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Společnost C-M-T je občanské sdružení, založené v červnu 1999.
Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů 
a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním CMT v součinnosti 
s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi. 

Společnost se zejména snaží:
•  zlepšovat informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice CMT,
•  organizovat setkání a edukačně - rekondiční 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 one-
mocněním  CMT,
•  shromažďovat finanční prostředky pro organizování podpůrných programů a 
rovněž pro výzkum onemocnění CMT ,
•  zprostředkovávat komunikaci mezi pacienty a orgány státní správy a samo-
správy v ČR i mezinárodními institucemi,
•  navrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná  
opatření ve prospěch zdravotně postižených a posuzovat návrhy opatření týka-
jících se život ních podmínek zdravotně postižených,
•  sledovat a vyhodnocovat realizaci legislativních i jiných opatření ve pro-
spěch osob se zdravotním postižením, vyplývajících z mezinárodních závazků i 
právních norem České republiky, a v případě potřeby iniciovat opatření k nápra-
vě zjištěných nedostatků,
•  vydávat periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT 
nebo činnosti Společnosti. Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je dědič-
ná neuropatie, která postihuje v České republice asi 4 tisíce osob. CMT je rozší-
řena celosvětově, vyskytuje se ve všech rasách a etnických skupinách. Přestože 
byla objevena již roku 1886 třemi lékaři (Jean-Marie Charcot, Pierre Marie a 
Howard Henry Tooth), zůstávají příčiny některých forem choroby dosud neob-
jasněné. U pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních a posléze i 
horních končetin, jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na 
periferii končetin slábnou, protože je postižené nervy dostatečně nestimulují. 
Dále dochází ke zhoršování funkce senzitivních nervů, které zprostředkovávají 
vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, 
při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly 
inervují. CMT není smrtelné onemocnění a nijak nezkracuje očekávanou délku 
života, vede však nezřídka k invaliditě pacientů.
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Počátkem ledna odstartoval v australském Perthu výjimečný rok českého 
tenisu. Tomáš Berdych a Petra Kvitová tam vyhráli pohár smíšených druž-
stev Hopman Cup. V listopadu jedinečné tažení skončilo v Praze. Během 
14 dnů obhájily české tenistky své loňské prvenství ve Fed Cupu a muži po 
dlouhých 32 letech mohli zvednout nad hlavu slavnou „salátovou mísu“ 
- Davis Cup. „Tenisové Nagano“ bylo neuvěřitelné. Našim tenistům patří 
velká gratulace a dík za skvělý výkon.

Zlatý rok českého tenisu
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zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické době 
si najdete pár chvil na přečtení nového Bulletinu. Především Vás chci upozornit 
na články ze sociální oblasti. Téma sKaret je stále aktuální a názory a komentáře
na její užívání se mění doslova každý den. Stanovisko Společnosti C-M-T 
v této věci je stále neměnné. Pokud kdokoliv z Vás odmítne převzít sKartu, 
vystavuje se tím nebezpečí zablokování výplaty dávek. Dosud nikdo z povolaných, 
především z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, veřejně nezaručil, 
že tomu tak nebude. To, že to veřejně prohlásí nějaký poslanec či ombudsman 
(jehož stanovisko uveřejňujeme), vůbec nic ve vztahu k člověku, který dávky 
pobírá, neznamená. Pokud tedy není Vaše situace taková, že převzetím sKarty 
byste přišli o možnost dostat se ke svým penězům, radím Vám, abyste ji pře-
vzali. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě neváhejte kontaktovat. 
Přinášíme Vám též pozvánku na Valnou hromadu a s tím souvisí i naše každoroční
prosba. Pokud se jednání nebudete moci zúčastnit, vyplňte přiloženou plnou 
moc a dejte ji někomu, komu důvěřujete a kdo do Prahy přijede.  V neposlední 
řadě si dovolím malou osobní poznámku. Dne 08.11.2012 ve 03:29 hod. se nám 
s manželkou narodil syn Matěj. Jsme velmi šťastní z tohoto přírůstku do rodiny 
a pevně věříme, že náš syn řady Společnosti C-M-T nerozšíří!!!

Přátelé a kamarádi, 
přeji Vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků 
a do Nového roku hlavně hodně zdraví a lásky.

                                                                                                       Váš Michal

Milí přátelé,
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jiných a přístupnějších zajímavostí. Jakmile „zvládnete“ muzea, je ten správný čas 
vyrazit na chrámové nádvoří. Bernini ho pojal jako otevřenou náruč Matky Církve. 
Stanete před největším kostelem všech kostelů. Jak dovnitř? Na pravém okraji průčelí 
je bezbariérový vstup a výtah. Bazilika sv. Petra vás přivítá a okamžitě pohltí. Ačkoliv 
Vatikán nepodepsal mezinárodní Konvenci o právech handicapovaných osob, v řešení
přístupnosti osob s omezenou schopností pohybu může být mnoha státům vzorem. 
Protože zde denně vítají návštěvníky a poutníky na vozíku, péče o jejich potřeby 
je dovedena k vysokému standardu. 

                                                                                                                 Petr Šika
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DŮLEŽITÉ!!!
Na letošním semináři v Karlových Varech seznámil doc. MUDr. Jan Krhut,
Ph.D., primář Urologického oddělení FN Ostrava, přítomné s výsledky
výzkumu urologických symptomů u pacientů s nemocí C-M-T. Tento výzkum 
je svým tématem ojedinělý a zaslouží si naši velkou pozornost. Doc. Krhut 
také požádal členy Společnosti o pokračující spolupráci v dalším výzku-
mu. Tento výzkum by měl přinést nové vědomosti o naší nemoci. K zahájení 
2. kola výzkumu však pan docent potřebuje mít jistotu, že bude mít k dispozici
potřebný počet osob, ochotných vyšetření podstoupit. To by dle předběžné
dohody probíhalo v Praze, Brně a Ostravě. Bližší informace rád poskytne 
Ing. Josef Zajíc, který již vyšetření absolvoval.
Proto Vás prosím, pokud jste ochotni vyšetření podstoupit, kontaktujte
předsedu Společnosti C-M-T Mgr. Šimůnka do konce ledna 2013 
na tel. 605 258 522 nebo na e-mail: simunekm@seznam.cz. 
 
                                                           Za Vaši ochotu Vám předem děkujeme.
                                                                                      Výbor Společnosti C-M-T

Společnost C-M-T

Poděkování Doc. Martinu Bojarovi
Ke dni 01.11.2012 odešel z vedení Neurologické kliniky 2. LF UK 
a FN Motol její dlouholetý přednosta a též čestný člen Společnosti C-M-T 
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. Nadále však bude na klinice působit jako 

řadový lékař. Jeho nástupcem 
ve funkci se stal doc. MUDr. Petr 
Marusič, Ph.D. Jménem pacientů s ne-
mocí CMT děkujeme doc. Bojarovi
za jeho pomoc a vstřícnost vůči našim
potřebám. Od roku 1993, kdy stál 
v čele kliniky, rozvíjel se svými 
spolupracovníky nejlepší tradice 
české a slovenské neurologické školy. 
Doufáme, že jeho nástupce bude 
v započatém trendu pokračovat.
 

Děkujeme!!!

členové Společnosti C-M-T

A když turista netouží jen po historii? Pak doporučuji návštěvu manufaktury v Herendu,
rovněž nedaleko města Pécs. Byla založena v roce 1826 a od té doby tu zhotovují 
světoznámé šálky, talíře a jiné výrobky s květinovými motivy. Jejich ukázky si můžete 
prohlédnout v muzeu, kam se pohodlně dostanete i na vozíku. Nevíte ovšem, na co se 
podívat dříve. A pak vám nabídnou exkurzi přímo v manufaktuře, takže na vlastní oči 
uvidíte, jak vzniká třeba kávový hrníček zdobený květinami a pozlaceným okrajem. 
Z podobného můžete popíjet presso v kavárně, která je součástí manufaktury. 
Na zpáteční cestě můžete osvěžit znavené údy v termálních lázních Harkány, což jsou 
lázně se sirnými prameny. Koupání v nich lékaři doporučují i lidem s pohybovými 
potížemi. Škoda jen, že návštěva tak příjemných míst ubíhá až příliš rychle, což ovšem 
neplatí jen o Maďarsku.

                                                                                               Věra Rudolfová

Drážďanská Frauenkirche vstala jako fénix z popela 
Znovu postavená perla saské metropole obnovila svou barokní nádheru a nyní je 
i bezbariérová.  Od roku 1945 stálo po skončení bezprecedentní série bombardování 
anglickými a americkými armádami uprostřed Drážďan ohořelé torzo. Teprve po roce 
1990 se začalo s jeho obnovou. Novostavba využila dochované kusy zdiva a zároveň
zohlednila současné požadavky na bezbariérovou přístupnost. Nová Frauenkirche 
vychází vstříc potřebám osob s pohybovým, zrakovým i sluchovým postižením. 
Od slavnostního znovuotevření ji už navštívily miliony lidí. Pro zajištění bezbariérového
přístupu jsou u bočních vchodů nainstalovány z vnějšku svislé zdvihací plošiny. Uvnitř 
kostela jsou k dispozici bezbariérové toalety, indukční smyčky a osobám s poruchou 
zraku je umožněn vstup v doprovodu vodicího psa. Před oltářem je vyhrazeno místo
pro 12 vozíků. Po předchozí domluvě je možno pro organizovanou skupinu zajistit 
prohlídku kostela ve znakové řeči. Po znovuotevření navštívilo Frauenkirche více než
12 miliónů lidí z celého světa. Tato církevní stavba je i pro svou bezbariérovost 
velice vyhledávanou svatební síní v Sasku. Obřad je však nutno rezervovat 
až 12 měsíců předem. 

Křížem krážem Vatikánem 
Existuje stát, který nemá vlastní zdroj vody, zato má 20x vyšší kriminalitu než Itálie. 
Má necelých 600 obyvatel, ale do kostela se vejde 60 000 věřících. Stejně jako Česká
republika není členem Evropské měnové unie, ovšem přesto razí vlastní euromince. 
Vítejte v teokratické absolutní monarchii s názvem Městský stát Vatikán. Návštěva 
Svatého města patří mezi nezapomenutelné zážitky. Ačkoliv by se dalo možná říci, 
že projet nejmenší stát na světě křížem krážem nemůže být nic mimořádného, není 
to pravda. A to je z celkové výměry 0,44 km² běžným smrtelníkům přístupná jen část 
a vozíčkářům ještě o kapku méně. 
20 nádvoří, 300 schodišť, 17 km chodeb a 10 000 místností hovoří za vše. Vozíčkáři 
a doprovod mají vstup zdarma, k dispozici jsou přístupné výtahy i toalety. U pokladen 
si lze mechanický vozík i zdarma vypůjčit. Do Vatikánských zahrad je třeba se objednat
předem. S jejich přístupností to není až tak úplně jednoduché. Většinu cest tvoří štěrk, 
do kterého se běžná kola vozíků boří. Cesty jsou i dost strmé. Myslím si, že si návštěv-
níci na vozíku nechají tuto prohlídku nejspíš ujít, zvlášť když je všude kolem tolik 
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Výbor občanského sdružení

Společnost C-M-T

se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84/1, 2. lékařská fakulta UK Praha - Motol, PSČ 150 00

svolává
řádnou  valnou  hromadu,

která se uskuteční v pátek dne 15.03.2013 od 16.30  hodin  v areálu Fakultní 
nemocnice Motol,  Neurologická  klinika (dospělých) 2. LF UK a FN Motol, uzel D, 

2. patro, knihovna    

Program jednání:
1.   Zahájení. 
2.   Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady,  
      zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
3.   Informace o činnosti v r. 2012. 
4.   Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2012, schválení  
      zprávy revizní komise.
6.   Volba členů výboru Společnosti a revizní komise Společnosti.
7.   Plán a úkoly činnosti Společnosti na rok 2013. 
8.   Diskuse.  
9.   Závěr.

Registrace členů Společnosti začíná v 16.00 hodin. Právo na účast mají členové 
Společnosti C-M-T, kteří se stali členy Společnosti C-M-T nejpozději ke dni konání 
této Valné hromady.

Členové se prokáží platným občanským průkazem, v případě zastupování též plnou mocí.

Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí 
na valné hromadě.

                                       Za Společnost C-M-T předseda výboru Mgr. Michal Šimůnek 

Poznámka: Pokud se nebudete moci zúčastnit valné hromady, přikládáme plnou moc, 
kterou předejte vyplněnou a podepsanou svému zástupci.

PozvánkaCestování bez bariér

Poznávejte Beskydy s handicapem
Speciální pobytový balíček připravilo rekreační centrum Sepetná, jeho součástí 
je i možnost zúčastnit se výletu za poznáním Beskyd vyhlídkovým elektrickým 
vozítkem. Vyhlídkové vozítko je ekologicky nezávadné, má povolení vjezdu 
do  vybraných části CHKO Beskydy a je určeno rodinám s dětmi, seniorům 
a handicapovaným osobám. Tyto cílové skupiny se tak mohou podívat do míst, 
kde by se jinak třeba nedostaly. Hlavní myšlenkou projektu, který byl spuštěn 
v roce 2010, je poznávání Beskyd, které je zprostředkováno výlety s transportem 
a průvodcem. Rok 2011 ukázal, že o atraktivní balíčky s programem je zájem, 
a proto v roce 2012 došlo k rozšíření pobytových balíčků o další atraktiv-
ní formy. Vedle výše zmíněných přibyl v nabídce pobytový balíček s poznáváním 
na horském kole, segway vozítku, in-line bruslích a právě poznávání Beskyd s handicapem.

