půjčky aj. Zkuste oslovit 
sponzory např. bývalé zaměstnavatele, nadace, 
atd. na tento příjem však nelze spoléhat.

Povolení, stanoviska, vyjádření
 Pokud jste vyřešili finanční stránku, je třeba si pro-
myslet jaké úpravy bytu chcete provést. Při vstupech 
do domu je nejvhodnější pevné stavební řešení, 
bez použití jakýchkoli zařízení a mechanismů. Kaž-
dý mechanismus se může pokazit, či poškodit. Při 
úpravách v panelových domech většinou nelze 
dodržet rozměry dané vyhláškou a proto je nutno 
úpravy přizpůsobit dané postižené osobě, která je 
bude užívat.
 Většinou nestavíme tak často, abychom měli 
dostatek zkušeností a proto doporučuji celý postup 
konzultovat s odborníkem-stavařem. Teprve pak 
lze přistoupit k vlastnímu zpracování projektové 
dokumentace, a čím víc vstupních informací od 
Vás projektant obdrží, tím bude výsledný efekt pro 
Vás přijatelnější.
 Pak je třeba posoudit, zda připravované práce 
se musí provádět na základě stavebního povolení, 
nebo stačí ohlášení stavebnímu úřadu. Doporučuji 
toto předem konzultovat na stavebním úřadu.
 Stavebním úpravám musí předcházet vždy 
žádost u vlastníka objektu, týká se i majitelů bytů 
v osobním vlastnictví. U družstevních bytů se o sou-
hlas žádá družstvo, u obecních (státních) bytů se 
žádá odbor majetku obvodního, či místního úřadu. 
V některých případech může dát souhlas správce 
bytových objektů. Družstva většinou svého člena 
zplnomocňují, vynímečně podají žádost za něj. U 
družstevních bytů se musí změny ohlásit i výboru 
samosprávy a pokud uvažujete o zabrání např. části 
chodby, je nutno mít souhlas ostatních uživatelů. 
Poslední dobou se tento postup vyžaduje i u obec-
ních domů. 
 Je lepší tyto náležitosti vyřídit předem, protože až 
dodatečný postup může způsobit veliké a nepříjem-
né komplikace. Majitel objektu má dle zákona právo 
požadovat odstranění nepovolených stavebních 
úprav a uvedení do původního stavu, na vlastní 
náklady nájemce.
 Teprve po obdržení těchto souhlasných stano-
visek majitele lze podat žádost stavebnímu úřa-
du. Žádost o stavební povolení se předkládá 
stavebnímu úřadu podle místa stavby. Rozsah 
dokumentace ke stavebnímu povolení doporučuji 
konzultovat s příslušným stavebním úřadem.
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Z leva: p. Klouzalová, Mgr. Šimůnek, 
MUDr. Smetana, MUDr. Kobesová, MUDr. Mazanec,

 MUDr. Horáček, MUDr. Seeman 

 Ve dnech 23.-24.5. 2007 se v pražském Kon-
gresovém centru  konala 3. mezinárodní kon-
ference AKTIVNĚ BEZ BARIÉR. Osobně jsem byl 
přítomen dne 24. 5. 2007.
 Úvodního slova se ujala J.Stehlíková, která 
nás všechny přivítala a nastínila, kam se bude 
ubírat  směr přednášek. Jako hlavní úkol zdůraz-
nila odstraňování bariér v dopravě a  institucích.
Následována byla prezentací Stanislava Zemana z 
ČSA - PRG AERO. Tato firma se zabývá odbavením 
cestujících v letecké dopravě. Referát na téma: 

ODBAVENÍ NA LETIŠTÍCH A LETECKÁ PŘE-
PRAVA  ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH CESTU-
JÍCÍCH.
a) Odbavení
 - jak rezervovat letenku a přepravu handica-
  povaného cestujícího, objednání dietních 
  jídel na palubu
 - odbavení na letišti - dle postižení - motoric-
  ká, mentální, sluchové, zrakové
 - odbavení invalidních vozíků, u zrakově
  postižených doprovod psů
 -  přeprava léků
 - nástup a výstup z letadla
b) Letecká přeprava
 - omezení během letu
 - pravidla pro usazování handicapovaných 
  cestujících v letadlech
 - podávání dietních jídel na palubách
Podrobné informace lze získat : T: 220 111 136,  
724 586 304, stanislav.zeman@prg.aero 

