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fotografie z rekondičního pobytu

Poloha hotelu Vista, Ostrava – Zábřeh 
Kapitána Vajdy 2/3017

Hotel Vista je umístěn na hlavní cestě vedoucí od letiště Ostrava - Mošnov. Tato cesta je 
současně hlavní výpadovkou směrem na Olomouc, Brno a Prahu
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Dne 30. 8. 2007 nás navždy opustila paní Anna Obrusníková ze Závady.

Kdo paní Obrusníkovou znal, dobře ví, 
jak velké a skromné bylo její srdce. 
Život připravil  paní Obrusníkové 
mnohé nelehké životní situace, 
které statečně zvládala spolu se svou rodinou. 

Společnost C-M-T ztrácí v paní Anně Obrusníkové 
aktivní členku, která byla vždy ochotna pomoci druhým, 
hlavně při výzkumu onemocnění CMT.

Čest její památce.

Upřímnou soustrast 
zarmoucené rodině.
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Samostatná příloha  
-  dotazník 
-  přihlášky na silvestrovské pobyty

SILVESTROVSKÝ POBYT 
29.12.2007 – 1.1.2008   

Celková cena čtyřdenního pobytu je 
3.200,-Kč.
V ceně pobytu je ubytování v lázeňské 
budově Eliška, plná penze ( začíná večeří a 
končí obědem), lázeňský poplatek, balíček 
procedur : 4x bazén, 1x cvičení na míčích, 
1x vířivá koupel, „Silvestrovská zábava“ 
( občerstvení a program)  a vstup na kul-
turní akce v sobotu a v neděli  (29. – 30. 
12. 2007).  Koupel v termálním bazénu je 
každý den, procedury zakoupené v ceně 
pobytu probíhají ve dnech 30.12. a 31.12 
2007.
Je nám nabídnuta možnost, přiobjednat si 

SILVESTROVSKÝ POBYT    
27.12.2007 – 2.1.2008    

Celková cena týdenního pobytu je 5.500,-
Kč
V ceně pobytu je ubytování v lázeňské 
budově Eliška, plná penze ( začíná večeří 
a končí obědem), lázeňský poplatek, balí-
ček procedur : 7x bazén,2x vířivá koupel, 
1x masáž, 1x cvičení na míčích, „Silves-
trovská zábava“ ( občerstvení a program) a 
procházka parkem s výkladem, zakončená 
občerstvením u pramene Karel.
Koupel v termálním bazénu je každý den, 
procedury koupené v ceně pobytu probíha-
jí ve dnech 28.12. a 31.12 2007.
Je nám nabídnuta možnost, přiobjednat 
si ještě další procedury na 28.12 -  30.12 
2007: parafín za 100,-Kč, masáž za 180,-
Kč,cvičení na přístrojích v tělocvičně ( 
např. na rotopedu, posilovacím stroji aj.) 
za 105,-Kč a vířivku za 169,-Kč. Procedu-
ry navíc budou vyznačeny v objednávce 
pobytu.
Vstupné na  další kulturní programy ( 
odpolední koncerty či procházky, večerní 

ještě další procedury na den 30.12 2007: 
parafín za 100,-Kč, masáž za 180,-Kč a cvi-
čení na přístrojích v tělocvičně ( např. na 
rotopedu, posilovacím stroji aj.) za 105,-
Kč. Procedury navíc budou vyznačeny 
v objednávce pobytu.
Silvestr 2007 se bude konat ve společen-
ském sále pavilonu Eliška od 19.00 hod  
do 02.00 hod. K tanci a poslechu zahraje 
FH Music z Olomouce, v pestrém silves-
trovském programu uvidíme ukázky latin-
sko-amerických tanců, břišních tanců, 
světelnou „šou“, Nový rok přivítáme ohňo-
strojem.
V den odjezdu je třeba uvolnit pokoj do 
13.00 hod.

taneční a poslechové večírky), které jsou 
připraveny v lázních v době Silvestrovské-
ho pobytu  si bude jednotlivě vybírat  paní 
Velebová.
V den odjezdu je třeba uvolnit pokoj do 
13.00 hod. 
Prosím, nezapomeňte, že nejpozdější ter-
mín pro zaslání přihlášky je 30.11.2007. ( 
Ale čím dříve, tím samozřejmě lépe). 
Poté si ověřte Vaší rezervaci u paní Hil-
bertové v přijímací kanceláři lázní na tel. 
čísle 583 248 308. Bude-li zde záznam-
ník, zanechte vzkaz, paní Hilbertová Vám 
zavolá zpět.
Pokud Vám bude rezervace potvrzena, 
zaplaťte zálohu. ( Nevratná záloha ve 
výši 500,-Kč – na účet 396299028/2400, 
VS 1207. Při platbě nutno uvést jméno!) . 
Zbytek částky ceny pobytu doplatíte v den 
nástupu  v přijímací kanceláři.                                                

Jitka Molitorisová
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Přátelé, 

jakkoliv se to nezdá, po nedávném vítání 
léta se s ním loučíme. Určitě jsme si užili 
koupání, vystavování se slunečním paprs-
kům, ba i tu nějakou jahodu či třešeň si 
utrhli. Ti z nás, kteří chtěli a měli štěstí na 
revizního lékaře, si obnovovali síly v láz-
ních. Každé léto, prázdniny či dovolená spo-
jená třeba s návštěvou lázní jednou  skončí 
a nastane období všední reality, respektive 
pilné práce. Čeká nás pokračování jednání 
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, prá-
vě ohledně lázeňské péče , budeme sledo-
vat dění a případně intervenovat ve věci 
chystaných změn v našem zdravotnictví.
Měsícem září dále začíná většinou složité 
období práce na získaní finančních pro-
středků pro r. 2008 a to jsem určitě nevy-
líčil  vše, co nás na pracovním poli čeká. 
Držte nám proto v této práci palce a těším 
se na viděnou při semináři v Klimkovicích, 
případně na listopad a  prosinec ve Velkých 
Losinách na Mikulášské nebo Silvestru.

 Josef Zajíc 

Milí přátelé, jménem výboru Společnosti 
vám přejeme krásně prožitý podzimní čas.
Pro tisk Bulletinu jsme zvolili jiný formát 
písma, věříme, že se vám bude lépe číst 
a že si v něm každý najde něco zajíma-
vého. 

      Redakční rada:
 Jitka Molitorisová, 
Blanka Klouzalová, 

Bohuslava Sokolová

Upozornění

Upozorňujeme členy Společnosti C-M-T, 
kteří čekají na poukazy na lázeňskou léč-
bu v Jánských Lázní, že tyto lázně vzhle-
dem k přetíženosti poskytují v současné 
době pouze třítýdenní pobyty dle dikce 
vyhlášky 58/1997 Sb., kterou se stanoví 
indikační seznam pro lázeňskou péči o 
dospělé, děti a dorost. Na případné pro-
dloužení lázeňské léčby na více týdnů 
není právní nárok. Toto omezení platí do 
odvolání, dle našich informací nejméně 
do poloviny října 2007. Zvažte proto, zda 
v případě Vašeho zájmu o lázeňskou léčbu 
nevyužijete i jiných léčebných zařízení.
      
                                               Výbor Společnosti C-M-T 

Poděkování 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
Pražské energetice, a.s., Na Hroudě 1492/4, 
Praha 10, za finanční dar, který Společnost 
C-M-T využila na rekondiční pobyt pro  
členy Společnosti ve Velkých Losinách.    
                                                         

Výbor Společnosti C-M-T 

Připravujeme

Nabídka Mikulášského pobytu v lázních 
Velké Losiny 7.- 9.12.2007
Již tradičně vám nabízíme  možnost přivítat 
Mikuláše v kruhu našich členů, známých a 
přátel. Letos jsme dostali výhodnou nabíd-
ku od Lázní Velké Losiny. Jde o balíček 
procedur pro 20 osob. Máte tudíž možnost 
strávit příjemný víkend , obohacený o kou-
pele v termálním bazénu, masáž a koupel 
ve vířivé vaně. Celková cena víkendového 
pobytu je 1448,00 Kč .     
V ceně pobytu je ubytování v lázeňské 
budově Eliška ( dvoulůžkové pokoje, TV, 
umyvadlo, bez WC), plná penze ( od páteč-
ní večeře v 17.45hod  do nedělního oběda 
ve 12.30hod), lázeňský poplatek, balíček 
procedur (1 x masáž , 1 x vířivá vana,  3 x 
bazén ) a vstupenka na Mikulášskou zába-
vu, která se koná v sobotu 8.12.2007 od 
20.00 hod. Program Mikulášské nadílky 
pro děti bude tvořen na místě, bude přizpů-
soben počtu a věku dětí i přání rodičů.
Ubytování, strava i společenský sál, kde 
se bude konat Mikulášská zábava jsou pří-

mo v lázeňském pavilonu Eliška, který je 
chodbou spojen s bazénem i rehabilitač-
ním oddělením. To je výhodné obzvlášť při 
nepříznivém počasí či sněhu. V lázeňském 
pavilonu se nachází i lázeňská kavárna, 
která nabízí příjemné posezení.