Do Maďarska beze strachu z bariér
Troufám si tvrdit, že nejhezčím maďarským městem je Pécs. K tomuto poznání jsem 
dospěla na nedávném výletě za uměleckými památkami Maďarska. A hned se dozvíte,
proč si to myslím. Pécs má velice příjemné, téměř středomořské klima. V zahradách 
kvetou mandloně a voní levandule, na prosluněných stráních se daří vinné révě. Zvlášť 
v uličkách starého města vládne pohoda a dobrá nálada. Děti se cákají ve fontáně, 
dospělí odpočívají na trávníku v parku. K posezení lákají také četné kavárny 
a cukrárny s výbornou zmrzlinou. Pécs je městem s obdivuhodnou minulostí. 
Nejlépe se o tom přesvědčíte na Szechenyi tér, což je takové zdejší Václavské náměstí.
Vedle monumentální Kásimovy mešity stojí sloup Nejsvětější trojice a jezdecká socha
vévody Jana Hunyadiho, známého bojovníka proti osmanským vojskům. Doporučuji 
také návštěvu křesťanské nekropole s hrobkami, které jsou zdobené nástěnnými malbami
a podlahovými mozaikami z 2. až 4. století. Pécs byla totiž postavena na troskách 
římského sídla zvaného Sopianae. Právě starověké památky jí zajistily zápis 
na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Toto město na mě 
ale zapůsobilo nejen z uvedených důvodů. Přesvědčila jsem se, že je velice vstřícné 
k lidem na vozíku. Uvedu alespoň dva příklady. Hned po vstupu do zmíněné nekropole
si všimnete bezbariérového WC a výtahu pro hendikepované návštěvníky. Ti se bez 
potíží dostanou do úchvatného labyrintu skrytého pod povrchem. Mohou se projíždět 
po spletité síti kovových lávek, které nekropolí vedou, a obdivovat vzácné památ-
ky. Ale nemusejí se bát, že zabloudí, směrovky jsou všude. Další příklad: V Pécsi se 
narodil malíř Viktor Vasarely, zakladatel tzv. op–artu. I vozíčkáři si mohou prohlédnout
jeho díla, tvořená převážně černobílými pruhy, které dávají předmětům novou 
optickou podobu. Vasarelyho muzeum je sice v barokním domě s mnoha schody, 
ale venku najdete bezbariérový výtah, přistavěný zcela nenápadně k zadnímu boku 
budovy. A nemusím zůstávat jen v Pécsci. Nedaleko tohoto města stojí středověký 
hrad Siklós, jeden z nejstarších v Maďarsku. Zájemci o historii se ale nemusejí trmácet 
do prudkého kopce. Před hradem sjedou do přízemní budovy s bezbariérovým přístu-
pem a odtud se po širokém nájezdu vydají na hrad, kde opět nechybí potřebný výtah. 
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Poděkování státním institucím a podporovatelům 
Společnosti C-M-T
Je nám velkou ctí poděkovat státním institucím a dalším podporovatelům, kteří v roce 
2012 přispěli Společnosti C-M-T na její chod finanční dotací či darem. Velmi si 
jejich přízně vážíme a doufáme, že nám zůstanou příznivě nakloněni i v dalších letech. 
Seznam státních institucí a dárců je uveden abecedně bez ohledu na výši příspěvku. 
Ciráková Jana
ENERGOSTAV, spol. s.r.o.
GLASSOR, s.r.o.
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Schwarzenberg Karel, předseda TOP 09 
Švecová Ilona
Úřad vlády ČR

Společnost C-M-T

I v příštím roce se uskuteční setkání členů Společnosti C-M-T a jejich přátel 
v Soběšicích, kde chtějí společně prožít jarní víkend. Pokud máte zájem se setkání  
v Soběšicích na Šumavě ve dnech 03. – 05.05.2013 zúčastnit, kontaktujte mě prosím na 
telefonu 383335159 nebo 737301277, nebo na e-mail sokolova.bohuslava@seznam.
cz, a to do 31.01.2013. Bližší informace budou zúčastněným upřesněny dodatečně.                                                                                                

       Bohuslava Sokolová

Soběšice 2013

i skromné sídlo, kterému se začalo říkat Malý Bílý dům. Po celou dobu pobytu
v prezidentském úřadu byl jeho hendikep považován za přísné státní tajemství. 
Vládní mediální cenzura sledovala jakoukoliv zmínku o prezidentově životě 
na vozíku a každý takový pokus tvrdě trestala. Ochranka ve Warm Springs 
nekompromisně vytahovala z fotoaparátů návštěvníků filmy, na kterých by prezident
mohl být zachycen v „zakázané pozici“. Z tohoto důvodu se zachovalo pouze 
naprosté minimum jeho snímků na vozíku.  Vozíky prezidenta Roosevelta stojí
za zmínku. Dochovalo se jich několik, ale žádný z nich komfortem provedení 
rozhodně neomračuje. Zajímavý je například vozík určený k pohybu v interiéru, 
kterému sice chybí hnací obruče, zato má po levé straně pohotovostní popelník. 
Všechny prezidentské vozíky jsou konstrukčně uspořádány tak, jak bylo v té době 
obvyklé, tedy hnací kola vepředu a stabilizační kola vzadu. Logickou nevýhodou
tohoto uspořádání byla nemožnost překonávat větší výškové překážky jízdou 
„po zadním“.  Doprava prezidenta byla rovněž komplikovaná záležitost. 
V souvislosti s pečlivým utajováním jeho zdravotního stavu se nastupování 
a vystupování odehrávalo v přísném soukromí. Prezident měl sice upravený 
automobil Ford na ruční řazení, ale moc si ho neužil. Mnohem častěji jezdil 
vlakem, přičemž při návštěvách New Yorku s oblibou využíval soukromou 
železniční vlečku pod hotelem Waldorf Astoria. Zajímavou úpravou prošel 
i letoun Air Force One. Roosevelt létal se strojem VC-54C od společnosti Douglas
Aircraft. Administrativa Bílého domu pro něj používala důvěrné označení 
„Posvátná kráva“. K pohodlnějšímu nastupování pana prezidenta byl na břiše
 trupu vyříznut šikovný otvor, který se po každém použití musel pečlivě překrýt
a zašroubovat. Později vznikl určitý druh výtahu, do kterého se však vešla pou-
ze úzká skládací transportní židle známé firmy Everest & Jennings. Skutečné 
bezbariérové úpravy v třicátých a čtyřicátých letech v podstatě neexistovaly. 
Impuls  k prvním opatrným pokusům dal právě stav 32. amerického prezidenta. 
V místech, kde se častěji vyskytoval, se začaly vymýšlet úpravy umožňující pohyb
ortopedického vozíku. Proti výraznějším bezbariérovým úpravám se ale tvrdě 
stavěla propaganda, která prezidenta zpodobňovala jako svěžího a zcela zdravého
člověka. Veškeré úpravy tak musely zůstat běžným pozorovatelům zastřeny. 
Platilo to i o prostorách Bílého domu, kde se například celých 12 let pokládaly přes 
schody pouze přenosné dřevěné rampy. Určitý komfort nabízela prezidentova
koupelna na USS Iowa, kde bylo nainstalováno po obvodu vany mohutné 
chromované držadlo. Dnes má Franklin Delano Roosevelt svůj památník 
ve Washingtonu. Památník slavnostně odhalil v roce 1997 prezident Clinton. 
Memorial zdobí socha prezidenta, spokojeně sedícího na ortopedickém vozíku. 
Dennodenně se k ní sjíždějí paraplegici z celého světa a pořizují si společné 
snímky na památku s člověkem, který vyhrál světovou válku z vozíku. 

                                                                                                                     Petr Šika
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Slovenský a Český neurologický sjezd

Ve dnech 7. – 10. listopadu 2012 se ve slovenském Martině uskutečnil 26. Slovenský
a Český neurologický sjezd. Odborné program probíhal v prostorách Slovenské-
ho komorného divadla a v Aule Magna Jesseniovy lékářské fakulty Univerzity 
Komenského. Za Společnost C-M-T se sjezdu zúčastnila paní Blanka Klouzalová
s manželem. Všechny přednášky, kterých se měli možnost zúčastnit, byly velmi
zajímavé a přínosné k získání nových informací z oboru medicíny. Z našich 
spolupracujících lékařů se zúčastnili MUDr. Jana Haberlová a prof. Pavel Seeman. 

Seminář „Vzácná onemocnění“ v poslanecké sněmovně PČR

Dne 21.11.2012 se v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal 
seminář na téma „Vzácná onemocnění“. V rámci programu se svými přednáškami
vystoupili ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, ministryně práce 
a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová, přednosta Ústavu biologie a lékařské
genetiky FN Motol prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., předsedkyně České 
asociace pro vzácná onemocnění Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. a mnozí další. 
Společnost C-M-T na semináři zastupovala MUDr. Dana Brožková 
z Kliniky dětské neurologie FN Motol. Hovořilo se zejména o změnách 
v sociální oblasti pro osoby s vzácnými chorobami, o financování péče o tyto 
osoby a zajištění dostupnosti efektivních léčiv pro léčbu vzácných onemocnění. 

Seminář Úřadu práce ČR na téma sKaret

Dne 02.11.2012 se v Park Hotelu Inn v Ostravě konal seminář na aktuální téma 
sKaret, kterého se zúčastnili i zástupci Společnosti C-M-T. Odborníci z Úřadu 
práce a České spořitelny přítomným názorně a výstižně vysvětlili principy fungo-
vání sKarty a zodpověděli jejich dotazy.

Zúčastnili jsme setické jevy nebo slovní zásobu doma na počítači, ale jste ve virtuálním kontaktu 
se svým lektorem. Virtuální třída jazykové školy Berlitz nabízí 40 hodinové online 
kurzy – máte rodilého mluvčího jako lektora a sami si určujete intenzitu a rozvrh 
výuky, každou vyučovací hodinu si můžete nahrát a později si ji zopakovat. Tento
způsob výuky už klasické individuální hodiny s lektorem může takřka nahradit. 
Jazyková škola Language lab má podobný systém (pouze pro angličtinu), pro větší 
„realističnost“ přitom studenti i lektoři mají své avatáry (animované figurky) – jejich
skutečný obraz se nepřenáší, pouze hlas (pomocí sluchátek a mikrofonu). Oslovené
jazykovky většinou odpovídají, že fyzicky hendikepovaní lidé mají stejnou 
motivaci ke studiu cizích jazyků jako všichni ostatní. Dost možná tomu ale tak 
úplně není. Zatímco fyzicky zcela zdravý člověk může svá nejlepší léta trávit prací 
na stavbě nebo ve skladu a angličtinou se nezatěžovat, vozíčkář takovou možnost 
nemá. Měl by se tedy pokoušet rozvíjet své intelektuální vlohy; znalost jazyků není 
zbytečná nikdy a zejména ne v současnosti, kdy je možné překládat a korigovat texty
přímo z domova. Aktivní angličtina, francouzština nebo němčina, ale i některý
z méně populárních jazyků tak přináší mnohé možnosti a zajímavější možnosti 
uplatnění, než je monotónní manuální práce. Běžné jazykové kurzy nejsou úplně
levné, vyplatí se tedy porozhlédnout se, zda se ve Vašem okolí nenalézá některá
z organizací, zajišťující vzdělávací kurzy pro osoby s fyzickým hendikepem.

Z vozíku vyhrál světovou válku 
Byl to zcela jistě pozoruhodný člověk a jeho životní příběh stojí za připomenutí. 
Ne každý z nás totiž stihne pojmout vlastní sestřenici za manželku, přežít atentát
a vyhrát světovou válku z ortopedického vozíku. Franklin Delano Roosevelt to 
dokázal.  
Čtyřnásobný prezident Spojených států amerických se narodil 30. ledna 1882. 
Už v osmadvaceti letech zahájil kariéru jako senátor ve státě New York. Do nadějné
politické kariéry však vstoupila v roce 1921 neočekávaná událost. Poblíž 
kanadského ostrova Campobello si při úrazu poranil páteř a domů už se vrátil 
s nepříjemnou třesavkou. Po dvou dnech zjistil, že mu ochrnuly nohy. V tu dobu 
ještě netušil, že svých zbývajících 24 let života stráví na ortopedickém vozíku. 
Lékaři diagnostikovali příčinu zdravotních problémů jako obrnu. Roosevelt 
se  s novou situací ovšem vypořádal po svém a rozhodl se bojovat. Pokračoval ve 
veřejných funkcích tak úspěšně, že v listopadu 1932 vyhrál prezidentské volby. 
Ještě než stihl nastoupit do úřadu, zúčastnil se veřejné schůze v Miami na Floridě,
kde na něj zaútočil italský anarchista Giuseppe Zangara a pokusil se ho zavraždit. 
Roosevelt přežil atentát nezraněn, ale zemřel při něm starosta Chicaga, Čecho-
američan Antonín Čermák. Jako prezident nastoupil v době, kdy se národ potácel 
na pokraji hospodářské katastrofy, kterou pomohla odvrátit až blížící se druhá 
světová válka. Již během rehabilitace si Roosevelt oblíbil středisko Warm Springs 
v Georgii. Zdejší horké prameny mu pomáhaly s léčením. Vybudoval si zde 
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Od 01.10. do 31.12.2012  
oslavili  životní  jubileum  tito naši  členové

 
Svobodová Ludmila                      65 let  
Jarotková Ludmila, Mgr.                60 let 
Vannay Miroslav                           50 let 
Tenglerová Melanie                      55 let 
Dědicová Marie                            40 let
Prachař Pavel                               40 let  
 
Manželům Šimůnkovým gratulujeme 
k narození syna Matěje. 

Společenská rubrika

Blahopřejeme !

míč jakkoliv chytit. Úder může být uskutečněný jakoukoliv částí těla nad boky. 
Ten, kdo má míč, se může po hřišti pohybovat v intervalu deseti sekund. Pak 
se musí ostatní hráči z družstva balonu dotknout. Až se jej dotýkají tři, můžou 
se jen otáčet. Čtvrtý může opět pálit. Vyřkne barvu a jede se tak dlouho, dokud míč 
nespadne nebo dokud nějaké družstvo neudělá chybu. Děti na vozíku jsou nadšení
z toho, že už nemusí stát mimo, když se hraje v týmu akční hra. Snížená hybnost 
není problémem, člověk se může pohybovat tak, jak to zvládá. Případně je možné
zapojit i asistenta pro vozíčkáře. Hráč má pak víc prostoru pro práci rukou 
nebo hlavy. Kin-ball je tedy ideálním prostředkem k integraci. Jaké jsou plány 
Českého svazu kin-ballu? Šířit informace o této zábavné hře a zároveň shánět 
sponzory na nákup míčů. Mnohé organizace nebo školy si jej totiž nemůžou 
dovolit, i když je hra velmi zaujala. Cena se pohybuje kolem 8300 korun. 
Dá se pořídit míč venkovní i míč do vnitřních prostor.