AKTIVNĚ BEZ BARIÉR

 Dalším zajímavým příspěvkem byl referát  ing. 
Miroslava Vančury, CSc. na téma: 

ZLEPŠENÍ MOBILITY ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH OSOB.
 Největším problémem v přístupnosti dopravy 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a ori-
entace je zajištění komplexních  bezbariérových 
služeb a pohybů v celém přepravním procesu 
od počátku do cíle přepravy. Příspěvek řeší pro-
blematiku přístupnosti dopravní infrastruktury v 
některých městech České republiky.
 V sítích dopravních podniků jednotlivých 
měst se pohybují rozmanité typy tramvají, auto-
busů, trolejbusů, což může cestujícím, zvláště se 
sníženou mobilitou, činit potíže. V zájmu plynu-
losti dopravy a bezpečnosti cestujících je třeba, 
aby se cestující  v dopravním prostředku oriento-
vali co nejlépe. 
Další informace lze čerpat: vancura@cdvgis.cz  
Miroslav.Vancura@cdv.cz  www.cdv.cz

 Následován byl prezentací ing. Ondřeje Kaš-
para na téma : 

BEZBARIÉROVÁ DOPRAVA VE MĚSTECH
 Po úvodu zahrnujícím historii MHD byl nastí-
něn směr, kterým se je třeba ubírat pro zlepšení 
kvality přepravních služeb, mezi něž patří  staveb-
ní úpravy nástupišť a zavádění nízkopodlažních 
vozidel a zavádění nových informačních techno-
logií s ohledem na neslyšící, nevidomé a slabo-
zraké cestující.
 Vzhledem k ekonomické náročnosti  dopravní 
podniky vozový park mění postupně  třemi růz-
nými způsoby:
a) Rekonstrukce stávajících vozidel  (10 - 15 %
 nízké podlahy s možností nájezdové plošiny) 
b)  Výměna vozové skříně ( až 30 % nízké podlahy 
 s možností nájezdové plošiny )                      
c)  Výroba nových vozidel ( finančně nejnároč-
 nější, avšak s nejméně 60 % podílem nízké
  podlahy a výrazně lepší úrovní přepravy )

Více informací na dané téma lze čerpat: 
ondrej.kaspar@ligavozic.cz 

                          Pro Bulletin Společnosti  C-M-T  
zpracoval 

a je s pozdravem L. Můr, Lubenec
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Pro účely přiznání peněžitých příspěvků na úpra-
vu bytu, úhradu za užívání bezbariérového bytu a 
garáže a na zakoupení, celkovou opravu a úpravu 
motorového vozidla se za těžkou vadu nosného 
nebo pohybového ústrojí považují:
 f) těžké funkční poruchy pohyblivosti na 
základě postižení několika funkčních celků 
pohybového ústrojí s případnou odkázaností 
na vozík pro invalidy; funkčním celkem se při-
tom rozumí trup, pánev, končetina,
     
Případná odkázanost na vozík znamená, že vozík 
není podmínkou.                                       

JZ,JM

Co jsou pacientská práva?
Práva pacientů v České republice vycházejí z Ústa-
vy a Listiny základních práv a svobod a úžeji jsou 
definována zejména zákony 20/1966 Sb. ( Zákon 
o péči a zdraví lidu) a 48/1997 Sb. ( Zákon o veřej-
ném zdravotním pojištění) ve znění pozdějších 
předpisů. Ministerstvo zdravotnictví vydalo v roce 
1996 Etický kodex Práva pacientů.
Mezi hlavní pacientská práva patří například právo 
na ohleduplnou zdravotní péči, právo znát jmé-
na zdravotníků, kteří nás léčí, právo na soukromí, 
právo na informace, na základě kterých můžeme 
souhlasit či nesouhlasit se svou léčbou, či právo 
očekávat, že nemocnice musí podle svých mož-
ností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým 
žádostem o poskytování péče.