Harmonogram procedur pro 20 osob ( při 
objednávce Mikulášského pobytu si můžete 
zvolit čas masáže a vířivé koupele).
7.12.2007 19.00 – 20.00 rezervace bazénu.
8.12.2007 13.00 – 14.00 rezervace bazénu.
   8.00 – 12.00  vířivky (12 lidí)
   8.00 – 12.00  masáže (8 lidí)
   4.00 – 15.30  vířivky (8 lidí)
 14.00 – 17.00  masáže (6 lidí)
9.12.2007 11.00 – 12.00  rezervace bazénu
   8.00 – 11.00  masáže (6 lidí)

Máte-li zájem o Mikulášský pobyt, 
nahlaste se nejpozději do 18.10.2007 
paní  Blance Klouzalové, Závada 102, 747 
19 p.Bohuslavice, e-mail : blanka.klouza-
lova@volny.cz, tel.595055287,   mob.724 
330 798  

Lázně Velké Losiny nám nabízejí ještě dva silvestrovské pobyty. Jeden čtyř-
denní 29. 12. 2007 – 1. 1. 2008 a druhý týdenní 27. 12.2 008 – 2. 1. 2008

Z dopisu Lázní Velké Losiny

     Pokud se rozhodnete přivítat Nový rok 
spolu s námi v Lázních Velké Losiny, vyplň-
te přihlašovací lístek pro každou osobu 
zvlášť. Přihlášku zasílejte na adresu:
Lázně Velké Losiny
Kopecká – Silvestr
Lázeňská 240
788 15 Velké Losiny.

     Pokud budete mít zájem přiobjednat si 
další procedury, vypište si je na přihlášce 
dole.
     Dále je třeba zaplatit nevratnou zálo-
hu na pobyt ve výši 500,-Kč na účet 

396299028/2400. Při platbě nezapomeňte 
uvést Vaše jméno a variabilní symbol 1207. 
Při placení pobytu v přijímací kanceláři 
bude záloha odečtena z celkové ceny.
     V případě dotazů volejte telefonní číslo: 
Kopecká 583 394 307 nebo pište na
 e-mail kopecka@lvl.cz.
 Podrobné informace získáte také na www.
lvl.cz.
 Poslední termín pro zaslání přihlášky je 
30.11.2007.

Poznámka redakční rady: přihlašovací líst-
ky jsou vloženy v Bulletinu, namnožte si je 
na počet přihlášených osob
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Rekondiční pobyt

     Opět po čase  měli možnost členové 
Společnosti C-M-T prožít společný odpo-
činkový týden na rekondičním  pobytu ve 
Velkých Losinách v období od 17. 6. – 23. 
6. 2007.
Díky sponzorskému daru od Pražská ener-
getika, a.s. nám byla umožněna příznivější 
cena za tento pobyt a tak si mohlo 19 členů 
+ 3 děti užívat bezstarostný týden spojený 
s koupáním v teplém bazénu, cvičením, 
masírováním, procházkami po okolí, výlety 
po Jeseníkách apod.
Dopolední čas jsme trávili na procedurách, 
odpoledne jsme se seznamovali s okolím. 
Počasí nám dopřálo plně si vychutnat pro-
sluněné dny. Ubytování a stravu nám jako 
každoročně zajišťovali zaměstnanci hotelu 
Praděd.
Společnými silami jsme zvládli i namá-
havější výlety, kam by se těžce postižené 
osoby jen stěží dostávali. Absolvovali jsme 
výlet do Šumperka, kde jsme se neočeká-
vaně  stali účastníky mažoretkového prů-
vodu, viděli jsme krásná děvčata, jejich 
ladné pohyby a společně jsme se  s nimi i 
vyfotografovali. 
Další výlet jsme podnikli na poutní místo 
v Králíkách, kde jsme absolvovali prohlíd-
ku  zdejšího kláštera. Odměnou nám byl 
nádherný výhled do širokého okolí. Při 
zpáteční cestě jsme navštívili Severomo-
ravskou chatu, kam jsme byli pozváni od 
bývalých zaměstnanců hotelu Praděd, kteří 
ji v současné době provozují.  Opět jsme se 
ocitli  v krásné přírodě,nevadilo nám ani, 
že zde terén pro naše pohybové problémy 
nebyl zrovna nejschůdnější. V zimních 
měsících si tento zapadlý kout naší vlasti 
nikdo raději ani nechtěl představovat.
Další den někteří členové absolvovali 
exkurzi v Hanušovicích v Pivovaru Holba, 
která byla spojena s hudbou a ochutnáv-
kou zdejšího piva. Jiní pak navštívili zdejší 
zámek. Jelikož se na zámku konala akce 

pro uzavřenou společnost, využili jsme 
zde alespoň možnost svezení na bryčce 
tažené koňmi v okolí  zámku Velké Losiny. 
Sluníčko nám ukázalo svoji tvář a tak sve-
zení na tomto dopravním prostředku bylo 
opravdu zážitkem. Odpoledne jsme zakon-
čili pohledem po krásném okolí z hotelu 
Diana ve Velkých Losinách a zdejší speci-
alitou „banány na medu“. Na kafíčko jsme 
si zajeli také do Priessnitzových léčebných 
lázní v Jeseníku. Prohlídli jsme si tyto nej-
známější lázně, které jsou využívány pro 
příznivé klimatické podmínky a léčebnou 
sílu zdejších pramenů, objevenou legen-
dárním „vodním doktorem“ Vincenzem 
Priessnitzem.
Při zpáteční cestě jsme se ještě stačili zasta-
vit v penziónu Rejvíz, který je známý vyře-
závanými židlemi s postavami rejvízských 
usedlíků a jiných slavných osob.  I zde se 
velmi uplatnili naše fotoaparáty a každý 
z nás se snažil zdokumentovat, co se dalo. 
Stačili jsme zde ochutnat pravou ovčí bryn-
zu a nakoupit suvenýry z výletu. Posledním 
výletem byla přírodní rezervace Praděd. I 
zde byla absolvována cesta i s vozíčkem až 
na samý vrchol hory a pohled z rozhledny 
vysílače byl neuvěřitelným zážitkem.
Všichni, kdo jsme se tohoto pobytu zúčastnili, 
jsme prožili nezapomenutelný týden aktiv-
ního odpočinku a již se těšíme na příští rok.        
            
                                                                 

    Bohuslava Sokolová

POZVÁNKA 

Výbor občanského sdružení 
Společnosti C-M-T

si Vás dovoluje pozvat dne 6.října 2007 od 9.30 hodin na odborný seminář 
Společnosti C-M-T v  Sanatoriích  Klimkovice  

Program:

 9.30 hod. Ing. Josef Zajíc / předseda Společnosti C-M-T: Zahájení

 9.45 hod. MUDr. Drahomíra Polcarová: Prezentace Sanatorií  Klimkovice. 

 10.30 hod. Mgr. Tomáš Cupián: Fyzioterapie pro pacienty s CMT
  v  Sanatoriích  Klimkovice.

 11.00 hod. Prim. MUDr. Ivana Wurstová / Lázně Velké Losiny: Využití tradiční  
  čínské medicíny u  pacientů  s dědičnými neuropatiemi.

 11.30 hod. PharmDr. Milan Krajíček/ Favea, spol.s.o.r: Nežádoucí účinky, 
  terapeutické systémy v lékových formách.

 12.15 hod. MUDr. Petr  Krawczyk / T.O.OSTRAVA - PROTEOR spol. s  r.o.:
  Možnosti ortopedické protetiky u pacientů CMT.

 13.00 hod. polední přestávka 

 14.00 hod. Mgr. Pavel Tůma / člen Společnosti C-M-T : Představení  
  výzkumného projektu doktorandské disertace – Kvalita života pacientů
  s nemocí CMT 

 14.10 hod. Doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D / FN Motol: Genetika dědičných 
  neuropatii.

 14.25 hod. RNDr. Martina Putzová, GENNET, s.r.o / Preimplantační genetická 
  diagnostika CMT

 14.55 hod. MUDr. Jana Haberlová / FN Motol: CMT v dětském věku

15.25. hod .  As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D/ FN Motol: Dědičné neuropatie – 
  novinky z mezinárodní konference.
                                  