Jazyky bez bariér
Hranice jsou otevřené a informační zdroje jsou dostupné v takové míře jako nikdy
předtím. Záleží jen na nás, zda se dokážeme orientovat ve světě nebo ne. A bez 
znalosti jazyků to jde jen velice těžko, na fyzické dispozice nehledě. Jak jsou 
na tom jazykové školy s bezbariérovým přístupem? Oslovené školy z různých míst 
České republiky většinou odpovídají, že mají bezbariérový přístup alespoň do jed-
né učebny a bezbariérové sociální zázemí. Pokud se do nějakého z nabízených
kurzů přihlásí vozíčkář, snaží se mu maximálně vyhovět a přesunout výuku
do míst, kam se bez potíží dostane. Navíc, pokud se vyskytne nějaký problém 
(ne vždy je avizovaná bezbariérovost zcela funkční), lektoři i studenti vozíčkáři 
vyjdou vstříc a pomohou mu překážky v přístupu ke vzdělání překonat. Nicméně
před přihlášením se do kurzu se určitě vyplatí vybranou jazykovku telefonicky
nebo e-mailem kontaktovat a ujistit se, jak to s její bezbariérovostí vypadá 
ve skutečnosti. Pozitiva virtuální výuky pro fyzicky hendikepované není třeba příliš
rozepisovat – studium z domova bez nutnosti dopravovat se za každého počasí
do jazykovky a odpadající starosti s hledáním kvalitní a bezbariérové školy jsou 
jednoznačným plus. Na druhou stranu sebelépe koncipovaná virtuální výuka živý 
kontakt s lektorem a se spolustudenty nenahradí. Tento názor takřka bez výjimky
zastávají i všechny oslovené jazykové školy (z nichž některé virtuální výuku přímo
nabízejí). Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo nechcete do jazykovky pravidelně
dojíždět, jako nejvýhodnější se nabízí kompromis: virtuální výuka prokládaná 
osobními setkáními s lektorem. Nikoli jako poslední v důležitosti je tu i společenský
rozměr výuky s dalšími lidmi – možnost poznat nové přátele a vytrhnout se ze 
stereotypu. Klasickou virtuální výuku zdarma najdete například na stránkách
jazyky.online nebo internetpolyglot.com. Sofistikovanější varianty už jsou placené
a mnohem více se blíží osobní výuce: nejde o to, že byste si procvičovali grama-
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Napsali jste nám 
Možnost parkování v centru Ostravy
 Pro některé hendikepované občany bylo doposud obtížné dostat se svým autem 
na Kuří rynek v Ostravě, kde např. navštěvovali své lékaře. V této věci však došlo 
ke změně. Již několik měsíců je možno si při cestě na Kuří rynek zavolat na tel. 
číslo 800 199 922, kde se ozve příslušník městské policie a ten hovor přepojí na slu-
žebnu. Tam oznámíte, že jste držitelem průkazu O1 (od ledna 2013 půjde o průkaz 
O7) a na které ulici v blízkosti Kuřího rynku se nacházíte. Městská policie pak bariéry 
bránící vjezdu na rynek odstraní. Výjezd z náměstí je již bezbariérový.

                                                                                           Soňa Znebejánková
 
Porod s handicapem
Každé budoucí mamince se honí hlavou myšlenky na porod a na to, zda všechno dobře
dopadne. Pro ženy s postižením tato obava ještě vzroste, neboť přibydou otázky, zda 
zvládnu porod i se svým postižením, zda se zvládnu postarat o sebe i o své dítě, a zda 
mi tam někdo pomůže?
Tyto myšlenky se honily hlavou i mně. V době těhotenství, jelikož jsme měla lékaře 
v Ostravě, docházela jsem i na rizikovou poradnu do Poruby. Dočetla jsem se, že zde 
mají zkušenosti s rodičkami s handicapem. Také zde mají oddělení Neonatologie, což 
je v případě komplikací pro miminko tou nejlepší volbou, tudíž jsem se rozhodla zde 
i rodit. Vzhledem k mému postižení jsem měla naplánován císařský řez. S blížícím se 
termínem porodu se stupňovaly i obavy, co bude…
Budoucí maminky, musím vás uklidnit, neboť celý personál na porodním sále a později
na oddělení, doktory počínaje, přes sestřičky a sanitářky konče, se o mě a později o mé 
miminko postaral na jedničku. Se vším mi pomáhali, vše řádně vysvětlili, byli opravdu 
všichni moc ohleduplní a ochotní, zacházeli se mnou skvěle.

Sestřičky novorozeneckého oddělení mi 
s miminkem pomáhali, takže jsem se ne-
musela stresovat, ale v klidu si miminka 
užívat a učit se, jak se o něho postarat.
Staniční sestra oddělení šestinedělí, paní 
Miroslava Foltenová, je opravdu žena na 
svém místě. Tímto chci jí a celému oddě-
lení ještě jednou za vše moc poděkovat, 
a pokud se některá z budoucích maminek 
rozhodujete, jestli je Porubská porodnice 
tou správnou volbou, tak za sebe mohu 
říci, že určitě ano. Nemusíte zde mít obavy
a strach, zda vše zvládnete, ale naopak 
se zde můžete v klidu radovat a těšit se ze 
svého právě narozeného ŠTĚSTÍ…
                                                                                           

Martina Bienerová s dcerou Ellou 

může si přivodit i komplikace. Těmito obtížemi je přetěžování pohybového aparátu,
špatné návyky a tím pádem i prohlubování svalové nerovnováhy. Tréninkový plán lze 
navíc často přizpůsobovat novým situacím.
Před a po cvičení nelze zapomenout na protažení (strečink). Protahujeme svaly 
předloktí, paží, ramenních pletenců, šíje a krku, nesmíme zapomenout na velké prsní svaly
a svaly trupu. Pravidelným protahováním udržujeme či zvyšujeme rozsah pohybu
v kloubech. Vozíčkáři by se měli především zaměřit na posilování svalů trupu 
a na výcvik stabilizace páteře. To však není jednoduché, do cvičení se musí zapojit 
páteř, břišní svaly, bránice i svaly pánevního dna. 

Které svaly bývají u vozíčkářů problém?
Rozhodně svaly v ramenou (tzv. svaly pletence ramenního), dále dochází 
ke zkracování velkých prsních svalů, horní části trapézových svalů. Naopak 
oslabeno je často trupové svalstvo, které pak neposkytuje vhodnou oporu 
ani pohybům horních končetin, ani bránici. Dochází proto často k dechovým 
komplikacím. Od roku 2009 funguje v Praze 9 při Centru Paraple sportovně-reha-
bilitační centrum pro tělesně postižené sportovce Rehafit. Unikátní je v kombinaci
rehabilitace a posilování. Lidé cvičí na specializovaných strojích, které umožňují 
posilovat na vozíku, a není tedy nutné přesedat. Další podobné zařízení se nachází
v Brně v Paracentru Fénix. Je zde k dispozici vyškolený pracovník, který pora-
dí jak a na čem cvičit. Vybavení je specifické, zaměřené na pasivní či aktivní 
posilování dolních a horních končetin, možnost vertikalizace (prevence 
dekubitů aj.) a zpevňování svalového korzetu a síly horní poloviny těla. 
K dispozici jsou 2 motomedy, vertikalizační zařízení Smove a vertikalizační 
lehátko Jordan. V této posilovně se návštěvníci necítí sami, o službu je velký 
zájem a sportovci se můžou při cvičení podporovat. Další možností, kterou lze 
využít, jsou posilovny, které se primárně nezaměřují na imobilní občany. Tyto 
posilovny ovšem lidé na vozíku nevyužívají. Prostor, bariérové cvičební přístroje 
a cena jsou zřejmě hlavním důvodem, proč nejsou posilovny využívány. K dispo-
zici jsou pouze osobní trenéři a cena na hodinu je poměrně vysoká.

Kin-ball: nový sport pro postižené děti
Nová hra se v České republice začala šířit z Kanady. Je to však epidemie pozitivní,
akční, kolektivní a integrující. Kin-ball vznikl právě proto, aby se mohl do hry 
zapojit i člověk na vozíku. I když jej můžou hrát děti od šesti let, kin-ball není rozhodně
populární jen u mladých. Ve světě se hrají mistrovství, existují reprezentační
národní týmy. V Česku se tato hra teprve pomalu dostává do povědomí.  Hraje se 
s velkým míčem o průměru 1,22 metrů. Nezáleží na tom, kde se hraje, velikost hřiště
ale nesmí překročit 21,4 x 21,4 metrů. Na hřišti hrají tři týmy po čtyřech hráčích.
Aby mohl být míč odpálen, musí se jej dotýkat všichni hráči. Před odpalem
je nutné zakřičet slovo „Omnikin“ a barvu družstva, které má úder zpracovat, 
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Dění kolem CMT
Informace o nových možnostech léčby
Pro léčbu našeho onemocnění zpravidla využíváme služeb lázeň-
ských zařízení. V tomto případě jde o Janské Lázně, Velké Losiny, Vráž 
u Písku, Klimkovice a další. Alternativou je taktéž pobyt na rehabilitační
klinice v Motole. Další možností, se kterou jsem se měl možnost osobně
seznámit, je hospitalizace na rehabilitačním oddělení v Ostrově nad Ohří.
Oddělení naleznete na druhém poschodí Nemocnice Ostrov. Část procedur
probíhá přímo na pokoji, ergoterapie a individuální cvičení pak na patře.
Vodoléčba, elektroléčba a další procedury absolvujete v suterénu objektu.
Oproti dosavadní osobní zkušenosti z lázní zde panuje neskutečně přátelská 
a pohodová atmosféra. Vy nechodíte na procedury, nýbrž „ony chodí“ za Vámi. 
Žádný pevně stanovený rozpis typu kdy a kde máte být. Prostě v klidu relaxujete
na pokoji a čekáte, kdy si Vás personál vyzvedne k léčebným úkonům. Ubyto-
váni jste na třílůžkovém pokoji s TV a vlastní koupelnou s WC. Ležíte na elek-
tricky polohovatelném lůžku, jehož přednosti ocení hlavně lidé se sníženou hyb-
ností. Pro náročné je za patřičný poplatek k dispozici nadstandardně vybavený
pokoj. Strava je donášena přímo na pokoj. Takže opět žádné „Vy jdete za jídlem“,
nýbrž „jídlo jde za Vámi“. ²  Dalším bonusem je to, že v kteroukoliv denní 
i noční dobu je k dispozici personál, ochotný pomoci s jakoukoliv drobností. 
Nejde Vám otevřít okno? Trápí Vás neposlušný knoflík? Nedaří se Vám otevřít 
zrádně utažený uzávěr PET lahve s oblíbeným nápojem? Žádný problém. Cink-
nete, přijde usměvavá sestřička a je po problému. Zdá se Vám to malicherné? 
Omyl! Takto si představuji dokonalou péči. Jste partnerem a ne „obtížným hmy-
zem“. Myslím, že je úplně zbytečné poukazovat na bezbariérovost. Ta je zde 
považována za naprostou samozřejmost a je úplně jedno, zda se pohybujete
v rámci pokoje, poschodí, objektu, nebo přilehlého parku. Rozlehlý park je 
oázou klidu i místem, kde lze aktivně sportovat. Každému dle chuti a možností.
Takže Vážení, pokud Vás toto povídání zaujalo a máte zájem o rehabilitační 
pobyt, stačí kontaktovat svého praktického lékaře, vyžádat si poukaz „K“ a cestu
ke zdraví máte otevřenou. Více informací lze získat na: www.nemostrov.cz.
                                                                                                                                                               
                                                                                                            Lubomír Můr

Změna Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně reha-
bilitační péči o dospělé, děti a dorost
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 27. července 2012 vyhlášku č. 267/2012 
Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči 
o dospělé, děti a dorost (dále jen „nový Indikační seznam“). Tato vyhláška nabývá

3. Za myčku se doporučuje položit krátký „odkapávací“ koberec, který do sebe vstřebá 
zbylou vodu. Závěrečné vysoušení, tak jak ho všichni známe z automobilových 
myček, totiž zatím chybí.

Vůbec nepochybuji, že se bez automatické myčky pneumatik vozíku dokážete i nadále
obejít. Ovšem pro ty, které by nápad skutečně zaujal, mám informaci o ceně. Zařízení 
se prodává za 3565 USD. Lze předpokládat, že tento automatický pomocník by mohl 
najít úspěšné využití především ve stacionářích s větším počtem vozíčkářů. Nezbývá 
než doufat, že se najde nějaká šikovná firma či jednotlivec, kteří něco podobného 
začnou za rozumné peníze vyrábět i v ČR.

Posilování
Chcete zlepšit fyzickou kondici? Nebo se jen tak protáhnout pro dobrý pocit a nemáte
si s kým zasportovat? Dobrou možností pro naplnění těchto tužeb je posilování. Že jste 
si říkali, to není nic pro mě, a i kdyby bylo, není kde cvičit? Možná ano, možná ne, ovšem 
za zkoušku nic nedáte. Jak a kde začít cvičit je zřejmě to hlavní, co by si měl člověk
vyjasnit. Možností se nabízí hned několik. Jako nejjednodušší řešení se jeví cvičení
a posilování doma. Tento krok je ovšem potřeba důkladně promyslet, sehnat si množství
informací a v nejlepším případě se poradit s odborníkem, který vytvoří individuální cvi-
čební plán. Nesprávným cvičením nejen že člověk nedocílí požadovaného efektu, ale 
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účinnosti od 01.10.2012. Stávající vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví 
indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost (dále jen „starý 
Indikační seznam“), se tímto datem zrušuje.
V příloze k novému Indikačnímu seznamu jsou stejně jako ve starém Indikačním
seznamu uvedeny ne moci, u nichž lze lázeňskou léčeb ně rehabilitační péči 
poskytnout, dále indikační předpoklady, odbor ná kritéria pro poskytnutí lázeňské 
léčebně rehabilitační péče, údaje o délce léčebného pobytu a indi kační zamě-
ření pro poskytování lá zeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňských místech. 