Jak komunikovat se zdravotníky?
Pokud si jste vědomi svých pacientských práv, 
můžete lépe komunikovat se zdravotníky. Pokud se 
domníváte, že něco není v pořádku, jednejte bez 
přehnaných emocí a zeptejte se, kam se můžete 
obrátit s vaší stížností. Někde existují například kli-
entská centra atd. Nebojte se hovořit o tom, co 
vás při léčbě trápí, pokud na to poukážete, můžete 
pomoci sobě i ostatním.

Volba lékaře, nemocnice a zdravotní pojišťovny

Mohu si vybrat či změnit svého ošetřujícího 
lékaře?
Ano (zákon č. 48/1997 Sb.), lékaře však smíte zno-
vu změnit vždy nejdříve za tři měsíce!
Před uplynutím stanovené tříměsíční lhůty můžete 
zvolit jiného praktického, zubního či ženského léka-
ře pouze při změně pracoviště lékaře nebo vašeho 
trvalého bydliště.
Máte-li jiný důvod, proč chcete změnit lékaře dříve 
než za tři měsíce, musí s tím souhlasit vaše zdravot-

Příručka pro pacienta - 1. část

ní pojišťovna.
Pozor, současně můžete být zaregistrováni pouze u 
jednoho lékaře z každé ze zmíněných kategorií.

Mohu si vybrat nemocnici, ve které se budu 
léčit?
Máte právo vybrat si jakékoliv zdravotnické zařízení, 
se kterým má vaše zdravotní pojišťovna uzavřenou 
smlouvu.Vámi vybraná nemocnice vás smí odmít-
nout jen v případě, že její kapacita je již plně vytížena.
Spádová nemocnice, obvykle ta, která je nejblíže 
vašemu bydlišti, vás však musí přijmout vždy, bez 
ohledu na své vytížení!

Potřebuji-li operaci, mohu si v nemocnici vybrat 
lékaře, který ji provede?
Ano, lékař ale musí být odborně způsobilý daný 
výkon provést.
I v tomto případě však smíte být odmítnuti z důvo-
du překročení únosného pracovního zatížení nebo 
budete na operaci déle čekat.

Mohu změnit zdravotní pojišťovnu?
Ano, nejdříve však 1 rok od poslední změny!
Při změně zdravotní pojišťovny navštivte některé 
z kontaktních míst nebo poboček zvolené pojišťov-
ny a zde sepište přihlášku ke zdravotnímu pojištění.
Odhlášení od vaší stávající zdravotní pojišťovny za 
vás již zajistí pojišťovna, ke které budete přecházet.
Pozor, změna zdravotní pojišťovny pak bude účinná 
až od prvního dne nejbližšího následujícího čtvrtletí 
(tedy od 1.ledna, 1.dubna,1.července,1.října)
                                                                             

  JM (čerpáno z Příručky pacienta CzechMed)
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Jednou z hlavních společenských událostí letoš-
ního jara v životě naší společnosti byl benefiční 
koncert Neurologické kliniky 2.LF UK a FN Motol 
v pražském Rudolfinu. Díky spolupráci nadace 
Umění pro zdraví a neutuchající aktivitě profe-
sorky Jill Nizzard se takový koncert pod názvem 
Česká klavírní tvorba uskutečnil podruhé.
Skutečnost, že se jednalo o významnou udá-
lost , dokládá účast řady významných celebrit 
společenského i medicinského života. V úvo-
du docent Bojar připomněl 50.výročí založení 
Neurologické kliniky v Motole a její historii, dále 
zdůraznil význam spolupráce mezi zdravotníky 
a pacientskými organizacemi. Pozornost vzbudi-
ly další příspěvky generálních sponzorů večera 
– francouzských firem Peugeot, Sanofi aventis, 
Delloite, Prague Accueill, Modrá Pyramida a 
Komerční banka.
Hlavní osobou večera byl profesor Radoslav 
Kvapil, který bravurně předvedl špičkové klavírní 
skladby českých autorů, které potěšily četné poslu-
chače z řad zdravotníků, pacientů, sponzorů, ale 
i náhodných zájemců o kvalitní vážnou hudbu. 
Koncertu se aktivně zúčastnila i naše Společnost 
C-M-T. Jednak formou stánku ve foyer Rudolfina, 
který obětavě zajistila Blanka a Rostislav Klouzalo-
vi (možná, že ten večer patřili k nejvzdálenějším 
účastníkům koncertu) a jednak řada členů naší 
Společnosti, kteří se zúčastnili jako posluchači.
Díky velmi pozitivnímu hodnocení benefičního 
koncertu se sponzoři rozhodli věnovat finanční 
dar některé pacientské organizaci. V tomto roce 
to byla naše Společnost C-M-T, která obdržela od 
zástupců firmy Delloitte částku 50.000,- Kč a od 
zástupců firmy Prague Accueill částku 27.000,- Kč. 
Předání sponzorského daru se uskutečnilo na 
Neurologické klinice v Motole dne 29.května 
2007 za přítomnosti sponzorů, zástupce tisku 
(Lidové noviny) a lékařů (doc.Bojar, dr.Mazanec). 
Za Společnost C-M-T sponzorský dar převzali 
ing.Zajíc a PaedDr.Molitorisová. Paní Jitka Moli-
torisová plynnou francouzštinou poděkovala 
sponzorům, profesorce Nizzard a lékařům za 
dlouhodobou podporu Společnosti C-M-T. 
Bez přehánění můžeme konstatovat, že pozor-
nost francouzské komunity a francouzských 
firem neurologickým nemocným je mimořádná 
a příkladná . Patří jim naše srdečné poděkování 
a přání dobré spolupráce i v příštím roce. 
                                                                       