                 Diskuze 
                                                        

Za Společnost C-M-T Ing. Josef Zajíc, předseda výboru
www.c-m-t.cz
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Napsali jste nám

Od minulého roku jsem členem Společ-
nosti C-M-T. Jednou ze záslužných čin-
ností uvedeného občanského sdružení je 
organizovat rekondiční pobyty pacientů a 
jejich rodin. Díky této aktivitě jsem velice 
rád přivítal pozvání na Rekondiční pobyt, 
který,  Společnost C-M-T  uspořádala ve 
Velkých Losinách v termínu od 17. 6. do 
23. 6.2007. Lázně Velké Losiny patří k nej-
starším a nejznámějším moravským lázním 
s dlouholetou tradicí, kde se specializují 
na neurologická onemocnění dospělých 
i dětských pacientů. Právě tady lze využít 
široké spektrum nabízených rehabilitač-
ních procedur pod vedením vysoce kvalifi-
kovaného personálu. K příjemnému pobytu 
v lázních Velké Losiny přispívá také roz-
sáhlý park s mnoha vzácnými dřevinami, 
rododendrony, azalkami a možnost využití 
venkovního koupaliště s léčebnými účinky 
sirné termální vody. Dále jsou zde ideální 
podmínky na procházky a výlety v pod-
hůří Jeseníků. Organizovaná setkání členů 
Společnosti C-M-T  mají současně, kromě 
léčebné funkce, i charakter společenský, 
kdy si členové C-M-T mají možnost vymě-

nit zkušenosti  z  řešení problematiky svého 
onemocnění. Závěrem mi proto dovolte, 
abych prostřednictvím tohoto dopisu podě-
koval všem členům výboru Společnosti 
C-M-T, zejména panu Ing.Josefu Zajícovi 
a paní Blance Klouzalové za, opět, velice 
dobře zorganizovanou akci, která určitě 
přispěla významnou měrou všem účast-
níkům rekondičního pobytu ke konsoli-
daci zdravotního stavu a  také k utužení 
přátelských vztahů všech zúčastněných. 
                                                                 

 Ing.Jindřich Číž
        člen Společnosti C-M-T/ Havířov   

Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat organizátorům, sponzorům týdenní-
ho pobytu Společnosti C-M-T. Ve Velkých 
Losinách bylo opravdu moc fajn. Odpo-
činek, masáže, procházky, koupání v ter-
mální vodě, výlety po okolí byly balzámem 
pro dnešní uspěchanou dobu. Ještě jednou 
moc děkujeme.

 Jaroslav a Gabriela Obrusníkovi
            členové Společnosti C-M-T/ Bělá 

na Opavsku

Nabídka procedur v Sanatoriích Klimkovice :

Bazén 45 min  cena: dospělí 50,00 Kč děti 25,00 Kč
Cena prostěradla: 5,00 Kč (může být i vlastní)
Koupel aromatická ind. celková + suchý zábal 30 min  cena: dospělí 180,00 Kč děti    90,00 Kč
Koupel bylinná ind. celková + suchý zábal  30 min  cena: dospělí 180,00 Kč děti    90,00 Kč
Koupel jodobrom. ind.celková + suchý zábal*  30 min  cena: dospělí 260,00 Kč děti   130,00 Kč
Koupel kombi.  ind. celková + suchý zábal 30 min  cena: dospělí 280,00 Kč  děti   140,00 Kč
Koupel perličková ind. celková + suchý zábal   30 min  cena: dospělí 180,00 Kč děti   90,00 Kč
Koupel rašelinová  ind. celková + suchý zábal  30 min  cena: dospělí 260,00 Kč  děti   130,00 Kč
Koupel vířívá ind. celková + suchý zábal 30 min  cena: dospělí 180,00 Kč  děti   90,00 Kč
 
 *  poznámka: koupel pouze na základě písemného prohlášení, že nemáte alergii na jód 
 (formulář obdržíte na recepci v Sanatoriu)

Lázně Klimkovice doporučují zejména lázeň v jodobromové solance, která má stejné účin-
ky jako voda v Mrtvém moři a vyhřívaný rehabilitační bazén s masážními tryskami.
Jodobromová voda, tzv. solanka, je unikátní přírodní léčivá minerální voda, původem moř-
ská voda z období třetihorního vrásnění. Je silně mineralizovaná a vyznačuje se neobvykle 
silnou koncentrací jódu. Obsah jódu v průměru 900x převyšuje běžnou mořskou vodu 
a obsah ostatních minerálních látek je téměř dvojnásobný. Vysokou hodnotu vykazuje 
obsah bromu v solance a pro léčivý účinek má význam také celkový obsah iontů a stupeň 
kyselosti (pH faktor).

Vybrané procedury, prosím, nahlaste obratem paní Klouzalové na telefon 595 055 
287, mobil: 724 330 798 nebo na e-mailovou adresu blanka.klouzalova@volny.cz 

Výjimka  pro  invalidy

Speciální označení motorových vozidel 
přepravujících osoby s průkazem ZTP a 
ZTP/P.Výjimky a výhody spojené s provo-
zem takto označených vozidel.
Vážení přátelé, abychom pro neznalost věci 
neplatili zbytečně pokuty za porušování 
pravidel silničního provozu, seznamme se 
s výše uvedenou problematikou a souvise-
jícím výkladem platné legislativy v praxi. 
Zveřejnění tohoto článku v Bulletinu je pro 
naše členy užitečné i proto, že ne všichni z 
nás umíme a máme tu možnost si odpovědi 
na související otázky vyhledat elektronic-
kou cestou (na počítači) nebo jinak.
Řada z nás , občanů postižených chorobou 

CMT jsme držiteli průkazky ZTP nebo ZTP/
P. Pro eliminaci svého pohybového han-
dicapu jsme vděční za to, že se můžeme 
přepravovat motorovými vozidly a to ať již 
vozidlo řídíme sami, nebo jej řídí jiná osoba.
Občas je mezi námi, vedena diskuse o 
výhodách, které máme,  při přepravě moto-
rovými vozidly označenými zvláštním 
„označením - O1“ (tj. známý znak vozíč-
ku). Zpravidla každý z nás o těchto výho-
dách víme něco „zaručeně“ pravdivého, či 
zasvěceně hovoříme z vlastní praxe, jak je 
tomu podle předpisů ve skutečnosti však 
známe málokdo.
 Naše zákonné předpisy řeší několik 
výjimek z pravidel silničního provozu. 
Rozsah a specifikace těchto výjimek jsou 
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zakotveny v právní úpravě :
• zákona č.13/1997 Sb., §20a, odst. 1, 
(zákon o pozemních komunikacích) ,
• zákona č.361/2000 Sb., §67, odst. 1 až 
10, (zákon o silničním provozu) ,
• vyhlášky č.30/2001 Sb., §15, odst. 2 a 3
Jedná se o výhody, které jsou zapracované 
do následujících výjimek :
• Výjimka ze zákazu stání (§67, odst. 3, 
zákona č.361/2000 Sb.):
V jednotlivých případech a je-li to naléhavě 
nutné, nemusí  po dobu nezbytně potřebnou 
řidiči s „označením O1“ dodržovat zákaz 
stání a zákaz stání vyplývající z dopravní 
značky „ZÁKAZ  STÁNÍ“ , přitom nesmí být 
ohrožena bezpečnost a plynulost provozu 
na pozemních komunikacích.
KOMENTÁŘ:
Vozidla s uvedeným označením smí parko-
vat v prostoru se zákazem stání. Při špatném 
zaparkování nesmí být vozidlo s „označené 
O1“ z místa odtaženo odtahovou službou ; 
v případě ohrožení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu však odtaženo být může.
• Výjimka ze zákazu vjezdu (§15, odst. 2 a 
3, vyhl.č.30/2001):
V jednotlivých případech a je-li to naléha-
vě nutné,  m o h o u  vozidla s „označením 
O 1“ vjíždět i tam, kde je značka „ZÁKAZ 
VJEZDU“ omezena dodatkovými tabulka-
mi „JEN ( MIMO ) ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN ( 
MIMO ) DOPRAVNÍ OBSLUHA“. 
• Výjimka ze zákazu vjezdu do „Pěší zóny“ 
(§67, odst. 6, zák.č.361/2000 Sb.):
V jednotlivých případech a je-li to naléha-
vě nutné,  m o h o u  vozidla s „označením 
O 1“  vjíždět do oblasti označené dopravní 
značkou „Pěší zóna“.
KOMENTÁŘ:
Vozidla s uvedeným označením smí vjíždět 
do komunikací označených zákazem vjez-
du s výjimkou povolení pro vjezd vozidel 
zásobování a veřejné dopravy. Lze tole-
rovat i vjezd s dodatkovou tabulkou „JEN 
ZÁSOBOVÁNÍ“ nebo „JEN OBSLUHA“ pro 
vozidla označená znakem vozíčkáře (tzv. 
označení O 1) s platnými doklady a vše-
mi náležitostmi s ochrannými známkami 

; záleží ale na výkladu toho konkrétního 
policisty a na jeho toleranci a výkladu kraj-
ského dopravního inspektorátu.
• Vyhrazené parkoviště :
Na vyhrazené parkoviště pro vozidlo 
označené  „znakem O 1“ je vozidlům bez 
„označení O 1“vjezd zakázán.
KOMENTÁŘ:
Na vyhrazené parkoviště se nevztahují 
poplatky za parkování, pokud provozova-
tel parkoviště sám neurčí – potom poplat-
ky musí platit každý bez výjimky, kdo na 
vyhrazeném místě parkuje. Odstranění 
vozidla které neoprávněně stojí na parko-
višti vyhrazeném pro vozidlo „označené 
znakem O 1“, rozhoduje policista nebo 
strážník obecní policie ; vozidlo se odstraní 
na náklad jeho provozovatele.
• Zřízení vyhrazeného parkoviště v místě 
bydliště (§67,odst.8,z.č.361/2000 Sb.):
Silniční správní úřad může na základě 
žádosti osoby, které bylo vydáno „označení 
O 1“ , vydat rozhodnutí o zřízení vyhra-
zeného parkoviště v místě bydliště podle 
zvláštního právního předpisu.
KOMENTÁŘ:
       Majitel auta s „označením O 1“ si 
může požádat o vyhrazené parkovací mís-
to v místě bydliště. O to je třeba zažádat 
na obci s rozšířenou působností – odboru 
dopravy. K vyhrazenému místu se vztahuje 
více poplatků – za povolení ke zřízení, za 
užívání místa a za vyznačení (namalování 
místa). Žadatel je podle zákona č.368/1992 
Sb. o správních poplatcích osvobozen od 
poplatku za povolení ke zřízení takového 
místa. Poplatek za užívání veřejného pro-
stranství spočívajícího ve vyhrazení trvalé-
ho parkovacího místa neplatí osoby inva-
lidní (v praxi se jedná o držitele průkazu 
ZTP a ZTP/P) podle zákona č.565/1991 o 
místních poplatcích. Poplatek za vyznače-
ní místa je žadatel povinen uhradit, vlastní 
značení provádí odbor dopravy nebo si ho 
může dojednat u soukromé firmy. Každý 
rok je třeba žádat o obnovení tohoto mís-
ta.
Z tohoto ustanovení vyplývá, že vyhrazené 