Odlišnosti nového Indikačního seznamu
Je třeba zdůraznit, že v novém In dikačním seznamu jsou používá ny pro ozna-
čení indikačních sku pin a jednotlivých indikací stejné symboly jako ve starém 
Indikač ním seznamu, ale obsah a význam se u většiny indikací novým Indi-
kačním seznamem mění. Některé indikace zanikly, některé indikace jsou nové, 
některé indikace se slou čily, u některých došlo ke změně odborných kritérií.
Nový Indikační seznam se od starého liší také v obecných usta noveních. Nový 
Indikační seznam rozlišuje základní a opakovaný po byt a upravuje podmínky 
a kritériapro jejich poskytnutí. 
Při hodnocení, zda se jedná o zá kladní či opakovaný léčebný pobyt 
a zda je možné opakování pobytu, bude postupováno podle § 2 odsta-
vec 2, který stanoví, že poslední léčebný pobyt pojištěnce uskuteč něný podle
dosavadních právních předpisů v období od 1. října 2009 do dne nabytí
účinnosti nového In dikačního seznamu se považuje za základní léčebný
pobyt podle nové ho Indikačního seznamu. Další lé čebný pobyt odpovídající
indikaci, na základě které byl uskutečněn pobyt podle věty předcházející,
se považuje za pobyt opakovaný podle nového Indikačního seznamu.
Délka základního léčebného pobytu dospělých je na rozdíl od starého Indikační-
ho seznamu sta novena na 21 dní, u dětí a doros tu na 28 dní. Je-li lázeňská léčeb-
ně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lé kař zdravotnic-
kého zařízení posky tovatele lázeňské léčebně rehabili tační péče u vyznačených 
indikací podle konkrétního stavu pojištěnce výjimečně navrhnout její pro dloužení. 
Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního léka ře příslušné pojišťovny. 
Délka opakovaného léčebné ho pobytu formou komplexní lá zeňské léčebně
rehabilitační péče u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu
na 28 dní. Prodlou žení i jeho délka podléhají souhla su revizního lékaře.
Délka opakovaného léčebného pobytu formou příspěvkové lázeň ské léčebně reha-
bilitační péče u do spělých je stanovena podle návrhu lékaře, který péči doporučuje, 
a to na 14 nebo 21 dnů. Pokud je lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnu ta 
v délce 14 dnů, může vedoucí lé kař zdravotnického zařízení posky tovatele lázeňské 
léčebně rehabili tační péče podle konkrétního sta vu pojištěnce výjimečně navrhnout 
její prodloužení na 21 dnů s tím, že prodloužení podléhá souhlasu reviz ního lékaře.

                                                                                    Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Bankou bez bariér 2012 se stala ČSOB 
V rámci jedenáctého ročníku soutěže domácích finančních institucí a jejich produktů
– Fincentrum Banka roku 2012 – soupeřily bankovní ústavy již potřetí i v kategorii
Banka bez bariér. Hodnotiteli byli lidé s handicapem – vozíčkáři a lidé se sluchovým
postižením. Loňské vítězství v této kategorii obhájila ČSOB. Bodovala hlavně službou
ERA eScribe, neboli simultánním přepisem mluvené řeči pro klienty se sluchovým
postižením. Pravda je, že dvojice minulých vítězů ČSOB a Česká spořitelna 
si od zbylých hodnocených bank udržuje odstup. V průběhu září letošního roku 
se čtrnáct vozíčkářů a čtrnáct lidí se sluchovým postižením vydalo hodnotit 
bezbariérovost bank v České republice. Bylo hodnoceno 6 největších retailových 
bank ve všech krajích. Pro vozíčkáře stále největší problém představovaly bariéry
architektonické. V závislosti na pobočce se ještě někde musí do banky dostávat zadním
vchodem, nemívají vyhrazené parkoviště nebo je zastávka MHD dost daleko. 
Hodnotitelé však oceňovali, že personál bank se v drtivé většině snažil pomoci.  
Neslyšícím se do cesty stavěly hlavně bariéry komunikační, i když oceňovali snahu 
zaměstnanců bank je překonat. Ne vždy ale bankovní úředníci věděli jak. Často si na 
psaní vzali jen malý papírek, což hned zkraje působí jako „tady se moc psát nebu-
de“, navíc na malý papírek lidé píší drobným písmem, a kdo nemá dobrý zrak, mívá 
potíže s přečtením. Stalo se i to, že bankovní úřednice s neslyšícím klientem zkrátka 
komunikovat nechtěla, naštěstí takové jednání bylo výjimkou. Problémem někde 
byly i přepážky příliš blízko u sebe, které pro „zdravého“ člověka nepředstavují 
problém. Lidi se zbytky sluchu však i tlumený hovor od vedlejší přepážky ruší. 
Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním večeru 13. listopadu 2012, kdy z rukou 
organizátora a partnerů soutěže převzali ocenění vítězové všech 13 kategorií v Paláci Žofín. 

S vozíkem do myčky
Problém se znečištěnými pneumatikami vozíku v interiéru se dá řešit různě. Od lehce
bohémské ignorance až po pedantské drhnutí kartáčem namočeným v Jaru. Novým 
pomocníkem vozíčkářů je automatická myčka, která se vejde do každé chodby. Důraz 
na zvyšování hygienických standardů je patrný všude kolem nás. Už dnes vás s vozíkem
z ulice třeba do lázní určitě nepustí. Udržování čistoty podlah v místech, kde se 
pohybují vozíčkáři, se ale pochopitelně netýká jen veřejně přístupných prostor. 
I v bytech chtějí mít všichni čisto. Jedním z řešení je instalace dálkově ovládaného 
zařízení na čištění pneumatik.

Průjezdná myčka kol vozíků funguje velmi jednoduše.

1. Najedete předními koly mezi dva čisticí válce a spustíte jejich otáčení. Ovládání 
je dálkové a můžete ho mít pověšené bez problémů jako přívěšek na klíče.
2. Popojedete dopředu a celý proces zopakujete se zadními koly. Jedno čištění trvá 
přibližně 30 vteřin.
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Sociální otázky
Hlavní změny v nepojistných dávkových systémech 
od 1. prosince 2012
V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním úpravám, 
které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy se týkají nepojistných 
dávek, a to mj. konkrétně v těchto oblastech: Souběh rodičovského příspěvku
a příspěvku na péči; vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního 
věku; příspěvek na mobilitu bude moci být nově přiznán i osobě, které jsou 
poskytovány pobytové sociální služby; nahrazení institutu výpůjčky zvláštní 
pomůcky dávkou.

Rodičovský příspěvek i dětem s postižením
Rodiče zdravotně postiženého dítěte mohou kromě příspěvku na péči nově 
pobírat i rodičovský příspěvek, tedy obě dávky současně. Dosud platilo, 
že děti se zdravotním postižením po dovršení 1 roku pobíraly vždy jeden 
typ dávky - buď rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči. Rodičovský 
příspěvek bude poskytován na nejmladší dítě v rodině, které má nárok 
na příspěvek na péči, a to nejdéle do 4 let věku dítěte, respektive do vyčerpání 
celkové sumy 220 000 Kč. Nárok na obě dávky náleží rodiči zdravotně 
postiženého dítěte nejdříve od 1. prosince, stačí vyplnit písemnou žádost. 
Částky rodičovského příspěvku, vyplacené před tímto datem (z důvodu péče 
o totéž dítě), se započítávají do celkové částky 220 000 Kč. Také rodiče, 
kteří nemohli zvolit výši rodičovského příspěvku a pobírají ho v pevných 
částkách, mohou čerpat souběžně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. 
Příspěvek na péči
Dítěti s těžkým postižením od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek 
na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), se auto-
maticky (bez ohledu na příjem rodiny) zvyšuje příspěvek na péči o 2 000 Kč. 
Výše příspěvku na péči pro osoby mladší 18 let činí měsíčně nadále 3 000 Kč 
(stupeň závislosti I), 6 000 Kč (stupeň závislosti II), 9 000 Kč (stupeň závislosti
III) a 12 000 Kč (stupeň závislosti IV). I nadále náleží zvýšení výše příspěvku
na péči o 2 000 Kč nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, který má nárok 
na příspěvek na péči, a také rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a který
pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem rodiny 
je nižší než dvojnásobek částky jejího životního minima. Pokud tedy bude 
dítě, které pobírá příspěvek na péči ve stupni III. nebo IV., splňovat podmín-
ky věku (od 4 do 7 let), i nízkého příjmu (příjem společně posuzovaných osob 
bude nižší než dvojnásobek částky jejich životního minima), dávka se zvýší 
o 2000 Kč pouze jednou.

Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je určen těm, kteří nezvládají základní životní potřeby 

použití. Je to prosté. Vezměte libovolný mechanický vozík, připojte ho k půlmetrákové
baterii na čtyřech kolech a můžete vyrazit. Ovládání je intuitivní a velice snadné. 
Můžete zatáčet, brzdit a regulovat rychlost jízdy. Ve dvanáctitisícovém městečku 
Küssnacht am Rigi, které leží ve švýcarském kantonu Schwyz, takové zařízení 
vyrábějí. Váží 65 kg a ujede na jedno nabití 30 km. Pokud vážíte méně než 100 kg, můžete
počítat se stoupavostí 20 %. Bezúdržbové baterie nabijete za 8 hodin. S „traktorem“
se dají podnikat i adrenalinové výpravy do divočiny. Počítejte však s tím, že například 
ve vodě se tažná síla výrazně sníží. Ve výbavě je i mechanická a dynamická motorová 
brzda. Výrobce udává, že většina leteckých společností přepravuje zařízení bezplatně,
pokud je deklarováno jako příslušenství invalidního vozíku. Tento systém je primárně
určen pro podporu asistenční dopomoci. Ostatně s asistencí se počítá i při instalaci
zařízení. Svoje největší uplatnění nalézá u transportních židlí, kde usnadňuje tlačení
na delší vzdálenosti nebo transport těžších osob. Tlačné systémy se v kombinaci 
s transportními židlemi používají především v interiérech. Menší hmotnost zařízení 
limituje velikost smykového tření a tím i schopnost přenášet tlačnou sílu na křeslo.
Přívěsné tažné zařízení je zajímavý a praktický doplněk mechanického vozíku. 
Traktor ocení všichni, kteří svým aktivním životním stylem dokážou využít jeho 
báječných vlastností. Chcete si báječnou jízdu za traktorem dopřát i vy? Pro všechny
zájemce o zkušební jízdu připravil švýcarský výrobce příležitost otestovat zařízení 
v náročných horských podmínkách Tyrolska. Ve sportovním hotelu Zugspitze v Lermoos
je pro návštěvníky připraveno velmi kvalitní bezbariérové ubytování. Na turistické vý-
pravy do kopců v idylickém okolí vám zde tohoto praktického pomocníka ochotně
zapůjčí. Více informací naleznete na internetových stránkách www.swisstrac.ch.

                                                                                                         Petr Šika 
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v oblasti mobility nebo orientace, pravidelně se potřebují někam dopravit 
a zároveň jim nejsou poskytovány pobytové sociální služby (v domově pro 
seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvlášt-
ním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče). Změna od 
01.12.2012 spočívá v tom, že příspěvek na mobilitu bude moci být z důvodů 
hodných zvláštního zřetele nově přiznán i osobě, které jsou poskytovány výše 
uvedené pobytové sociální služby. Poskytnutí příspěvku na mobilitu v tomto 
případě není nárokové, krajské pobočky Úřadu práce České republiky budou 
žádosti hodnotit individuálně, a to na základě skutečných cest osoby se zdra-
votním postižením. Opakovanou dopravu nebude osoba se zdravotním posti-
žením prokazovat formou „čestného prohlášení“, ale jiným věrohodným způ-
sobem. Jakým způsobem se toto bude dít však novela zákona neřeší.

Nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou
Institut výpůjčky zvláštní pomůcky, který byl určen pro stropní zvedací systé-
my, schodolezy a schodišťové plošiny, se ruší. Pomoc státu bude realizována
stejným způsobem jako u jiných pomůcek - příspěvkem na zvláštní pomůcku. 
Nově se příspěvek poskytuje také na pomůcku „schodišťová sedačka“. 
Smlouvy o výpůjčce, uzavřené do 1. prosince 2012, práva a povinnosti, 
které z těchto smluv vyplývají, zůstávají v platnosti i po tomto dni. Pokud osoba
podala před tímto datem návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a do tohoto
dne nebyla smlouva uzavřena, může namísto uzavření smlouvy o výpůjčce 
podat žádost o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku. O této možnosti 
bude osoby, kterých se to týká, písemně informovat Úřad práce ČR. Maximální
výše příspěvku by měla být stejná, tedy 350 000,- Kč, s výjimkou schodišťové 
plošiny, na kterou by se mohl poskytovat příspěvek až ve výši 400 000,-Kč.  
Pokud by člověk čerpal příspěvek konkrétně na schodišťovou plošinu, zvýšil
by se mu i nynější limit čerpání příspěvků na zvláštní pomůcku, z nynějších 
800 000,-Kč na 850 000,- Kč za 60 kalendářních měsíců. Nepříliš pozitivní 
je informace, že příspěvek na schodišťovou plošinu by měl být poskytnut pouze
v případě, že odstranění bariéry nepůjde dosáhnout prostřednictvím
schodolezu. Navíc pokud by člověk žádal o příspěvek na schodišťovou plošinu, 
schodišťovou sedačku nebo stropní zvedací systém, musel by Úřadu práce 
doložit alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariér.

                                                               Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Nové informace k sKartám
Jelikož je současná legislativa nastavena tak, že jedinou možností vyplácení
dávek jsou tzv. sKarty, je nutné se zmínit o několika skutečnostech, o kterých 
jiná média neinformují. I když zákon dodává, že je možné následně dávku
vyplácet i jinak, standard je sKarta s platební funkcí. Tu však obdrží pouze
zletilí klienti se způsobilostí k právním úkonům. Děti a osoby zbavené 
či omezené ve způsobilosti dostanou pouze průkaz OZP, druhá karta s platební
funkcí bude vydána opatrovníkovi či zákonnému zástupci. 

To jim umožňuje parkovat na místech vyhrazených pro invalidy, v nutných případech 
vjíždět i do míst označených zákazem vjezdu s dodatkem „mimo zásobování“ apod. 
V místě bydliště máte nárok na zřízení speciálního stání na vaši SPZ. Kromě toho 
by měli ostatní řidiči respektovat požadavek na větší prostor okolo parkovacích míst 
pro postižené. Řidič by neměl zastavit blíže než 1,2 m z levé i pravé strany auta. 
Díky tomu se zachová dostatečný prostor pro manipulaci s vozíčkem na straně 
řidiče i spolujezdce.