                     as. MUDr. Radim Mazanec,Ph.D

Ozvěny benefičního koncertu 
v pražském Rudolfinu

Toto setkání bylo velice milé a  příjemné. S ing. 
Zajícem jsme jménem Společnosti poděkovali za 
finanční dar a přislíbili jeho smysluplné využití; na 
vydání plánované brožury o rehabilitaci pacientů 
s CMT, na další výzkum choroby CMT.
Od paní profesorky Jill Nizard jsme dosta-
li pohlednici, na které jsou podepsáni i další 
zástupci zmiňovaných společností, s přátelský-
mi pozdravy, přáním mnoho zdaru ve všem, 
do čeho se pustíme. Je zde napsáno, že nám 
s radostí dávají tyto finance, které jsou výnosem  
koncertu v Rudolfínu.

Připisuji ještě poděkování za finanční dar.           
                                        Jitka Molitorisová  

Nos chers amis de la société Deloitte et de la 
société Prague Accueil, nous vous remercions 
encore une fois de votre largesse financiere.

                                                    La Société 
C-M-T

                             

FN Motol : Zprava doc.Bojar, 
dr.Mazanec,Emmanuel Dehauot (Peugeot), 

Frederic Maziere (Delloitte)

FN Motol: Zprava doc. Bojar, Frederic Maziere 
(Deloitte), prof. Kvapil, Emmanuel Dehauot 
(Peugeot), Anne Fontas et  Annie Cothenet 

(prague Accueil), dr. Molitorisová a Ing. Zajíc. 
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/převzato z internetu/

Od 1. dubna 2007 vstoupil v platnost ve všech 

plynárenských společnostech skupiny RWE pro-

dukt Výhody pro držitele průkazu ZTP/P. Umož-

ňuje získat slevu z odebraného zemního plynu 

ve výši 20 Kč/MWh.

Sleva je určena výhradně držitelům průkazu 

ZTP/P, smlouva o odběru zemního plynu musí 

být uzavřena na jméno žadatele, žadatel může 

být zákonným zástupcem nezletilého držitele 

průkazu ZTP/P, typizovanou žádost potvrzenou 

příslušným sociálním odborem MěÚ je třeba 

doložit v Zákaznické kanceláři, nebo zde před-

ložit platný  průkaz ZTP/P. 

Sleva je uplatnitelná ke dni přijetí žádosti a nelze ji 

získat zpětně. Veškeré aktuální informace o nabíd-

ce naleznete na internetových stránkách jednot-

livých plynárenských společností skupiny RWE:

Severočeská plynárenská, Západočeská plyná-

renská,Středočeská plynárenská, Východočeská 

plynárenská,Severomoravská plynárenská, Jiho-

moravská plynárenská.