věnuje handicapovaným lidem . Náplní ergo-
terapie je především pomoci klientovi dosáh-
nout co největší samostatnosti,jeho podpora 
v resocializaci, pomoc při výběru kompen-
začních pomůcek.   Součástí ergoterapie je i  
rehabilitace, kdy se zaměřujeme především na 
horní končetiny- jemná motorika, koordinace 
pohybů, ale i na celkový stav klienta(psychický, 
fyzický) a na udržení jeho kondice. 
Tento rok ukončuji studium bakalářskou 
prací a vybrala jsem si téma – KLIEN-
TI S DIAGNÓZOU C-M-T. Paradox je, že 
při samotném výběru tohoto tématu, jsem 
neměla potuchy co toto onemocnění obná-
ší a po bližším hloubání jsem zjistila, že 
o samotné nemoci moc informací není …
Při výstavě NON HANDICAP jsem se sezná-
mila s některými členy Společnosti. Byli to 
velmi milí a vstřícní lidé, které jsem požádala 
o možnou spolupráci. 

Ráda bych spojila příjemné s užitečným a 
díky vaší pomoci získala více poznatků a 
informací o nemoci C-M-T.
Kdyby kdokoliv z vás měl bližší zájem o 
samotnou ergoterapii, nebo měl nějaké otáz-
ky (tento obor též není u nás příliš známý a 
proto na něj chci i tímto způsobem poukázat, 
protože v něm vidím budoucnost pro všechny 
handicapované lidi! Pro studium ergoterapie 
jsem se rozhodla při pobytu v zahraničí, kde 
patří mezi uznávané obory), tak mě můžete 
kontaktovat přes e-mail – tikurila@seznam.cz, 
ráda zodpovím všechny vaše otázky. 
 Děkuji , odpovíte-li mi na můj dotazník, pro-
sím, zašlete ho na adresu:Veronika Pešinová, 
Školní 268 , Přimda  348 06

Poznámka redakční rady : dotazník 
je přiložen jako samostatná příloha.

Informace pro členy Společnosti, kteří jsou přihlášeni na podzimní víkendo-
vé setkání v hotelu Vista v Ostravě a program semináře Společnosti C-M-T  

v  Sanatoriích Klimkovice

Víkendového setkání 5. – 7.10. 2007 
Platba za pobyt se bude hradit v 
pátek po příjezdu do hotelu Vista
Řádní členové Společnosti zaplatí za pobyt 
/ 2 x noc, 2x večeře, 2 x snídaně/ a oběd 
v Klimkovicích : 300,00 Kč až 500,00 Kč ( 
přesná částka bude vypočtena na základě 
konečného počtu přihlášených účastníků ).
Ostatní hosté si hradí ubytování a stra-
vu v hotelu Vista v plné výši: 900,00 Kč. 
Během víkendového pobytu budou členům 
Společnosti předány knihy, které jsou spon-
zorským darem od Euromedia Group, k.s. Pra-
ha, objednané vitamíny, Ginkgo a sponzorský 
dar  firmy Favea , spol.s.r.o, kterým jsou vita-
míny pro děti.
Pátek  5. 10. 2007: Příjezd: do 17.00 hod. 
– hotel Vista Ostrava, kde vás budou očeká-
vat organizátoři víkendového setkání, 18.00 
hod.: večeře, 20.00 hod.: možnost prohlídky 
Ostravy, Stodolní ulice 
Sobota  6.10. 2007: Snídaně: 7.00 hod., 

8.00 hod., odjezd na seminář Společnosti 
C-M-T do Klimkovic, Seminář v Sanatoriích  
Klimkovice: 9.30 hod. – 16.00 hod., Oběd: 
13.00 – 14.00 hod., od 15.30 hod. -  17.30 
hod. : objednané procedury ( nabídka pro-
cedur následuje), od 15.30 hod. - koupele, 
od 16.30 hod. -  bazén. Možnost prohlídky  
Sanatorií Klimkovice. Návrat do hotelu Vista 
: 18.00 hod. – 19.00 hod., večeře: 19.00 
hod., od 20.00 hod. – posezení ve spole-
čenské místnosti hotelu Vista, vystoupení   
prajzského souboru   Vlašanky  
Neděle 7.10. 2007: Snídaně: čas upřesníme 
na místě. Ukončení pobytu v Hotelu Vista do 
12.00 hod., Možnost návštěvy centra Ostravy 
a vyhlídkové věže Nové radnice ( bezbari-
érový vstup). Členům společnosti, kteří se 
nezúčastní víkendového setkání v Klimkovi-
cích, budou objednané vitamíny a Ginkgo  
zaslány poštou.
                                                                     

                      Blanka Klouzalová
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místo je placené a přidělené konkretní oso-
bě a nemá právo zde parkovat nikdo jiný. 
• Výjimka z povinnosti zaplatit dálniční 
známku (§20a, odst. 1.,zákona č.13/1997 Sb.):
Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné 
pozemní komunikace silničním motorovým 
vozidlem přepravujícím těžce zdravotně 
postižené občany, kterým byly podle zvlášt-
ního právního předpisu přiznány výhody 
(II.stupně, s výjimkou postižených úplnou 
nebo praktickou hluchotou, nebo III. stup-
ně), pokud držitelem silničního motorové-
ho vozidla je postižená osoba sama nebo 
osoba jí blízká.
KOMENTÁŘ:
       Z tohoto ustanovení vyplývá, že vozi-
dlo jedoucí po dálnici nebo rychlostní sil-
nici nemusí být označeno dálniční znám-
kou -jinými slovy, občané jím bylo vydáno 
„označení O 1“, tedy neplatí dálniční znám-
ku. Výhoda platí pouze, je-li v autě přepra-
vována osoba,na základě jejíhož průkazu 
mimořádných výhod bylo „označení O 1“ 
vydáno. Pokud osobu s postižením vezete 
např. do lázní, do zdravotnického zařízení 
a zpět se vracíte sami, nemusíte mít dálnič-
ní známku, je však dobré nechat si v pří-
slušném zařízení vystavit potvrzení.
• Výhody v EU (Evropské Unii)
Co se týče výhod v EU, mezinárodní průkaz 
mimořádných výhod existuje, ale naše úřa-
dy doposud nepřikročily k jeho vydávání. 
Náš průkaz mimořádných výhod v zahra-
ničí neznají.S označeným autem můžete 
využívat výhody parkování, ale dálniční 
známky je třeba platit. Před cestou je dob-
ré se informovat o podmínkách v konkrétní 
zemi, kterou chcete navštívit.
KOMENTÁŘ společný pro všechny uvede-
né VÝJIMKY:
• Jak je patrno ze shora uvedených ustano-
vení,  n e j s o u  tyto výjimky bezpodmíneč-
né a řidič vozidla s „označením O1“ musí 
v každém konkrétním případě prokazovat 
naléhavou nutnost, proč pravidla silničního 
provozu porušil.
• Všechny shora uvedené výjimky lze však 
použít pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo 

je-li ve vozidle přepravována osoba, která 
je držitelem „označení  O 1“. 
• Přepravovaná osoba je povinna prokázat 
na výzvu policisty nebo strážníka obec-
ní policie, že ji byly přiznány mimořádné 
výhody podle zvláštního právního před-
pisu, které ji opravňují k užívání vozidla 
s „označením  O 1“.
• Za stejných podmínek platí osvobození 
od placení poplatku za užití dálnice a rych-
lostní silnice pro motorová vozidla užívaná 
k přepravě nezaopatřených dětí, které jsou 
léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem 
nebo hemoblastosou, pokud rodiče nebo 
jim naroveň postavené osoby pobírají pří-
spěvek na provoz vozidla podle zvláštního 
právního předpisu (zák.č.13/1997 Sb., §22).
• Dodatková tabulka č. E 12   s nápisem 
„JEN ZÁSOBOVÁNÍ“ omezuje platnost 
značky, pod kterou je umístěna, na vozi-
dla zajišťující zásobování nebo lékařské, 
opravárenské, údržbářské, komunální a 
podobné služby pro oblast za značkou a 
na vozidla s označením č. O1“ ; pro tato 
vozidla neplatí značka, pod kterou je umís-
těna dodatková tabulka s nápisem „MIMO 
ZÁSOBOVÁNÍ“. (zák.č..30/2001 Sb., § 15)
• Dodatková tabulka č. E 12   s nápisem 
„JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje 
platnost značky, pod kterou je umístěna, na 
vozidla zajišťující zásobování nebo lékař-
ské, opravárenské, údržbářské, komunální 
a podobné služby pro oblast za značkou 
a na vozidla s označením č. O1“, vozi-
dla taxislužby a na vozidla , jejichž řidiči 
, popřípadě provozovatelé mají v místech 
za značkou bydliště , sídlo nebo garáž ; 
pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou 
je umístěna dodatková tabulka s nápisem 
„MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“. (zák.
č..30/2001 Sb., § 15) 