                                                                                                                                             (rr)  

Euroklíče na jihu Moravy pro zájemce zdarma
Nejen pro zdravotně postižené občany, ale i pro rodiny s dětmi připravil Jihomoravský
kraj další možnosti, jak využít i získat euroklíč.  Budou si moct otevřít 51 nově insta-
lovaných eurozámků na vybraných úřadech, ve výtazích, v obchodech a institucích 
nebo na veřejných toaletách.  Pro zdravotně postižené lidi je k vyzvednutí zdarma. Jen 
na jižní Moravě jich žije přibližně třiapadesát tisíc. Lidé z Jihooravského kraje si můžou
euroklíč zdarma vyzvednout na regionálním pracovišti krajského úřadu v brněnské 
ulici Cejl. Krajský úřad pak nechá poslat klíče i na sociální odbory všech 21 středisko-
vých měst v kraji. Euroklíč může na jižní Moravě získat zdarma každý držitel průkazu 
TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, člověk s umělým vývodem a onkologický pacient, který má 
bydliště na jižní Moravě. Rodiče dětí do tří let si pak mohou klíč bezplatně zapůjčit. 
 
                                                                                                                              (rr)

Zajímavosti z internetu
Báječná jízda za traktorem

Podpora pohybu na vozíku se dá zajišťovat několika způsoby. Když pomineme osobní
asistenci a kuriózní pokusy s parními stroji či spalovacími motory, zůstane nám k dispozici
elektrická energie. I zde se nabízí řada variant. Od plně elektrického vozíku přes hybridní
kombinace mechanického a motorového pohonu až k autonomním systémům, které
se k běžnému vozíku podle potřeby připojují. Snad každý jezdec na mechanickém
vozíku občas zatouží po výhodách elektrického pohonu. Výzkum kompenzačních 
pomůcek pro osoby s omezenou schopností pohybu přichází neustále s inovacemi, které
občas promění sny ve skutečnost. Připojení autonomního pohonu k mechanickému
vozíku lze provést dvěma způsoby. Podle umístění agregátu k vozíku rozlišujeme
systém tažný a systém tlačný. Oba systémy mají svoje přednosti a prioritní oblasti 
využití. V porovnání s tlačným systémem je použití tažného systému rozšířeno 
podstatně více. Důvodů k oblíbenosti tohoto způsobu podpory mobility je několik: 
jednoduchost ovládání bez dopomoci, levný provoz a snadná údržba či univerzální
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Jak budou úředníci postupovat, když klient odmítne z adekvát-
ních důvodů používat sKartu?
Úřad práce by měl začít spolupracovat s pracovníky sociálních odborů a spolu
s klientem a sociálním pracovníkem zjišťovat, zda by někdo z pečujících osob 
mohl zajistit přístup k dávce. Také je budou zajímat zdravotní důvody, které to 
znemožňují (například mentální postižení nebo aktuální zdravotní stav). Zkoumat
se bude i bydliště a přístupnost k dávce, a všechny tyto informace budou zapsány
do spisu klienta. Když úřad nazná, že důvody k odmítnutí používat sKartu jsou 
oprávněné, je možné sociální dávky přeposílat na účet určený klientem (např. účet 
pečující osoby, sociální služby, obce kde má klient bydliště, na příslušný úřad práce,
který pak může dávku klientovi vyplatit v hotovosti. Pokud ani to není možné,
je zde varianta označení klienta jako „zvláštního příjemce dávky“. Výplata
se pak řeší individuálně. Mnoho lidí se zdravotním postižením se zatím osobně 
s sKartou nesetkalo. V těchto dnech si je vyzvedávají lidé se sociální podporou. 
Zdravotně postižení a senioři mají přijít na řadu po vyřešení všech problémů, aby 
nemuseli na úřady několikrát. I zde je výjimka: Zhruba 9 tisíc klientů má v součas-
né době papírovou „dočasnou“ průkazku TP, ZTP či ZTP/P, kde je nastavena sní-
žená platnost jen do konce roku 2012. Tyto osoby budou do konce roku osloveny 
a sKarta jim bude vydána. Pokud pobíráte v současnosti i jiné dávky než příspěvky
na péči či další příspěvky vázané na zdravotní postižení, dostanete sKartu 
už teď – a to sKartu bez označení tělesného postižení a bez fotky. V takovém 
případě stále platí původní průkaz ZTP.

Jak funguje vydávání sKarty v praxi?
•	 Z	ÚP	klient	obdrží	2	dopisy:		Nejprve	sdělení	„Vaše	karta	byla	dána	
do výroby, dostavte se v období od… do…“ Dále pak  výzvu – pokud 
si klient kartu v uvedeném období nevyzvedne.
•	 Při	převzetí	karty	dostane	klient	sKartu,	autentizační	kód	(pro	elektronickou
komunikaci) a veškeré informace o účtu a možnostech využití sKarty.
•	Poštou	pak	klient	zvlášť	obdrží	PIN	kód	k	sKartě	a	bezpečnostní	heslo	
na www.skontakt.cz, kde lze sledovat stav účtu apod.
•	Může	se	stát,	že	klient	si	nebude	moci	(např.	ze	zdravotních	důvodů)	
sKartu vyzvednout – pak je možné požádat o doručení sKarty domů 
(k převzetí by došlo z rukou terénního sociálního pracovníka), nebo lze 
vyzvednout sKartu někým jiným – na základě plné moci (pokud je na 
konkrétní úkon, nemusí být úředně ověřený podpis).
•	Aktivace	karty	probíhá	v	bankomatu	–	tedy	vložením	karty	a	provedením	
nějaké operace (+ možnost změny PIN do konce roku 2012 zdarma). Pouze 
na žádost a ze závažných důvodů může být vydána již aktivovaná karta.

Pro Vaši informaci zveřejňujeme metodiku Úřadů práce ČR K 
výplatě dávek osobám se zdravotním postižením prostřednic-
tvím sKarty ve speciálních případech:
Postup projednání a rozhodnutí o způsobu výplaty dávek 
U klienta, který sdělí, že nemá vlastní bankovní účet a deklaruje, že s sKartou

Pomůcky

Autoškoly pro tělesně postižené
Díky Vašemu zájmu se po nějaké době vracíme k tomuto tématu. Autoškol, které nabízejí
získání řidičského průkazu pro tělesně postižené, existuje poměrně dost. Vybírejte 
nejen podle vzdálenosti od vašeho bydliště, ale předem si zjistěte, jakým vozovým par-
kem autoškola disponuje. Existuje mnoho různých úprav vozů pro osoby s omezenou 
hybností a může být těžké najít autoškolu, která bude mít vůz vhodný pro vaše potřeby.
Osvědčená a oblíbená je autoškola pod záštitou centra Paraple. Výuka probíhá
na vozidle s ručním ovládáním a automatickou převodovkou. Auto lze do značné
míry uzpůsobit potřebám každého řidiče. Délka řidičského kurzu je tři týdny a pro přes-
polní existuje možnost ubytování se stravou v místě konání kurzu. Seznam kontaktů
na autoškoly a servisy, které vám provedou úpravu vozidla, najdete na našem webu.

Kdo může získat řidičský průkaz?
Tělesně postižení mají stejný nárok na to, stát se řidiči, jako zdraví lidé. V praxi mají 
situaci ale značně komplikovanější. Co všechno tedy musíte udělat pro to, abyste 
získali řidičský průkaz? 
Podle zákona se provozu „nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo 
ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost 
tohoto provozu“ (§ 3 zák. č. 361/2001 Sb., provozu na pozemních komunikacích). 
Co to znamená v praxi?

Jako každý žadatel o řidičský průkaz musíte projít lékařskou prohlídkou. Na jejím 
základě můžete získat potvrzení o způsobilosti řízení auta.  Pokud jste držitel průkazky
ZTP, dostanete pravděpodobně potvrzení o způsobilosti s podmínkou. Ta může být 
trojího druhu:
•	 nutnost	úpravy	vozidla	
•	 nutnost	použití	zdravotního	prostředku	(např.	brýle)	
•	 nutnost	dalšího	lékařského	vyšetření	

V případě postupující nemoci, u které hrozí, že její zhoršení ovlivní schopnost řídit,
může lékař potvrzení vystavit na dobu určitou, po jejímž uplynutí musíte k lékaři 
na kontrolu znovu. Pokud už potvrzení o způsobilosti máte v ruce, stojí v něm, 
jak upravené vozidlo můžete řídit. Pak už stačí jen najít vhodnou autoškolu, kde si 
řidičský průkaz uděláte. Pokud absolvujete jízdy i zkoušku v autě s upraveným řízením,
byť jde jen o automatickou převodovku, budete mít řidičské oprávnění omezené pou-
ze na vozidla srovnatelné úpravy. Toto omezení budete mít zapsané v řidičáku.

Zvláštní výhody
Osoby s tělesným postižením mají v silničním provozu určité výhody. Na auto dostanou
speciální označení pro vozidla přepravující osobu s tělesným postižením. 
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nemá možnost disponovat, z objektivních důvodů nemůže nebo nechce 
sKartu použít, postupuje ÚP dle následujících kroků: 
•		 Referent	 ÚP	 především	 spolupracuje	 se	 sociálním	 pracovníkem	 obce	
s rozšířenou působností nebo pověřeného obecního úřadu při hledání 
optimálního způsobu výplaty dávek. 
•	 Referent	ÚP	s	klientem	projedná	následující	okolnosti.	

1. Klient má/nemá pečující osobu ani jinou osobu, která by mu pomohla
zajistit přístup k dávkám 
2. Klient má/nemá takový chronický zdravotní stav, který mu neumož-
ňuje čerpání dávek 
3. Klient žije/nežije v lokalitě, kde je problematická dostupnost služeb 
vztažných k funkcím sKarty 
4. Klient má/nemá akutní zdravotní stav, který neumožňuje v dané době 
čerpat dávky přes sKartu (chemoterapie, astma, dlouhodobá pracovní 
neschopnost apod.) 

•	 Pokud	 je	po	projednání	 s	klientem	nalezena	možnost	zaslání	dávky	na	
účet určený klientem, ÚP pomůže klientovi sjednat možnost výplaty dávek 
touto cestou s konkrétním partnerem. V tomto případě se nejedná o institut 
zvláštního příjemce. Klient uvede číslo cílového účtu a dávka mu bude moci 
být vyplácena. Vztah mezi klientem a právnickou či fyzickou osobou, na jejíž
účet bude dávka zaslána, je vztahem klienta a majitele účtu. 
•	 Pokud	 klient	 neurčí	 sám	 účet	 pro	 zasílání	 dávek,	 referent	 ÚP	 s	 klientem	
projedná možnosti, kam a na jaký účet dávku zasílat, přičemž navrhne zejména: 

1. Pečující osoba/pobytová služba sociální péče, terénní a ambulantní 
sociální služby, azylový dům, rodinný příslušník, jiná pečující osoba atd.) 
2. Obec, kde má klient bydliště 
3. ÚP – ve výjimečných případech, kdy to vyplyne ze zjištěných poznatků
v rámci sociální práce 

Referent ÚP provede s klientem písemný záznam o důvodech, které mu dle 
jeho názoru neumožňují osobně čerpat dávky. Uvedená kritéria nemusí být 
splněna všechna. Pokud referent ÚP posoudí závažnost situace a skutečný 
stav klienta, může doporučit alternativy způsobu výplaty dávek. 
Jedná se o následující možnosti: 

1. Ustanovení zvláštního příjemce na návrh klienta (nebo osoby, která jedná
jménem klienta), v těchto případech je nezbytný souhlas jak určené
osoby, tak i klienta 
2. Ustanovení zvláštního příjemce na základě poznatků ze sociální práce
s klientem o možnostech výplaty dávky, v těchto případech je nezbytný 
souhlas jak určené osoby, tak i klienta 

Zvláštním příjemcem bude ustanovena pouze taková osoba, která má 
bankovní účet, na který budou moci být dávky zasílány. V takovém případě budou
dávky vypláceny prostřednictvím sKarty (technický účet bude oprávněné
osoby), převodem na účet zvláštního příjemce. Zvláštnímu příjemci nebude 

dosavadním způsobem. Jinou věcí je, zda respektováním principu dobrovol-
nosti sKarty, plynoucího ze zákona, neporuší Ministerstvo práce a sociálních 
věcí smlouvu, kterou uzavřelo s Českou spořitelnou na zajištění administrace
výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti 
a na provozování karty sociálních systémů. Této smlouvy se však ministerstvo 
nemůže dovolávat při postupu vůči příjemcům dávek. Vůči příjemcům dávek
je smlouva mezi ministerstvem a Českou spořitelnou zcela nerozhodná. 
Nárok na výplatu dávky je upraven předpisy veřejného práva, které nelze 
měnit soukromoprávním ujednáním (viz prastará právní zásada „Ius publicum
privatorum pactis mutari non potest“). Smlouva proto nemůže příjemce
dávky zavazovat, a to minimálně do okamžiku, kdy sKartu převezme 
a podepíše souhlas s Podmínkami České spořitelny, a. s. pro vydání sKarty 
a otevření platebního účtu. Skutečnost, že se stát prostřednictvím Ministerstva
práce a sociálních věcí rozhodl zajistit výplatu nepojistných sociálních 
dávek prostřednictvím soukromého subjektu, navíc přináší do vztahu občana
a státu zcela nové a zbytečné problémy. Vzniká tím jakýsi spletenec 
soukromého a veřejného práva, v němž se občan obtížně orientuje a není 
s to rozeznat, jaké povinnosti mu stanoví stát předpisy veřejného práva 
(zákonem) a jaká práva a povinnosti mu vyplývají ze smluvního vztahu 
s Českou spořitelnou, a. s.
„Jako veřejnému ochránci práv mi nepřísluší hodnotit technologické aspekty 
či ekonomické přínosy sKarty. Jsem však přesvědčen, že by stát měl respektovat
zákony. Pokud se příjemce dávky z jakéhokoli lidsky pochopitelného důvodu 
rozhodne sKartu odmítnout, není možné, aby mu stát svévolně výplatu dávky 
zastavil,“ konstatuje ombudsman Pavel Varvařovský.
                                                                          Zdroj: Veřejný ochránce práv

Výměny parkovacích průkazů do konce roku
Označení vozidel přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou „O1“ 
(piktogram na modrém podkladě s osobou na vozíku), které bylo vydáno 
majitelům průkazu mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P a umožňuje 
parkování na vyhrazených  místech pro invalidy,  má platnost do konce roku 2012. 
Výměnu stávajícího označení „O1“ za mezinárodní parkovací průkaz 
označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou „O7“ 
provádějí sociální odbory obcí s rozšířenou působností.