Stránky obsahují otázky a odpovědi k nabídce i 

formulář pro podání žádosti.
                                                                       

                              zpracoval: Michal Šimůnek

Paní Sokolová požádala o slevu  Jihočeskou 

plynárenskou, a.s. a toto je jejich odpověď:

Vážená paní Sokolová, k Vaší žádosti o prověření 

možnosti uplatnění slevy z ceny zemního plynu 

pro tělesně postižené osoby s průkazkou ZTP/P 

ze dne 23.5.2007 Vám sděluji, že Jihočeská ply-

nárenská, a.s. takovéto slevy z ceny zemního ply-

nu neposkytuje a do 1.7.2007 je ani nezavede.

Jihočeská plynárenská, a.s. se v současné době 

připravuje na integraci se společnostmi skupiny 

E.ON a od shora uvedeného data již nebude 

držitelem licence na obchod se zemním plynem.

Dotazem u právního nástupce Jihočeské plyná-

renské, a.s. v této licencované činnosti - E.ON 

Energie, a.s. jsem zjistil, že tato společnost 

se slevami pro držitele průkazky ZTP/P také 

neuvažuje a jejím záměrem je spíše pomáhat 

v oblastech, které svou podstatou stojí mimo 

komerční zájmy, jako je např. zdravotnictví, škol-

ství, péče o mládež a charita.

S pozdravem,

JUDr. Jaromír Huňáček

manažer právních služeb

Víte,že je………
Zemní plyn pro držitele průkazu 

Vážení přátelé, ing. Josef  Zajíc konzultoval s paní 
MUDr. Wernerové, vedoucí  posudkových lékařů 
na úřadech práce ČR, zdravotní indikace pro při-
znání mimořádných výhod I.-III. stupně.
Choroba CMT je zahrnuta v příloze č.2 vyhlášky 
182/1991 Sb., pro průkaz ZTP - pod bodem 2 e), 
pro průkaz ZTP/P – pod bodem 3 c) a d). Mimo-
řádné výhody I.-III. stupně lze rovněž pro chorobu 
CMT přiznat podle bodu 4.
Zeptali jsme se též na zdravotní postižení, odůvod-
ňující poskytnutí příspěvků na úhradu bytu, úhrady 
za používání bezbariérového bytu a garáže, zakou-
pení, celkovou opravu a úpravu motorového vozi-
dla. Pro naši chorobu lze v příloze č 5 vyhlášky č. 
182/1991 Sb., využít písmeno f).
Příspěvky poskytované podle vyhlášky č. 182/1991 
Sb. najdete i v sociálně právním minimu pro zdravot-
ně postižené, o kterém jsme již v Bulletinu psali.

2.  Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) 
se přiznávají v těchto případech postižení:
e)  podstatné omezení funkce dvou končetin 
se závažnými poruchami pohybových schop-
ností při neurologických, zánětlivých, dege-
nerativních nebo systémových onemocněních 
pohybového aparátu (například na podkladě 
středně těžké hemiparézy nebo paraparézy, 
podstatného omezení hybnosti kyčelních a 
kolenních kloubů zpravidla o polovinu rozsahu 
kloubních exkurzí),

3.  Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/
P)  se přiznávají v těchto případech postižení:
c)  funkční ztráta jedné dolní a jedné horní konče-
tiny (například hemiplegie nebo těžká hemiparéza) 
nebo obou dolních končetin (například paraplegie 
nebo těžká paraparéza, těžká destrukce kolenních 
a kyčelních kloubů),
d)  těžká porucha pohyblivosti na základě 
závažného postižení několika funkčních celků 
pohybového ústrojí ; funkčním celkem se při-
tom rozumí trup, páteř, pánev, končetina,

4.  Mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně 
lze přiznat také v případech nemocí a vad 
neuvedených v bodech 1 až 3, pokud pod-
statně omezují pohybovou nebo orientační 
schopnost, a to podle rozsahu a tíže funkčních 
důsledků
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.
Zdravotní postižení odůvodňující poskytnutí 
příspěvků na úpravu bytu, úhradu za užívání 
bezbariérového bytu a garáže, zakoupení, cel-
kovou opravu a úpravu motorového vozidla

Co bychom měli vědět