            Pro Bulletin Společnosti C-M-T 
zpracoval František Hampl        

                                                             
       zdroj : Svět motorů č.33 / 2007  

zázvorový chléb.
Mnozí léčitelé doporučují ke zmírnění 
bolesti na prsou při nachlazení a chřipce 
žvýkání čerstvého zázvoru, pití zázvoro-
vého čaje nebo lžíci medu s vymačkanou 
šťávou z kořene zázvoru.
My používáme doma zázvorový čaj také 

na prohřátí celého těla; oloupeme asi 1 
cm kořene, pokrájíme ho na tenké plátky, 
dáme do hrnku a zalijeme vroucí vodou. 
Necháme vyluhovat a osladíme medem

 Jitka a René Molitorisovi 
(čerpáno z internetu)

Prožili jste vaši dovolenou na místě, 
které by se líbilo i ostatním a bylo 
vhodné pro nás,  s diagnózou  C-M-T?

Tuto otázku píši záměrně, protože já a můj 
manžel jsme prožili krásný týden v bez-
bariérovém hotelu Biokovka v Chorvatsku 
na Makarské a ráda bych vás s tímto místem 
seznámila.
Makarská, městečko stejnojmenné riviéry, 
se rozkládá na úpatí horského
masivu Biokovo, jehož bílá barva ve slunci 
září a při západu slunce nádherně zrůžoví.
Hotel Biokovka se nachází přímo u přímoř-
ské promenády, plné kavárniček, restaurací 
a zmrzlináren, po níž se dostanete procház-
kou do přístavu i do centra Makarské. 
V Biokovce výborně vaří a pochutná si 
každý, snídani si vybíráte z bufetového sto-
lu a večeři z menu ( asi 6 jídel). A teď, to 
nejdůležitější! Pamatuji si předchozí roky, 
kdy jsem potřebovala vzít za ruku, abych 
se dostala do moře a vlnky mě neporazily 
hned u břehu, kdy na koupání ve větších 
vlnách jsem se mohla jen dívat, protože 
z vody bych už asi nevylezla. Nic takové-
ho jsem letos nezažila, protože……hned u 
hotelu je pláž a na ní molo se zvedákem 
do moře. Molo má i zábradlí, podél kterého 

Naše Společnost byla oslovena student-
kou ergoterapie, která nás prosí o vyplnění 
dotazníku s otázkami o naší chorobě. 
Rozhodnete-li se dotazník vyplnit a pokud 
pojedete na setkání do Klimkovic, můžete 
mně vyplněný dotazník dát a já ho předám 
slečně Pešinové.  

 Jitka Molitorisová

se rovněž bez problémů dostanete do vody. 
Viz foto. Prostě paráda. Hotel má také dva 
bazény s mořskou vodou, jeden z nich je 
vyhřívaný.Co je ale pro nás podstatné, oba 
bazény mají normální schody se zábradlím 
do vody, žádný žebřík. Hotel je totiž, mimo 
jiné, využíván jako zdravotnické a rehabili-
tační zařízení a je proto vhodný pro tělesně 
postižené.

 Jitka Molitorisová

Dobrý den přeji…
Předem bych chtěla poděkovat všem, kteří 
si najdou chvíli věnovat se mému dotazní-
ku. Nejprve se vám představím, napíši něco 
o svém studiu a o tom, jak jsem se dostala 
k vaší Společnosti.
Jmenuji se Veronika Pešinová, jsem studentka 
vysoké školy v Plzni, obor ERGOTERAPIE. Je 
to specializovaný zdravotnický obor, který se 



815

Zúčastnili jsme se
Škola smyku – Vysoké Mýto

Dne 30. srpna 2007 se  20 členů Společnosti 
C-M-T včetně jejich doprovodů zúčastnilo 
ve Vysokém Mýtě tzv. školy smyku na míst-
ní výcvikové dráze. Absolvování tohoto 
kurzu bylo nabídnuto našemu předsedovi 
Ing.J.Zajícovi, jako sponzorský dar pro čle-
ny Společnosti C-M-T. Tyto výcvikové dráhy 
jsou pouze dvě v celé republice, druhá se 
nachází v Mostě. Na závodišti jsme strávili 
šest hodin, tři hodiny bylo teoretické školení 
a tři hodiny pak samotný nácvik řešení kri-
zových situací v terénu. Vyzkoušeli jsme si, 
jak dokážeme, resp. nedokážeme své auto 
ovládat na mokrém a extrémně kluzkém 
povrchu na rovině, z kopce a v zatáčce. 
I zkušení řidiči, kteří již mají najety tisíce 
kilometrů byli občas překvapeni, jak jejich 
auto i oni sami zareagovali v krizových situ-
ací, a měli co dělat, aby své auto zvládli. 
Zjistili jsem také, že ne každé ruční ovládá-
ní, které jé homologováno, je použitelné a 
bezpečné v krizových situacích. Nezvlád-
nutí takové situace pak není vinou řidi-
če, ale jeho ruční úpravy. Kdo má v autě 
vše předěláno na ruční ovládání nemůže 
najednou mačkat brzdu, spojku a ještě točit 
volantem. V takové situaci pak auto „chcíp-
ne“, kola se zablokují a auto se stane neo-
vladatelným. Proto Vám všem doporuču-
jeme, abyste se před zakoupením ručního 
ovládaní poradili s nějakým odborníkem 
o jeho použitelnosti právě v takovýchto 
situacích. Nejvhodnější pro handicapova-
né osoby je zakoupit auto s automatickou 
převodovkou a systémem ABS, zvýší se tak 
pravděpodobnost zvládnutí podobných 
situací. 
Je třeba zmínit i fakt, že kurz absolvovaly 
tři ženy - řidičky, které i přes počáteční 
obavy zdárně absolvovaly celé školení a na 
některých úsecích byly dokonce lepší než 
pánové řidiči. V některý zemích Evropské 
unie jsou při zdárném absolvování tohoto 

cvičení řidičům umazány trestné body za 
jeho přestupky. I u nás se o podobné věci 
jedná a možná, že brzy se certifikát o absol-
vování kurzu stane ceněným dokladem. 
Na závěr je nutné poděkovat našim spon-
zorům, High Car Training v.o.s. a České 
podnikatelské pojišťovně a.s., kteří nám 
umožnili kurz školy smyku absolvovat. 
V neposlední řadě děkujeme i instrukto-
ru Pavlu Jedličkovi za jeho profesionální 
přístup a perfektní vedení celého kurzu.

PS: Kurz lze prodělat s jakýmkoliv autem, 
které má samozřejmě platnou technickou 
kontrolu. FIAT 126 MALUCH manželů 
Klouzalových se překonal a všechny svými 
výkony nadchl.

Mgr. Michal Šimůnek
Vložit foto- Vysoké Mýto  

zaměstnání a vůbec nedostatek pohybu,
* špatná výživa nebo kouření, * do určité 
míry i vyšší věk. Podle průzkumů trpí u nás 
bércovými vředy asi 100 000 lidí. Náchyl-
nější jsou k jejich vzniku ženy, které žilní 
problémy trápí častěji. V lékařských ordina-
cích se však objeví jen menšina z nich.
Jedním z důvodů jsou nepochybně nespráv-
né informace a zmíněné pověry, které se 
okolo léčby bércových vředů objevují.
Vtip vlhkého hojení
Hojení bércového vředu probíhá ve třech 
fázích. Pro každou z nich je nutné použít 
jiný vlhký obvaz, odborně řečeno, krytí. V 
první fázi - čisticí, jsou to materiály, které 
z rány odstraňují nečistoty, tedy hlavně 
odumřelou tkáň. Odsávají z povrchu vředu 
také nadbytečný sekret s choroboplodnými 
zárodky.
Ve druhé fázi podporuje vhodný obvaz tvor-
bu nové tkáně tím, že vyrovnává potřebnou 
vlhkost v ráně a chrání ji před vysychá-
ním. Ve třetí fázi se používá materiál, který 
urychluje dělení buněk tím, že udržuje pro-
středí rány vlhké a zabraňuje předčasnému 
vytvoření strupu.
V případě žilní nedostatečnosti musí po 
přiložení moderního obvazu následovat 
kompresivní terapie. Nebo-li bandáž kon-
četiny elastickým obinadlem, jež pomáhá 
zlepšovat návrat žilní krve. „Problémem 
širšího zavedení vlhké léčby, tedy moderní-
ho postupu je, že se mnohdy pacient vůbec 
nedostane k dermatologovi,“ říká prof. 
MUDr. Jana Hercogová, CSc., přednostka 
Dermatovenerologické kliniky ve fakultní 
nemocnici v Praze na Bulovce. „Je léčen 