K výměně je třeba doložit:
•	 občanský	průkaz	
•	 aktuální	barevnou	fotografii	o	rozměru	35x45	mm
•	 předložit	platný	průkaz	ZTP	nebo	ZTP/P
•	 při	výměně	nutno	odevzdat	stávající	označení	„O1“

Doporučujeme výměnu neodkládat, vyhnete se tak nepříjemným frontám 
na konci roku.

(rr)
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vydána základní sKarta, bude s penězi nakládat ve prospěch a podle pokynů 
oprávněné osoby pouze prostřednictvím svého bankovního účtu. Oprávněné
osobě bude v takovém případě vydána základní nebo speciální sKarta 
(je-li OZP), kde platební funkce nebude aktivní, neobdrží PIN. 

Odlišnosti u nových žádostí: 
•	 Nelze	 vyplácet	 dávky	 jiným	způsobem	než	prostřednictvím	 sKarty	
(v tomto případě se na výplatu dávky nevztahují přechodná ustanovení, 
která povolují dosavadní způsob). 
•	 Přesto	je	však	nutné	s	klientem,	pokud	to	požaduje,	projednat	výše	
uvedené způsoby výplaty. 
•	 Pokud	nedojde	ke	shodě	podle	výše	uvedených	bodů,	o	výrobu	sKarty
se nežádá, sKarta se nevydává. ÚP vydá rozhodnutí, že nárok na dávku 
vzniká, avšak nevzniká nárok na výplatu, neboť do doby splnění povin-
nosti klienta stanovit způsob výplaty dle příslušných speciálních právních 
předpisů, nemůže být dávka vyplácena. Zánik nároku na výplatu jednotli-
vých splátek dávky je uveden v příslušných speciálních předpisech. 

Odlišnosti u migrovaných žádostí: 
•	 K	migraci	jsou	zařazováni	postupně	všichni	klienti,	kterým	jsou	dávky
vypláceny. 
•	 U	klientů,	kterým	jsou	dávky	zasílány	poštovní	poukázkou,	je	na	zvážení,
zda jsou referentům ÚP známy skutečnosti, které je třeba s klientem
před požádáním o výrobu sKarty projednat. Může se tím předejít výrobě 
sKaret, které se nepodaří předat. 
•	 Pokud	 bylo	 u	 migrovaného	 klienta	 požádáno	 o	 výrobu	 sKarty,	
kterou on však nepřevezme, lze dávku vyplácet dosavadním způsobem
dle výše zmíněných přechodných ustanovení speciálních právních 
předpisů, pokud nárok na dávku (dávky) nepřetržitě trvá. Pokud při této 
příležitosti zjistí ÚP, že klient je nedostupný a existují tak pochybnosti 
o využívání dávky v souladu s předpisy, pak může ÚP zahájit řízení 
o zastavení výplaty, případně i o odejmutí dávky. 

Postup u držitelů průkazu mimořádných výhod (papírová kartička): 
Papírové průkazy mimořádných výhod zůstávají v platnosti do doby na nich 
vyznačené, nejdéle však do 31. 12. 2015. Pokud držitel takovéhoto průkazu
pobírá také dávku ze systému SSP, HN nebo ZAM, vydá se mu standardní 
sKarta pouze s platební funkcí a nadále mu zůstává platný papírový průkaz. 
Pokud mu byl přiznán příspěvek na péči (nezáleží na tom, zda před 
1. 1. 2012 nebo po tomto datu) nebo průkaz OZP na základě samostatné 
žádosti, vydá se mu speciální sKarta odpovídajícího typu dle nároku 
na příspěvek na péči či průkaz OZP a nadále mu zůstává platný papírový 
průkaz mimořádných výhod. Občan tedy může být současně držitelem 
speciální sKarty s funkcí průkazu OZP i papírového průkazu mimořádných 
výhod a stupeň těchto dvou průkazů se může lišit. U klientů, kteří mají 

platný průkaz mimořádných výhod a na základě přechodných ustanovení 
zákona č. 329/2011 Sb. mají přiznán příspěvek na mobilitu a jinou dávku 
nepobírají, bude výplata probíhat dosavadním způsobem, tedy ne přes sKartu.
V dostatečném předstihu před koncem platnosti průkazu mimořádných 
výhod by si měli podat novou žádost o příspěvek na mobilitu, či samostatnou 
žádost o průkaz OZP (nebo obě žádosti), aby mohl být posouzen jejich nárok 
jak na příspěvek na mobilitu, tak na průkaz OZP. Pokud klient ztratí papírový
průkaz mimořádných výhod, vydá se mu buď speciální sKarta z příspěvku 
na péči, pokud jej pobírá, nebo musí být jeho nárok na průkaz OZP nově 
posouzen na základě žádosti o příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči nebo 
samostatné žádosti o průkaz OZP. Pokud mu byl přiznán příspěvek na mobilitu
na základě přechodných ustanovení, pak se tento vyplácí dál dle rozhodnutí
o jeho přiznání. U klientů, kterým byl vydán zalaminovaný dočasný průkaz
OZP s platností do 31. 12. 2012, je nutno vydat nově speciální sKartu. 
Pozn.: Bylo umožněno vydávat dočasný laminovaný průkaz OZP s platností
do konce roku 2012 také těm klientům, kteří ztratili papírový průkaz mi-
mořádných výhod. Těmto klientům mělo být doporučováno, aby si podali 
žádost o příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči nebo průkaz OZP tak, 
aby jim mohla být vydána sKarta s funkcí průkazu OZP (v případě kladného 
posouzení nároku). Pokud tedy budete při výběru klientů k migraci na sKartu
používat seznamy vydaných dočasných laminovaných průkazů OZP, vždy 
si musíte důkladně ověřit, zda má osoba skutečně přiznaný nárok na vydání
průkazu OZP (byl jí v tomto roce přiznán příspěvek na mobilitu na základě
posouzení zdravotního stavu, nebo jí byl přiznán průkaz OZP na základě 
samostatné žádosti, nebo je příjemcem příspěvku na péči). Je nutno také vždy 
ověřit typ průkazu, na který má osoba nárok, jelikož se od data vydání dočas-
ného průkazu mohl změnit.

                                                          Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Stanovisko ombudsmana k povinnosti využívat sKartu
V demokratickém právním státě lze povinnosti ukládat pouze na základě 
zákona. Povinnost příjemce jakékoli sociální dávky převzít sKartu žádným 
zákonem stanovena nebyla. Rovněž není zákonem stanovena ani sankce 
zastavení výplaty dávky pro případ, že klient sKartu nepřevezme. Přechodná
ustanovení k zákonu č. 366/2011 Sb., o změně zákona o pomoci v hmotné
nouzi, stanoví, že do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácejí
dosavadním způsobem, tj. převodem na platební účet, určený klientem, nebo 
v hotovosti (poštovní poukázkou).  Vydáním karty se rozumí její převzetí 
klientem, což potvrdil  v písemném vyjádření dřívější ministr práce a sociálních
 věcí Jaromír Drábek. Do dne převzetí karty má tedy příjemce dávky nárok 
na to, aby mu Úřad práce ČR vyplácel dávky dosavadním způsobem. Takovýto
postup stanoví, alespoň pro dříve přiznané dávky, i aktuální metodika
Generálního ředitelstvím Úřadu práce České republiky. Aktuální právní 
úprava tedy nebrání zachování výplaty nepojistných sociálních dávek 
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vydána základní sKarta, bude s penězi nakládat ve prospěch a podle pokynů 
oprávněné osoby pouze prostřednictvím svého bankovního účtu. Oprávněné
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nemá možnost disponovat, z objektivních důvodů nemůže nebo nechce 
sKartu použít, postupuje ÚP dle následujících kroků: 
•		 Referent	 ÚP	 především	 spolupracuje	 se	 sociálním	 pracovníkem	 obce	
s rozšířenou působností nebo pověřeného obecního úřadu při hledání 
optimálního způsobu výplaty dávek. 
•	 Referent	ÚP	s	klientem	projedná	následující	okolnosti.	

1. Klient má/nemá pečující osobu ani jinou osobu, která by mu pomohla
zajistit přístup k dávkám 
2. Klient má/nemá takový chronický zdravotní stav, který mu neumož-
ňuje čerpání dávek 
3. Klient žije/nežije v lokalitě, kde je problematická dostupnost služeb 
vztažných k funkcím sKarty 
4. Klient má/nemá akutní zdravotní stav, který neumožňuje v dané době 
čerpat dávky přes sKartu (chemoterapie, astma, dlouhodobá pracovní 
neschopnost apod.) 

•	 Pokud	 je	po	projednání	 s	klientem	nalezena	možnost	zaslání	dávky	na	
účet určený klientem, ÚP pomůže klientovi sjednat možnost výplaty dávek 
touto cestou s konkrétním partnerem. V tomto případě se nejedná o institut 
zvláštního příjemce. Klient uvede číslo cílového účtu a dávka mu bude moci 
být vyplácena. Vztah mezi klientem a právnickou či fyzickou osobou, na jejíž
účet bude dávka zaslána, je vztahem klienta a majitele účtu. 
•	 Pokud	 klient	 neurčí	 sám	 účet	 pro	 zasílání	 dávek,	 referent	 ÚP	 s	 klientem	
projedná možnosti, kam a na jaký účet dávku zasílat, přičemž navrhne zejména: 

1. Pečující osoba/pobytová služba sociální péče, terénní a ambulantní 
sociální služby, azylový dům, rodinný příslušník, jiná pečující osoba atd.) 
2. Obec, kde má klient bydliště 
3. ÚP – ve výjimečných případech, kdy to vyplyne ze zjištěných poznatků
v rámci sociální práce 

Referent ÚP provede s klientem písemný záznam o důvodech, které mu dle 
jeho názoru neumožňují osobně čerpat dávky. Uvedená kritéria nemusí být 
splněna všechna. Pokud referent ÚP posoudí závažnost situace a skutečný 
stav klienta, může doporučit alternativy způsobu výplaty dávek. 
Jedná se o následující možnosti: 

1. Ustanovení zvláštního příjemce na návrh klienta (nebo osoby, která jedná
jménem klienta), v těchto případech je nezbytný souhlas jak určené
osoby, tak i klienta 
2. Ustanovení zvláštního příjemce na základě poznatků ze sociální práce
s klientem o možnostech výplaty dávky, v těchto případech je nezbytný 
souhlas jak určené osoby, tak i klienta 

Zvláštním příjemcem bude ustanovena pouze taková osoba, která má 
bankovní účet, na který budou moci být dávky zasílány. V takovém případě budou
dávky vypláceny prostřednictvím sKarty (technický účet bude oprávněné
osoby), převodem na účet zvláštního příjemce. Zvláštnímu příjemci nebude 

dosavadním způsobem. Jinou věcí je, zda respektováním principu dobrovol-
nosti sKarty, plynoucího ze zákona, neporuší Ministerstvo práce a sociálních 
věcí smlouvu, kterou uzavřelo s Českou spořitelnou na zajištění administrace
výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti 
a na provozování karty sociálních systémů. Této smlouvy se však ministerstvo 
nemůže dovolávat při postupu vůči příjemcům dávek. Vůči příjemcům dávek
je smlouva mezi ministerstvem a Českou spořitelnou zcela nerozhodná. 
Nárok na výplatu dávky je upraven předpisy veřejného práva, které nelze 
měnit soukromoprávním ujednáním (viz prastará právní zásada „Ius publicum
privatorum pactis mutari non potest“). Smlouva proto nemůže příjemce
dávky zavazovat, a to minimálně do okamžiku, kdy sKartu převezme 
a podepíše souhlas s Podmínkami České spořitelny, a. s. pro vydání sKarty 
a otevření platebního účtu. Skutečnost, že se stát prostřednictvím Ministerstva
práce a sociálních věcí rozhodl zajistit výplatu nepojistných sociálních 
dávek prostřednictvím soukromého subjektu, navíc přináší do vztahu občana
a státu zcela nové a zbytečné problémy. Vzniká tím jakýsi spletenec 
soukromého a veřejného práva, v němž se občan obtížně orientuje a není 
s to rozeznat, jaké povinnosti mu stanoví stát předpisy veřejného práva 
(zákonem) a jaká práva a povinnosti mu vyplývají ze smluvního vztahu 
s Českou spořitelnou, a. s.
„Jako veřejnému ochránci práv mi nepřísluší hodnotit technologické aspekty 
či ekonomické přínosy sKarty. Jsem však přesvědčen, že by stát měl respektovat
zákony. Pokud se příjemce dávky z jakéhokoli lidsky pochopitelného důvodu 
rozhodne sKartu odmítnout, není možné, aby mu stát svévolně výplatu dávky 
zastavil,“ konstatuje ombudsman Pavel Varvařovský.
                                                                          Zdroj: Veřejný ochránce práv

Výměny parkovacích průkazů do konce roku
Označení vozidel přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou „O1“ 
(piktogram na modrém podkladě s osobou na vozíku), které bylo vydáno 
majitelům průkazu mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P a umožňuje 
parkování na vyhrazených  místech pro invalidy,  má platnost do konce roku 2012. 
Výměnu stávajícího označení „O1“ za mezinárodní parkovací průkaz 
označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou „O7“ 
provádějí sociální odbory obcí s rozšířenou působností.

K výměně je třeba doložit:
•	 občanský	průkaz	
•	 aktuální	barevnou	fotografii	o	rozměru	35x45	mm
•	 předložit	platný	průkaz	ZTP	nebo	ZTP/P
•	 při	výměně	nutno	odevzdat	stávající	označení	„O1“

Doporučujeme výměnu neodkládat, vyhnete se tak nepříjemným frontám 
na konci roku.