klasicky, například praktickým lékařem, 
který nemá zkušenosti s moderními vlhký-
mi obvazy.“
Role dermatologa je však podle ní při léčbě 
bércových vředů nezastupitelná. Na dru-
hou stranu je dobré, když pracuje v týmu 
spolu s dalšími odborníky.
Háček je v tom, že ani všichni dermato-
logové ještě nepoužívají moderní způsob 
léčby ran. Proto je vhodné, když se paci-
ent obrátí na některé z center, kde se kožní 
lékaři domlouvají při léčbě ran s dalšími 
specialisty. Centra obvykle najdou na kož-
ních klinikách a ve fakultních nemocnicích.
Pomozte si i vy sami.
K hojení bércových vředů přispívá dostatek 
kvalitních bílkovin. Proto pomáhá, když do 
svého jídelníčku zařadíme bujón, mléč-
né výrobky, bílé maso (rybí, kuřecí, krůtí 
apod.). Také ho podporuje dostatek mine-
rálů, zejména selenu, magnézia, kalcia a 
zinku. Užitečné je, když si umíme obvaz 
sami vyměnit.
Kde získat informace
Telefonní poradenská linka 841 113 114 je 
v provozu každý pátek od 11.00 do 13.00 
hodin. Poradí pacientům, které trápí bérco-
vé vředy, diabetická noha a další chronické 
nebo špatně se hojící rány. Řadu užiteč-
ných informací najdete na www.hojeni21. 
cz, rady získáte i na internetových strán-
kách České společnosti pro léčbu rány: 
www.cslr.cz

 BK    Převzato z novinek 
Helpnetu 12.8.2007

Pamatujete se na dotazníky, kte-
ré nám Blanka Klouzalová dávala 
v Janských Lázních? 

„Zkoumala“, jaké „neduhy“ nás, kromě 
nemoci CMT, trápí.Mnoho z nás uvedlo 
studené končetiny, špatné trávení, bolesti 
hlavy, svalů, nadýmání, atd.
Víte co na všechny tyto problémy pomá-

há? Zázvor. Úžasná rostlina, jejíž kořen 
se používá již tisíce let jako lék. Zázvor 
uklidní zažívací potíže, od plynatosti až 
po nevolnosti a zvracení. Protizánětlivé a 
analgetické účinky zázvoru mohou pomoci 
utišit svalové bolesti, bolesti při zánětech 
kloubů, při nachlazení a chřipce.
Staří Řekové hodnotili zázvor jako podpůr-
ný prostředek pro trávení tak vysoko, že ho 
míchali do chleba a připravovali tak první 
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Preimplantační genetická diagnostika  
        

Centrum  lékařské genetiky a reprodukční 
medicíny  GENNET CZ, s.r.o.
170 00 Praha 7, Kostelní 9, 
Tel: 242 456 730, Fax: 242 456 722
e-mail: info@gennet.cz   www.gennet.cz
      
  V Praze dne 27. června 2007

Vážení členové Společnosti C-M-T,
v našem zdravotnickém zařízení nabízíme 
možnost preimplantační genetické dia-
gnostiky monogenních chorob metodami 
molekulární genetiky, mezi nimi i diagnos-
tiku C-M-T.
Vyšetření je provedeno na jednotlivých 
blastomerách embryí páru  získaných  v 
programu  IVF  k  vyloučení/potvrzení  pří-
tomnosti  rizikového  haplotypu u vyšetřo-
vaných embryí. Rizikový haplotyp pro kon-
krétní rodinu a onemocnění stanovujeme 
před začátkem IVF cyklu v rámci příprav-
ných vyšetření. Je nezbytné, aby zájemci 
o preimplantační genetické vyšetření byli 

pacienti s diagnózou, která byla potvrzena 
molekulárně-genetickým vyšetřením u ale-
spoň dvou příbuzných osob. 
O úhradu preimplantační genetické diagnos-
tiky budeme žádat zdravotní pojišťovnu paci-
entky a v případě souhlasu budeme účtovat 
pouze manipulace s blastomerami a  pro-
dlouženou  kultivaci embryí  za cca  15 000 Kč.
V našem centru jsme schopni zabezpečit 
kompletní péči od úvodní genetické konzul-
tace k  poskytovanému vyšetření přes zajiš-
tění průběhu IVF cyklu až po vlastní prove-
dení  preimplantační genetické diagnostiky.

V případě zájmu se těšíme na spolupráci.

RNDr. Martina Putzová                                    
Laboratoř molekulární diagnostiky                         

MUDr. David Stejskal
Vedoucí lékař

Poznámka redakční rady : zástupci GEN-
NET CZ, s.r.o. budou přítomni na semináři 
Společnosti C-M-T   6.10. 07 v Klimkovi-
cích.   
                                                             BK  

Příroda léčí

Med a diabetici 
     V minulé čísle jsme Vás informovali o 
příznivých léčebných účincích medu. Nyní 
přinášíme informace o léčbě medem u dia-
betiků. 
    „Med by se mohl stát pro diabetiky, 
pokud se podává vně, pomocníkem a účin-
ným lékem na vředy a boláky, které vznika-
jí jako důsledek nemoci“, napsala lékařka 
z amerického Wisconsinu, kde si pacientka 
-diabetička potírala medem hnisavé boláky. 
Po několika měsíční terapii včelí produkt 
skutečně zabral a dokázal projevy cukrovky 

Mnohé z nás trápí…….

BÉRCOVÉ VŘEDY lze léčit moderně
Bércové vředy trápí spoustu lidí a jejich 
příčinou bývají cévní problémy. Většinou 
špatný odtok krve žilami, to znamená žilní 
nedostatečnost. Vředy se obvykle vytvoří 
na bérci, tedy na holeni, nebo v jeho okolí. 
Odtud Název - bércové vředy.
Kolem jejich léčby existuje řada falešných 
mýtů. Jedním z nich je, že musí být suché. 
Proto se dřív léčily pomocí různých mas-
tí, past a zásypů. Efektivita tohoto postu-
pu však byla problematická. Výsledky se 
dostavily po delší době nebo vůbec.
Spousta pacientů se navíc smířila se svým 
osudem a nevyhledávala lékařskou pomoc. 
Mnohým proto uniklo, že se v posledních 
letech objevila nová, velmi účinná metoda 
léčby. Využívá speciální vlhký obvaz, který 
ránu neudržuje suchou, ale naopak opti-
málně vlhkou. Tím podporuje hojení.
Pacient se díky nové metodě léčí kratší 
dobu. A počet lidí, kterým vlhké hojení 
pomáhá, je mnohem vyšší než u suchého 
způsobu.
Není jen pro bohaté
Další mýtus je, že si ho mohou dovolit 
pouze bohatí lidé. Je prý totiž drahé. Při-
tom moderní léčbu bércových vředů hradí 
zdravotní pojišťovny. Má to ovšem jeden 

omezit mnohem výrazněji než běžné léky. 
Diabetici mají sníženou cirkulaci krve a 
horší imunitu vůči infekcím. Většinou se 
jejich vředy léčí pomocí antibiotik, jenže 
vůči nim je odolná bakterie Staphylo-
coccus aureus – zvláště kmen rezistentní 
vůči methicilínu.  Dobré zkušenosti mají 
s medem také experti z Velké Británie, kde 
léčí tímto způsobem stafylokoka již několik 
let. Teď se vědci chtějí zaměřit na to, jaký 
druh medu a jaký způsob jeho aplikace by 
byl nejúčinnější.                                                    
                                          
 BS, čerpáno z časopisu Včelařství 7/2007

háček. Musí ji schválit revizní lékař. Což 
ovšem vyžaduje, aby praktický doktor 
vyplnil složitý formulář. Řada z nich s tím 
nechce ztrácet čas. Pacientovi raději dopo-
ručí méně účinnou suchou léčbu. Tento 
problém lze odstranit.
Pacient, nebo někdo z jeho rodiny, musí 
najít dost síly a učinit zadost všem úředním 
požadavkům. Tím zajistí úhradu léčby.
U řady lidí však stačí, když si spočítají, 
kolik je stojí jiná než vlhká léčba. Zjistí, o 
kolik peněz přijdou maroděním a ježděním 
po doktorech. Mnohé pak třeba překvapí, 
že se jim zdánlivě drahá léčba vyplatí, i 
když si ji uhradí sami.
100 000 postižených má sklon k bércovým 
vředům, respektive k žilním problémům, 
signalizují otoky nohou. A tvorba šupin, 
případně pigmentových skvrn na kůži. Ale 
také, že se drobné oděrky špatně hojí.
Banální lapálie, jako je štípnutí hmyzem 
anebo škrábnutí, se pak u postižených lidí 
snadno změní ve velký problém. A zvlášť v 
letních vedrech.
Pokožka na bércích mokvá a vytváří se 
měkký vřed, který je bolestivý. Navíc hrozí, 
že se v otevřených ranách objeví infekce. 
Za vším je narušený krevní oběh a tedy 
špatná výživa kůže i dalších tkání. Tento 
stav může ještě více zhoršit: * cukrovka a 
obezita, * zánět hlubokých žil, * sedavé 

DNA laboratoř KDN  v FN Motol 

Ne všichni z našich členů Společnosti, hlav-
ně ti, kteří již podstoupili genetické vyšetření  
a neplánují rodinu, jsou seznámeni se situ-
ací,  která trvá již od začátku tohoto roku.
Od začátku nového roku nelze provádět 
diagnostická DNA vyšetření ve FN Motol. 
Je  smutné, že v dnešní době dochází 
k takovéto situaci  a pro nás,  pacienty s 
diagnosou CMT, jsou to pouze kroky zpět. 
Snažíme se v této situaci pomoci, v červnu 
jsme zaslali na vedení FN Motol otevřený 
dopis s peticí, ke které se přidala mnohá 
genetická oddělení, neurologičtí  lékaři a 
také rodiny z Hlučínska.
Situace je zatím taková, že po několika 
urgencích  jsme se dočkali vyjádření, že 

nám bude v září !!! odpovězeno. Pokud 
bude situace neřešitelná, obrátíme se na 
media.
                                                                 

                   Klouzalová Blanka 
 místopředsedkyně společnosti C-M-T 

Věc: 
Otevřený dopis vedení FN Motol 
ve věci situace DNA laboratoře KDN

Společnost C-M-T, občanské sdružení osob 
s onemocněním Charcot – Marie – Tooth 
(CMT), nesouhlasí s přístupem vedení FN 
Motol k dlouhodobě neúnosné situaci pra-
coviště DNA laboratoře, které vedlo nedáv-
no až k personálnímu rozpadu tohoto pra-
coviště. 
Důsledkem této situace je zastavení, resp. 
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nemožnost provádění diagnostických DNA 
vyšetření pro nejčastější typy CMT u paci-
entů z celé ČR, ale např. i ze Slovenska. 
Nezájem a neochota vedení FN Motol řešit 
situaci, ani přes několikaleté žádosti a upo-
zorňování na kritickou situaci ze strany jak 
našich členů, tak i vedení Kliniky dětské 
neurologie, vyústila v odchod téměř 90 
% personálu DNA laboratoře na jiné pra-
coviště a tím k vážnému omezení dostup-
nosti zdravotní péče pro pacienty s CMT 
v České republice. Tato situace nás jako 
občany s nejčastějším dědičným nervo-
svalovým onemocněním C–M-T naplňuje 
velkými obavami. Specializované genetic-
ké vyšetření je u nás nezbytnou nutností 
pro správné stanovení diagnosy a určení 
další prognózy, včetně možné léčby. Velký 
význam má i při plánování potomků takto 
postižených osob. Rozpad pracoviště, který 
byl důsledkem netečnosti vedení FN Motol 
k dlouhodobě nevyhovující a špatné pro-
storové situace tohoto pracoviště světové-
ho významu, považujeme za znepokojující 
krok zpátky. Na špatné prostorové podmín-
ky pracoviště upozorňovala již před něko-
lika lety tehdejšího ministra zdravotnictví 
svým dopisem naše členka paní Věra Kun-
cová a ředitelem FN Motol  byla slíbena 
náprava, ke které bohužel nedošlo. Přitom 
se jedná o špičkové pracoviště, které bylo 
jediné svého druhu v České republice a své 
významné renomé získalo i v zahraničí. 
Laboratoř spolupracovala s genetickými a 
neurologickými pracovišti po celé republi-
ce a dá se říci, že tato pracoviště byla na 
výsledcích laboratoře závislá. Tato spo-
lupráce je nyní ohrožena díky  nezájmu 
vedení FN Motol.
V roce 2004 se i díky spolupráci s naší 
Společností podařil motolské laboratoři za 
přispění specializovaného belgického pra-
coviště světový objev ve zkoumání diagno-
sy C-M-T.
Domníváme se, že v takovém zdravotnic-
kém komplexu, jako je FN Motol, nebu-

de problém nalézt vhodné a odpovídající 
prostory pro toto pracoviště a že vedení 
nemocnice najde vyhovující řešení, které 
zlepší stávající situaci. Náklady vložené 
do investice pro tuto laboratoř se FN Motol 
efektivní činností DNA laboratoře jistě již 
mnohonásobně v minulosti zaplatily a 
v budoucnosti jistě vrátí.

Obracíme se proto na Vás se žádostí o 
vysvětlení této situace a žádáme Vás o zjed-
nání nápravy, aby se opět na toto pracoviš-
tě mohl vrátit profesionální personál, který 
bude pokračovat v dobře započaté práci. 

Za výbor Společnosti C-M-T

        Mgr. Michal Šimůnek
místopředseda Společnosti C-M-T          

               Blanka   Klouzalová
 místopředsedkyně Společnosti C-M-T

Co bychom měli vědět…

Občan se změněnou pracovní schopností
Od 1.10.2007 dochází v souvislosti 
s novou legislativou k výrazným změ-
nám, týkajících se občanů se změněnou 
pracovní schopností (ZPS). Možná, že 
už se na Vás Váš zaměstnavatel v sou-
vislosti s touto změnou obrátil a proto 
následující řádky jsou určeny právě Vám. 
S přijetím nového zákona č. 435/ 2004 
Sb., o zaměstnanosti, a následného záko-
na č. 436/2004 Sb., kterým se mění něk-
teré zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o zaměstnanosti, došlo ke změně pojmo-
vého označení osob se ZPS včetně jejich 
kategorizace, což ovlivnilo i příslušná 
ustanovení dalších zákonů, které se práv-
ní úpravou osob se ZPS rovněž zabývají. 
Stěžejním právním předpisem pro tyto 
změny je ovšem nový zákon o zaměstna-
nosti, který nabyl účinnosti 1. října 2004.
Podle právní úpravy, účinné do 30. září 

na 6500 korun měsíčně,“ upřesnil. 
Předseda Národní rady osob se zdravot-
ním postižením Václav Krása připomněl, 
že jednání začínala u návrhu 5900 korun 
pro pracovníky s těžším postižením a 4900 
korun pro ostatní s postižením. Dospěla 
až k částkám 9000 a 6500 korun s tím, 
že zaměstnancům musela být vyplacena 

alespoň minimální mzda, která nyní činí 
8000 korun. „Firmy chtěly navýšit příspě-
vek státu na 10.400 a 8000 korun, to se jim 
ale nepodařilo prosadit,“ řekl Krása ČTK. 

BK     ČTK, 21. 08. 2007 

Příručka pro pacienta – 2.část

U lékaře
Co mám dělat, když mě lékař odmítne 
zaregistrovat?
Máte právo požadovat od něj vysvětlení. 
Má-li lékař plný stav pacientů,musíte se 
obrátit na jiného lékaře.Odmítne-li vás 
lékař zaregistrovat z jiného důvodu, obraťte 
se na vedení či zřizovatele zdravotnického 
zařízení, svou zdravotní pojišťovnu nebo 
na odbor zdravotnictví příslušného krajské-
ho úřadu.Můžete též požádat o radu paci-
entskou organizaci.
Kdy po mně může lékař požadovat platbu 
v hotovosti?
Pouze za zákroky, které nejsou hrazeny 
ze zdravotního pojištění, a to pouze po 
předchozím poučení.Lékař je povinen vám 
vydat potvrzení o platbě. Pokud by od vás 
lékař požadoval platbu za zákroky, které 
zdravotní pojišťovna hradí, upozorněte 
na to svou zdravotní pojišťovnu, případně 
odbor zdravotnictví příslušného krajského 
úřadu.
Co je a co není hrazeno ze zdravotního 
pojištění?
Hrazena je především základní péče.Infor-
mace o rozsahu hrazené péče a odpovědi 
vztahující se ke konkrétním situacím žádejte 
od své zdravotní pojišťovny. Ze zdravotního 
pojištění zpravidla nejsou hrazena vyšetření, 
prohlídky a výkony na vaši žádost, která jsou 
ve vašem osobním zájmu ( např. vyšetření 
k vydání řidičského nebo zbrojního průka-
zu), nadstandardní péče a některé další, např. 

stomatologické zákroky, plastická chirurgie.
Seznam nehrazené péče obsahuje příloha č. 
2 zákona č, 48/1997 Sb.
Mohu po svém lékaři požadovat ošetře-
ní mimo ordinační dobu nebo ošetření 
doma?
Lékař je povinen bezplatně poskytnout ošet-
ření mimo ordinační dobu pouze v případě, 
že se jedná o neodkladnou péči či poskyt-
nutí první pomoci a v případě, že pacient 
není ze zdravotních důvodů schopen náv-
štěvy lékaře. Za těchto okolností je možné 
i ošetření pohotovostní službou či zdravot-
nickou záchrannou službou. Pokud potře-
bujete navštívit svého lékaře mimo jeho 
ordinační dobu z jiných důvodů, záleží vše 
na vaší společné domluvě, lékař však od 
vás za návštěvu mimo stanovené ordinační 
hodiny může požadovat poplatek.
Stejná pravidla platí i pro ošetření doma.
Musím se po nástupu do nového zaměstná-
ní zaregistrovat k závodnímu lékaři nového 
zaměstnavatele, i když jsem spokojen/a se 
svým dosavadním praktickým lékařem?
V případě preventivní závodní péče mož-
nost volby neplatí – na pokyn nového 
zaměstnavatele tedy musíte podstoupit pro-
hlídky u jím stanoveného závodního lékaře, 
který bude moci nahlížet do vaší dokumen-
tace. Nemusíte však opouštět svého prak-
tického lékaře a nemusíte se přeregistrovat 
k závodnímu lékaři ( zákon č.20/1996).

JM  (čerpáno z Příručky 
pacienta CzechMed)
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2004 (zákon č. 1/ 1991 Sb., o zaměst-
nanosti), byly v ustanovení § 21 tohoto 
zákona definovány tři kategorie obča-
nů se ZPS následujícím způsobem:
1) Občanem se ZPS je občan, který má 
pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 
podstatně omezenou možnost pracovního 
uplatnění, popřípadě přípravy k pracov-
nímu uplatnění; občany se ZPS jsou též 
poživatelé důchodů podmíněných dlou-
hodobě nepříznivým zdravotním stavem, 
pokud jim zachovaná pracovní schopnost 
dovoluje pracovní uplatnění nebo přípravu 
pro toto uplatnění. Občanem se ZPS je vždy 
občan, který: A/ je poživatelem částečného 
invalidního důchodu, nebo B/ byl uznán 
částečně invalidním, i když mu nevznikl 
nárok na částečný invalidní důchod, nebo 
C/ mu vznikl nárok na částečný invalidní 
důchod, avšak tento důchod se pro souběh 
s příjmem z výdělečné činnosti nevyplácí.
2) Občanem se ZPS s těžším zdravotním 
postižením (ZPS/TZP) je občan, který má 
mimořádně omezenou možnost pracov-
ního uplatnění, včetně přípravy k němu a 
může se uplatnit jen ve zcela úzkém okru-
hu zaměstnání, popřípadě v zaměstnání za 
mimořádně upravených pracovních podmí-
nek. Občanem se ZPS/TZP je vždy: A/ občan 
plně invalidní, který je schopen vykonávat 
soustavné zaměstnání jen za zcela mimo-
řádných podmínek, a dále B/ občan, který 
se může pro svůj dlouhodobě nepříznivý 
zdravotní stav připravovat na budoucí povo-
lání jen za zcela mimořádných podmínek.
3) Ostatní, na které se nevztahují výše uve-
dené zdravotní podmínky, jsou občany se 
ZPS, respektive občany se ZPS/TZP jen na 
základě rozhodnutí příslušného státního 
orgánu, tj. posudkové komise místně přísluš-
né okresní správy sociálního zabezpečení.
Jaké změny obsahuje nová právní úprava 
od 1. 10. 2004 ?Podle nového zákona č. 
435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nabyl 
účinnosti 1. října 2004, došlo k přejmeno-
vání osob se ZPS, které zákon nově termi-
nologicky označuje jako „osoby se zdravot-
ním postižením“. Namísto pojmu „občan“ 

se nově používá pojem „fyzická osoba“.
Podle ustanovení § 67 tohoto zákona jsou 
osobami se zdravotním postižením fyzické 
osoby, rozdělené do tří kategorií takto:
1)Osoby s těžším zdravotním postižením 
jsou fyzické osoby, které byly orgánem 
sociálního zabezpečení uznány plně inva-
lidními ( dříve občané se ZPS/TZP).
2)Osoby se zdravotním postižením jsou 
fyzické osoby, které byly orgánem sociální-
ho zabezpečení uznány částečně invalidní-
mi ( dříve občané se ZPS).
3)Osoby zdravotně znevýhodněné jsou 
fyzické osoby, které byly rozhodnutím 
orgánu sociálního zabezpečení uznány 
zdravotně znevýhodněnými ( dříve občané 
se ZPS jen na základě rozhodnutí orgánu 
sociálního zabezpečení, tj. bez přiznání 
jakéhokoliv stupně invalidity).
Za zdravotně znevýhodněnou osobu se 
považuje fyzická osoba, která má takovou 
funkční poruchu zdravotního stavu, při 
které má zachovánu schopnost vykonávat 
soustavné zaměstnání nebo jinou výdě-
lečnou činnost, ale její možnosti být nebo 
zůstat pracovně začleněna, vykonávat 
dosavadní povolání nebo využít dosavad-
ní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou 
podstatně omezeny z důvodu jejího dlou-
hodobě nepříznivého zdravotního stavu.
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 
se považuje nepříznivý stav, který podle 
poznatků lékařské vědy má trvat déle než 
jeden rok a podstatně omezuje psychické, 
fyzické nebo smyslové schopnosti, a tím i 
možnost pracovního uplatnění.
Jaké závěry tedy z nové úpravy pro stáva-
jící občany se ZPS vyplývají?
U osob, které byly uznány částečně nebo 
plně invalidními, se nic nemění, tyto 
budou nadále posuzovány jako fyzické 
osoby se zdravotním postižením, respek-
tive jako fyzické osoby s těžším zdra-
votním postižením tak dlouho, dokud 
jim bude přiznána částečná či plná inva-
lidita, respektive pokud budou pobí-
rat částečný či plný invalidní důchod.
Změna se týká pouze třetí kategorie osob 

se změněnou pracovní schopností, kterým 
nebyl přiznán žádný stupeň invalidity, 
a změněná pracovní schopnost jim byla 
přiznána pouze rozhodnutím posudkové 
komise okresní správy sociálního zabez-
pečení. Tyto osoby budou považovány za 
fyzické osoby zdravotně znevýhodněné 
maximálně do doby 3 let od účinnosti záko-
na, tj. do 30.9.2007. Totéž platí pro osoby 
se změněnou pracovní schopností s těžším 
zdravotním postižením, které nebyly uzná-
ny plně invalidní - po uplynutí 3 let (od 
1.10.2007) již nebudou tyto osoby považo-
vány za fyzické osoby s těžším zdravotním 
postižením podle tohoto zákona. Budou-li 
tyto osoby chtít získat status fyzické oso-
by zdravotně znevýhodněné nebo fyzické 
osoby s těžším zdravotním postižením i 
nadále, budou muset před uplynutím sta-
novené doby 3 let podstoupit nové lékařské 
vyšetření a jejich zdravotní stav bude znovu 
posouzen posudkovou komisí. K novému 
vyšetření a posouzení zdravotního stavu 
budou občané, kterých se tato změna týká, 
včas vyzváni. Žádat znovu proto není třeba.                                                                                     

              Mgr. Michal Šimůnek
s použitím internetového zpravodajství

Firmy varují, že reforma povede 
k propouštění handicapovaných

Firmy zaměstnávající lidi se zdravotním 
postižením varují, že reforma veřejných 
financí povede k propouštění pracovníků 
s handicapem a krachu řady firem. Pod-
le Asociace zaměstnavatelů zdravotně 
postižených ČR (AZZP) a Svazu českých a 
moravských výrobních družstev (SČMVD) 
stát zřejmě nemá zájem na pracovním 
uplatnění lidí se zdravotním postižením. 
V prohlášení pro ČTK připomínají, že v 
návrhu reformy se od počátku počítalo s 
výrazným snížením příspěvků pro firmy 
zaměstnávající zdravotně postižené. Byla 
to reakce na zákon o zaměstnanosti. Para-

graf 78 tohoto zákona umožňoval zneužití 
příspěvku, pobírali ho i zaměstnavatelé, 
kterým nepatřil. Příspěvek dorovnává fir-
mám náklady na lidi, kteří kvůli zdravotní-
mu postižení mají malý výkon. Řeší i to, že 
řada firem s těmito pracovníky má na trhu 
problémy s odbytem výrobků. „Dopady 
plošného krácení příspěvků nedělají rozdíl 
mezi potřebami skutečných zaměstnava-
telů, kteří dávají lidem práci a důstojnou 
mzdu, a „kvazizaměstnavateli“, kteří jen 
uzavřou s postiženým člověkem pracov-
ní smlouvu a na jejím základě inkasují 
veřejné finance,“ uvádí se v prohlášení. 
Podle místopředsedy výkonné rady AZZP 
ČR Karla Rychtáře hrozí, že firmy budou 
po 1. lednu 2008 propouštět lidi, jejichž 
výkon nepokryje minimální osobní nákla-
dy. Může se stát, že počet zaměstnanců 
se zdravotním postižením ve firmě kles-
ne pod 50 procent, takže zaměstnavatel 
ztratí nárok na státní příspěvek. „Víme 
o firmách, které uvažují o ukončení či 
výrazném omezení činnosti,“ řekl Rychtář. 
AZZP a SČMVD vyjadřují ochotu k další-
mu jednání. Souhlasí, že veřejné peníze 
nemohou být firmám lehce dostupné, pod-
mínky pro jejich získání by ale měly být 
„splnitelné a administrativně schůdné“. 
Předseda AZZP ČR a předseda brněn-
ského družstva handicapovaných Šance 
Josef Šulc označil současnou situaci za 
„Kocourkov“. Zástupci firem, družstev a 
podnikatelů podle něj jednali opakovaně 
s ministerstvem práce a sociálních věcí, 
těsně před schvalováním reformy ve sně-
movně ale nevědí, jaké znění ministerstvo 
poslancům dá. Mluvčí ministerstva práce a 
sociálních věcí Jiří Sezemský ČTK řekl, že 
příspěvek dostanou firmy ve výši skutečně 
vynaložených mzdových nákladů, včetně 
sociálního a zdravotního pojištění. „Pro 
zamezení zneužívání příspěvku je stanove-
na jeho maximální výše pro osoby s těžším 
zdravotním postižením na 9000 korun 
měsíčně a pro ostatní osoby s postižením 