(rr)
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Jak budou úředníci postupovat, když klient odmítne z adekvát-
ních důvodů používat sKartu?
Úřad práce by měl začít spolupracovat s pracovníky sociálních odborů a spolu
s klientem a sociálním pracovníkem zjišťovat, zda by někdo z pečujících osob 
mohl zajistit přístup k dávce. Také je budou zajímat zdravotní důvody, které to 
znemožňují (například mentální postižení nebo aktuální zdravotní stav). Zkoumat
se bude i bydliště a přístupnost k dávce, a všechny tyto informace budou zapsány
do spisu klienta. Když úřad nazná, že důvody k odmítnutí používat sKartu jsou 
oprávněné, je možné sociální dávky přeposílat na účet určený klientem (např. účet 
pečující osoby, sociální služby, obce kde má klient bydliště, na příslušný úřad práce,
který pak může dávku klientovi vyplatit v hotovosti. Pokud ani to není možné,
je zde varianta označení klienta jako „zvláštního příjemce dávky“. Výplata
se pak řeší individuálně. Mnoho lidí se zdravotním postižením se zatím osobně 
s sKartou nesetkalo. V těchto dnech si je vyzvedávají lidé se sociální podporou. 
Zdravotně postižení a senioři mají přijít na řadu po vyřešení všech problémů, aby 
nemuseli na úřady několikrát. I zde je výjimka: Zhruba 9 tisíc klientů má v součas-
né době papírovou „dočasnou“ průkazku TP, ZTP či ZTP/P, kde je nastavena sní-
žená platnost jen do konce roku 2012. Tyto osoby budou do konce roku osloveny 
a sKarta jim bude vydána. Pokud pobíráte v současnosti i jiné dávky než příspěvky
na péči či další příspěvky vázané na zdravotní postižení, dostanete sKartu 
už teď – a to sKartu bez označení tělesného postižení a bez fotky. V takovém 
případě stále platí původní průkaz ZTP.

Jak funguje vydávání sKarty v praxi?
•	 Z	ÚP	klient	obdrží	2	dopisy:		Nejprve	sdělení	„Vaše	karta	byla	dána	
do výroby, dostavte se v období od… do…“ Dále pak  výzvu – pokud 
si klient kartu v uvedeném období nevyzvedne.
•	 Při	převzetí	karty	dostane	klient	sKartu,	autentizační	kód	(pro	elektronickou
komunikaci) a veškeré informace o účtu a možnostech využití sKarty.
•	Poštou	pak	klient	zvlášť	obdrží	PIN	kód	k	sKartě	a	bezpečnostní	heslo	
na www.skontakt.cz, kde lze sledovat stav účtu apod.
•	Může	se	stát,	že	klient	si	nebude	moci	(např.	ze	zdravotních	důvodů)	
sKartu vyzvednout – pak je možné požádat o doručení sKarty domů 
(k převzetí by došlo z rukou terénního sociálního pracovníka), nebo lze 
vyzvednout sKartu někým jiným – na základě plné moci (pokud je na 
konkrétní úkon, nemusí být úředně ověřený podpis).
•	Aktivace	karty	probíhá	v	bankomatu	–	tedy	vložením	karty	a	provedením	
nějaké operace (+ možnost změny PIN do konce roku 2012 zdarma). Pouze 
na žádost a ze závažných důvodů může být vydána již aktivovaná karta.

Pro Vaši informaci zveřejňujeme metodiku Úřadů práce ČR K 
výplatě dávek osobám se zdravotním postižením prostřednic-
tvím sKarty ve speciálních případech:
Postup projednání a rozhodnutí o způsobu výplaty dávek 
U klienta, který sdělí, že nemá vlastní bankovní účet a deklaruje, že s sKartou

Pomůcky

Autoškoly pro tělesně postižené
Díky Vašemu zájmu se po nějaké době vracíme k tomuto tématu. Autoškol, které nabízejí
získání řidičského průkazu pro tělesně postižené, existuje poměrně dost. Vybírejte 
nejen podle vzdálenosti od vašeho bydliště, ale předem si zjistěte, jakým vozovým par-
kem autoškola disponuje. Existuje mnoho různých úprav vozů pro osoby s omezenou 
hybností a může být těžké najít autoškolu, která bude mít vůz vhodný pro vaše potřeby.
Osvědčená a oblíbená je autoškola pod záštitou centra Paraple. Výuka probíhá
na vozidle s ručním ovládáním a automatickou převodovkou. Auto lze do značné
míry uzpůsobit potřebám každého řidiče. Délka řidičského kurzu je tři týdny a pro přes-
polní existuje možnost ubytování se stravou v místě konání kurzu. Seznam kontaktů
na autoškoly a servisy, které vám provedou úpravu vozidla, najdete na našem webu.

Kdo může získat řidičský průkaz?
Tělesně postižení mají stejný nárok na to, stát se řidiči, jako zdraví lidé. V praxi mají 
situaci ale značně komplikovanější. Co všechno tedy musíte udělat pro to, abyste 
získali řidičský průkaz? 
Podle zákona se provozu „nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku nebo 
ke sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost 
tohoto provozu“ (§ 3 zák. č. 361/2001 Sb., provozu na pozemních komunikacích). 
Co to znamená v praxi?

Jako každý žadatel o řidičský průkaz musíte projít lékařskou prohlídkou. Na jejím 
základě můžete získat potvrzení o způsobilosti řízení auta.  Pokud jste držitel průkazky
ZTP, dostanete pravděpodobně potvrzení o způsobilosti s podmínkou. Ta může být 
trojího druhu:
•	 nutnost	úpravy	vozidla	
•	 nutnost	použití	zdravotního	prostředku	(např.	brýle)	
•	 nutnost	dalšího	lékařského	vyšetření	

V případě postupující nemoci, u které hrozí, že její zhoršení ovlivní schopnost řídit,
může lékař potvrzení vystavit na dobu určitou, po jejímž uplynutí musíte k lékaři 
na kontrolu znovu. Pokud už potvrzení o způsobilosti máte v ruce, stojí v něm, 
jak upravené vozidlo můžete řídit. Pak už stačí jen najít vhodnou autoškolu, kde si 
řidičský průkaz uděláte. Pokud absolvujete jízdy i zkoušku v autě s upraveným řízením,
byť jde jen o automatickou převodovku, budete mít řidičské oprávnění omezené pou-
ze na vozidla srovnatelné úpravy. Toto omezení budete mít zapsané v řidičáku.

Zvláštní výhody
Osoby s tělesným postižením mají v silničním provozu určité výhody. Na auto dostanou
speciální označení pro vozidla přepravující osobu s tělesným postižením. 
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v oblasti mobility nebo orientace, pravidelně se potřebují někam dopravit 
a zároveň jim nejsou poskytovány pobytové sociální služby (v domově pro 
seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvlášt-
ním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče). Změna od 
01.12.2012 spočívá v tom, že příspěvek na mobilitu bude moci být z důvodů 
hodných zvláštního zřetele nově přiznán i osobě, které jsou poskytovány výše 
uvedené pobytové sociální služby. Poskytnutí příspěvku na mobilitu v tomto 
případě není nárokové, krajské pobočky Úřadu práce České republiky budou 
žádosti hodnotit individuálně, a to na základě skutečných cest osoby se zdra-
votním postižením. Opakovanou dopravu nebude osoba se zdravotním posti-
žením prokazovat formou „čestného prohlášení“, ale jiným věrohodným způ-
sobem. Jakým způsobem se toto bude dít však novela zákona neřeší.

Nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou
Institut výpůjčky zvláštní pomůcky, který byl určen pro stropní zvedací systé-
my, schodolezy a schodišťové plošiny, se ruší. Pomoc státu bude realizována
stejným způsobem jako u jiných pomůcek - příspěvkem na zvláštní pomůcku. 
Nově se příspěvek poskytuje také na pomůcku „schodišťová sedačka“. 
Smlouvy o výpůjčce, uzavřené do 1. prosince 2012, práva a povinnosti, 
které z těchto smluv vyplývají, zůstávají v platnosti i po tomto dni. Pokud osoba
podala před tímto datem návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a do tohoto
dne nebyla smlouva uzavřena, může namísto uzavření smlouvy o výpůjčce 
podat žádost o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku. O této možnosti 
bude osoby, kterých se to týká, písemně informovat Úřad práce ČR. Maximální
výše příspěvku by měla být stejná, tedy 350 000,- Kč, s výjimkou schodišťové 
plošiny, na kterou by se mohl poskytovat příspěvek až ve výši 400 000,-Kč.  
Pokud by člověk čerpal příspěvek konkrétně na schodišťovou plošinu, zvýšil
by se mu i nynější limit čerpání příspěvků na zvláštní pomůcku, z nynějších 
800 000,-Kč na 850 000,- Kč za 60 kalendářních měsíců. Nepříliš pozitivní 
je informace, že příspěvek na schodišťovou plošinu by měl být poskytnut pouze
v případě, že odstranění bariéry nepůjde dosáhnout prostřednictvím
schodolezu. Navíc pokud by člověk žádal o příspěvek na schodišťovou plošinu, 
schodišťovou sedačku nebo stropní zvedací systém, musel by Úřadu práce 
doložit alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariér.

                                                               Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Nové informace k sKartám
Jelikož je současná legislativa nastavena tak, že jedinou možností vyplácení
dávek jsou tzv. sKarty, je nutné se zmínit o několika skutečnostech, o kterých 
jiná média neinformují. I když zákon dodává, že je možné následně dávku
vyplácet i jinak, standard je sKarta s platební funkcí. Tu však obdrží pouze
zletilí klienti se způsobilostí k právním úkonům. Děti a osoby zbavené 
či omezené ve způsobilosti dostanou pouze průkaz OZP, druhá karta s platební
funkcí bude vydána opatrovníkovi či zákonnému zástupci. 

To jim umožňuje parkovat na místech vyhrazených pro invalidy, v nutných případech 
vjíždět i do míst označených zákazem vjezdu s dodatkem „mimo zásobování“ apod. 
V místě bydliště máte nárok na zřízení speciálního stání na vaši SPZ. Kromě toho 
by měli ostatní řidiči respektovat požadavek na větší prostor okolo parkovacích míst 
pro postižené. Řidič by neměl zastavit blíže než 1,2 m z levé i pravé strany auta. 
Díky tomu se zachová dostatečný prostor pro manipulaci s vozíčkem na straně 
řidiče i spolujezdce.

                                                                                                                                             (rr)  

Euroklíče na jihu Moravy pro zájemce zdarma
Nejen pro zdravotně postižené občany, ale i pro rodiny s dětmi připravil Jihomoravský
kraj další možnosti, jak využít i získat euroklíč.  Budou si moct otevřít 51 nově insta-
lovaných eurozámků na vybraných úřadech, ve výtazích, v obchodech a institucích 
nebo na veřejných toaletách.  Pro zdravotně postižené lidi je k vyzvednutí zdarma. Jen 
na jižní Moravě jich žije přibližně třiapadesát tisíc. Lidé z Jihooravského kraje si můžou
euroklíč zdarma vyzvednout na regionálním pracovišti krajského úřadu v brněnské 
ulici Cejl. Krajský úřad pak nechá poslat klíče i na sociální odbory všech 21 středisko-
vých měst v kraji. Euroklíč může na jižní Moravě získat zdarma každý držitel průkazu 
TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, člověk s umělým vývodem a onkologický pacient, který má 
bydliště na jižní Moravě. Rodiče dětí do tří let si pak mohou klíč bezplatně zapůjčit. 
 
                                                                                                                              (rr)

Zajímavosti z internetu
Báječná jízda za traktorem

Podpora pohybu na vozíku se dá zajišťovat několika způsoby. Když pomineme osobní
asistenci a kuriózní pokusy s parními stroji či spalovacími motory, zůstane nám k dispozici
elektrická energie. I zde se nabízí řada variant. Od plně elektrického vozíku přes hybridní
kombinace mechanického a motorového pohonu až k autonomním systémům, které
se k běžnému vozíku podle potřeby připojují. Snad každý jezdec na mechanickém
vozíku občas zatouží po výhodách elektrického pohonu. Výzkum kompenzačních 
pomůcek pro osoby s omezenou schopností pohybu přichází neustále s inovacemi, které
občas promění sny ve skutečnost. Připojení autonomního pohonu k mechanickému
vozíku lze provést dvěma způsoby. Podle umístění agregátu k vozíku rozlišujeme
systém tažný a systém tlačný. Oba systémy mají svoje přednosti a prioritní oblasti 
využití. V porovnání s tlačným systémem je použití tažného systému rozšířeno 
podstatně více. Důvodů k oblíbenosti tohoto způsobu podpory mobility je několik: 
jednoduchost ovládání bez dopomoci, levný provoz a snadná údržba či univerzální
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Sociální otázky
Hlavní změny v nepojistných dávkových systémech 
od 1. prosince 2012
V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním úpravám, 
které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy se týkají nepojistných 
dávek, a to mj. konkrétně v těchto oblastech: Souběh rodičovského příspěvku
a příspěvku na péči; vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního 
věku; příspěvek na mobilitu bude moci být nově přiznán i osobě, které jsou 
poskytovány pobytové sociální služby; nahrazení institutu výpůjčky zvláštní 
pomůcky dávkou.

Rodičovský příspěvek i dětem s postižením
Rodiče zdravotně postiženého dítěte mohou kromě příspěvku na péči nově 
pobírat i rodičovský příspěvek, tedy obě dávky současně. Dosud platilo, 
že děti se zdravotním postižením po dovršení 1 roku pobíraly vždy jeden 
typ dávky - buď rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči. Rodičovský 
příspěvek bude poskytován na nejmladší dítě v rodině, které má nárok 
na příspěvek na péči, a to nejdéle do 4 let věku dítěte, respektive do vyčerpání 
celkové sumy 220 000 Kč. Nárok na obě dávky náleží rodiči zdravotně 
postiženého dítěte nejdříve od 1. prosince, stačí vyplnit písemnou žádost. 
Částky rodičovského příspěvku, vyplacené před tímto datem (z důvodu péče 
o totéž dítě), se započítávají do celkové částky 220 000 Kč. Také rodiče, 
kteří nemohli zvolit výši rodičovského příspěvku a pobírají ho v pevných 
částkách, mohou čerpat souběžně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. 
Příspěvek na péči
Dítěti s těžkým postižením od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek 
na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), se auto-
maticky (bez ohledu na příjem rodiny) zvyšuje příspěvek na péči o 2 000 Kč. 
Výše příspěvku na péči pro osoby mladší 18 let činí měsíčně nadále 3 000 Kč 
(stupeň závislosti I), 6 000 Kč (stupeň závislosti II), 9 000 Kč (stupeň závislosti
III) a 12 000 Kč (stupeň závislosti IV). I nadále náleží zvýšení výše příspěvku
na péči o 2 000 Kč nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, který má nárok 
na příspěvek na péči, a také rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a který
pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem rodiny 
je nižší než dvojnásobek částky jejího životního minima. Pokud tedy bude 
dítě, které pobírá příspěvek na péči ve stupni III. nebo IV., splňovat podmín-
ky věku (od 4 do 7 let), i nízkého příjmu (příjem společně posuzovaných osob 
bude nižší než dvojnásobek částky jejich životního minima), dávka se zvýší 
o 2000 Kč pouze jednou.

Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je určen těm, kteří nezvládají základní životní potřeby 

použití. Je to prosté. Vezměte libovolný mechanický vozík, připojte ho k půlmetrákové
baterii na čtyřech kolech a můžete vyrazit. Ovládání je intuitivní a velice snadné. 
Můžete zatáčet, brzdit a regulovat rychlost jízdy. Ve dvanáctitisícovém městečku 
Küssnacht am Rigi, které leží ve švýcarském kantonu Schwyz, takové zařízení 
vyrábějí. Váží 65 kg a ujede na jedno nabití 30 km. Pokud vážíte méně než 100 kg, můžete
počítat se stoupavostí 20 %. Bezúdržbové baterie nabijete za 8 hodin. S „traktorem“
se dají podnikat i adrenalinové výpravy do divočiny. Počítejte však s tím, že například 
ve vodě se tažná síla výrazně sníží. Ve výbavě je i mechanická a dynamická motorová 
brzda. Výrobce udává, že většina leteckých společností přepravuje zařízení bezplatně,
pokud je deklarováno jako příslušenství invalidního vozíku. Tento systém je primárně
určen pro podporu asistenční dopomoci. Ostatně s asistencí se počítá i při instalaci
zařízení. Svoje největší uplatnění nalézá u transportních židlí, kde usnadňuje tlačení
na delší vzdálenosti nebo transport těžších osob. Tlačné systémy se v kombinaci 
s transportními židlemi používají především v interiérech. Menší hmotnost zařízení 
limituje velikost smykového tření a tím i schopnost přenášet tlačnou sílu na křeslo.
Přívěsné tažné zařízení je zajímavý a praktický doplněk mechanického vozíku. 
Traktor ocení všichni, kteří svým aktivním životním stylem dokážou využít jeho 
báječných vlastností. Chcete si báječnou jízdu za traktorem dopřát i vy? Pro všechny
zájemce o zkušební jízdu připravil švýcarský výrobce příležitost otestovat zařízení 
v náročných horských podmínkách Tyrolska. Ve sportovním hotelu Zugspitze v Lermoos
je pro návštěvníky připraveno velmi kvalitní bezbariérové ubytování. Na turistické vý-
pravy do kopců v idylickém okolí vám zde tohoto praktického pomocníka ochotně
zapůjčí. Více informací naleznete na internetových stránkách www.swisstrac.ch.

                                                                                                         Petr Šika 
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účinnosti od 01.10.2012. Stávající vyhláška č. 58/1997 Sb., kterou se stanoví 
indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost (dále jen „starý 
Indikační seznam“), se tímto datem zrušuje.
V příloze k novému Indikačnímu seznamu jsou stejně jako ve starém Indikačním
seznamu uvedeny ne moci, u nichž lze lázeňskou léčeb ně rehabilitační péči 
poskytnout, dále indikační předpoklady, odbor ná kritéria pro poskytnutí lázeňské 
léčebně rehabilitační péče, údaje o délce léčebného pobytu a indi kační zamě-
ření pro poskytování lá zeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňských místech. 

Odlišnosti nového Indikačního seznamu
Je třeba zdůraznit, že v novém In dikačním seznamu jsou používá ny pro ozna-
čení indikačních sku pin a jednotlivých indikací stejné symboly jako ve starém 
Indikač ním seznamu, ale obsah a význam se u většiny indikací novým Indi-
kačním seznamem mění. Některé indikace zanikly, některé indikace jsou nové, 
některé indikace se slou čily, u některých došlo ke změně odborných kritérií.
Nový Indikační seznam se od starého liší také v obecných usta noveních. Nový 
Indikační seznam rozlišuje základní a opakovaný po byt a upravuje podmínky 
a kritériapro jejich poskytnutí. 
Při hodnocení, zda se jedná o zá kladní či opakovaný léčebný pobyt 
a zda je možné opakování pobytu, bude postupováno podle § 2 odsta-
vec 2, který stanoví, že poslední léčebný pobyt pojištěnce uskuteč něný podle
dosavadních právních předpisů v období od 1. října 2009 do dne nabytí
účinnosti nového In dikačního seznamu se považuje za základní léčebný
pobyt podle nové ho Indikačního seznamu. Další lé čebný pobyt odpovídající
indikaci, na základě které byl uskutečněn pobyt podle věty předcházející,
se považuje za pobyt opakovaný podle nového Indikačního seznamu.
Délka základního léčebného pobytu dospělých je na rozdíl od starého Indikační-
ho seznamu sta novena na 21 dní, u dětí a doros tu na 28 dní. Je-li lázeňská léčeb-
ně rehabilitační péče poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lé kař zdravotnic-
kého zařízení posky tovatele lázeňské léčebně rehabili tační péče u vyznačených 
indikací podle konkrétního stavu pojištěnce výjimečně navrhnout její pro dloužení. 
Prodloužení i jeho délka podléhají souhlasu revizního léka ře příslušné pojišťovny. 
Délka opakovaného léčebné ho pobytu formou komplexní lá zeňské léčebně
rehabilitační péče u dospělých je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu
na 28 dní. Prodlou žení i jeho délka podléhají souhla su revizního lékaře.
Délka opakovaného léčebného pobytu formou příspěvkové lázeň ské léčebně reha-
bilitační péče u do spělých je stanovena podle návrhu lékaře, který péči doporučuje, 
a to na 14 nebo 21 dnů. Pokud je lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytnu ta 
v délce 14 dnů, může vedoucí lé kař zdravotnického zařízení posky tovatele lázeňské 
léčebně rehabili tační péče podle konkrétního sta vu pojištěnce výjimečně navrhnout 
její prodloužení na 21 dnů s tím, že prodloužení podléhá souhlasu reviz ního lékaře.

                                                                                    Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Bankou bez bariér 2012 se stala ČSOB 
V rámci jedenáctého ročníku soutěže domácích finančních institucí a jejich produktů
– Fincentrum Banka roku 2012 – soupeřily bankovní ústavy již potřetí i v kategorii
Banka bez bariér. Hodnotiteli byli lidé s handicapem – vozíčkáři a lidé se sluchovým
postižením. Loňské vítězství v této kategorii obhájila ČSOB. Bodovala hlavně službou
ERA eScribe, neboli simultánním přepisem mluvené řeči pro klienty se sluchovým
postižením. Pravda je, že dvojice minulých vítězů ČSOB a Česká spořitelna 
si od zbylých hodnocených bank udržuje odstup. V průběhu září letošního roku 
se čtrnáct vozíčkářů a čtrnáct lidí se sluchovým postižením vydalo hodnotit 
bezbariérovost bank v České republice. Bylo hodnoceno 6 největších retailových 
bank ve všech krajích. Pro vozíčkáře stále největší problém představovaly bariéry
architektonické. V závislosti na pobočce se ještě někde musí do banky dostávat zadním
vchodem, nemívají vyhrazené parkoviště nebo je zastávka MHD dost daleko. 
Hodnotitelé však oceňovali, že personál bank se v drtivé většině snažil pomoci.  
Neslyšícím se do cesty stavěly hlavně bariéry komunikační, i když oceňovali snahu 
zaměstnanců bank je překonat. Ne vždy ale bankovní úředníci věděli jak. Často si na 
psaní vzali jen malý papírek, což hned zkraje působí jako „tady se moc psát nebu-
de“, navíc na malý papírek lidé píší drobným písmem, a kdo nemá dobrý zrak, mívá 
potíže s přečtením. Stalo se i to, že bankovní úřednice s neslyšícím klientem zkrátka 
komunikovat nechtěla, naštěstí takové jednání bylo výjimkou. Problémem někde 
byly i přepážky příliš blízko u sebe, které pro „zdravého“ člověka nepředstavují 
problém. Lidi se zbytky sluchu však i tlumený hovor od vedlejší přepážky ruší. 
Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním večeru 13. listopadu 2012, kdy z rukou 
organizátora a partnerů soutěže převzali ocenění vítězové všech 13 kategorií v Paláci Žofín. 

S vozíkem do myčky
Problém se znečištěnými pneumatikami vozíku v interiéru se dá řešit různě. Od lehce
bohémské ignorance až po pedantské drhnutí kartáčem namočeným v Jaru. Novým 
pomocníkem vozíčkářů je automatická myčka, která se vejde do každé chodby. Důraz 
na zvyšování hygienických standardů je patrný všude kolem nás. Už dnes vás s vozíkem
z ulice třeba do lázní určitě nepustí. Udržování čistoty podlah v místech, kde se 
pohybují vozíčkáři, se ale pochopitelně netýká jen veřejně přístupných prostor. 
I v bytech chtějí mít všichni čisto. Jedním z řešení je instalace dálkově ovládaného 
zařízení na čištění pneumatik.

Průjezdná myčka kol vozíků funguje velmi jednoduše.

1. Najedete předními koly mezi dva čisticí válce a spustíte jejich otáčení. Ovládání 
je dálkové a můžete ho mít pověšené bez problémů jako přívěšek na klíče.
2. Popojedete dopředu a celý proces zopakujete se zadními koly. Jedno čištění trvá 
přibližně 30 vteřin.
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Dění kolem CMT
Informace o nových možnostech léčby
Pro léčbu našeho onemocnění zpravidla využíváme služeb lázeň-
ských zařízení. V tomto případě jde o Janské Lázně, Velké Losiny, Vráž 
u Písku, Klimkovice a další. Alternativou je taktéž pobyt na rehabilitační
klinice v Motole. Další možností, se kterou jsem se měl možnost osobně
seznámit, je hospitalizace na rehabilitačním oddělení v Ostrově nad Ohří.
Oddělení naleznete na druhém poschodí Nemocnice Ostrov. Část procedur
probíhá přímo na pokoji, ergoterapie a individuální cvičení pak na patře.
Vodoléčba, elektroléčba a další procedury absolvujete v suterénu objektu.
Oproti dosavadní osobní zkušenosti z lázní zde panuje neskutečně přátelská 
a pohodová atmosféra. Vy nechodíte na procedury, nýbrž „ony chodí“ za Vámi. 
Žádný pevně stanovený rozpis typu kdy a kde máte být. Prostě v klidu relaxujete
na pokoji a čekáte, kdy si Vás personál vyzvedne k léčebným úkonům. Ubyto-
váni jste na třílůžkovém pokoji s TV a vlastní koupelnou s WC. Ležíte na elek-
tricky polohovatelném lůžku, jehož přednosti ocení hlavně lidé se sníženou hyb-
ností. Pro náročné je za patřičný poplatek k dispozici nadstandardně vybavený
pokoj. Strava je donášena přímo na pokoj. Takže opět žádné „Vy jdete za jídlem“,
nýbrž „jídlo jde za Vámi“. ²  Dalším bonusem je to, že v kteroukoliv denní 
i noční dobu je k dispozici personál, ochotný pomoci s jakoukoliv drobností. 
Nejde Vám otevřít okno? Trápí Vás neposlušný knoflík? Nedaří se Vám otevřít 
zrádně utažený uzávěr PET lahve s oblíbeným nápojem? Žádný problém. Cink-
nete, přijde usměvavá sestřička a je po problému. Zdá se Vám to malicherné? 
Omyl! Takto si představuji dokonalou péči. Jste partnerem a ne „obtížným hmy-
zem“. Myslím, že je úplně zbytečné poukazovat na bezbariérovost. Ta je zde 
považována za naprostou samozřejmost a je úplně jedno, zda se pohybujete
v rámci pokoje, poschodí, objektu, nebo přilehlého parku. Rozlehlý park je 
oázou klidu i místem, kde lze aktivně sportovat. Každému dle chuti a možností.
Takže Vážení, pokud Vás toto povídání zaujalo a máte zájem o rehabilitační 
pobyt, stačí kontaktovat svého praktického lékaře, vyžádat si poukaz „K“ a cestu
ke zdraví máte otevřenou. Více informací lze získat na: www.nemostrov.cz.
                                                                                                                                                               
                                                                                                            Lubomír Můr

Změna Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně reha-
bilitační péči o dospělé, děti a dorost
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 27. července 2012 vyhlášku č. 267/2012 
Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči 
o dospělé, děti a dorost (dále jen „nový Indikační seznam“). Tato vyhláška nabývá

3. Za myčku se doporučuje položit krátký „odkapávací“ koberec, který do sebe vstřebá 
zbylou vodu. Závěrečné vysoušení, tak jak ho všichni známe z automobilových 
myček, totiž zatím chybí.

Vůbec nepochybuji, že se bez automatické myčky pneumatik vozíku dokážete i nadále
obejít. Ovšem pro ty, které by nápad skutečně zaujal, mám informaci o ceně. Zařízení 
se prodává za 3565 USD. Lze předpokládat, že tento automatický pomocník by mohl 
najít úspěšné využití především ve stacionářích s větším počtem vozíčkářů. Nezbývá 
než doufat, že se najde nějaká šikovná firma či jednotlivec, kteří něco podobného 
začnou za rozumné peníze vyrábět i v ČR.

Posilování
Chcete zlepšit fyzickou kondici? Nebo se jen tak protáhnout pro dobrý pocit a nemáte
si s kým zasportovat? Dobrou možností pro naplnění těchto tužeb je posilování. Že jste 
si říkali, to není nic pro mě, a i kdyby bylo, není kde cvičit? Možná ano, možná ne, ovšem 
za zkoušku nic nedáte. Jak a kde začít cvičit je zřejmě to hlavní, co by si měl člověk
vyjasnit. Možností se nabízí hned několik. Jako nejjednodušší řešení se jeví cvičení
a posilování doma. Tento krok je ovšem potřeba důkladně promyslet, sehnat si množství
informací a v nejlepším případě se poradit s odborníkem, který vytvoří individuální cvi-
čební plán. Nesprávným cvičením nejen že člověk nedocílí požadovaného efektu, ale 
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Napsali jste nám 
Možnost parkování v centru Ostravy
 Pro některé hendikepované občany bylo doposud obtížné dostat se svým autem 
na Kuří rynek v Ostravě, kde např. navštěvovali své lékaře. V této věci však došlo 
ke změně. Již několik měsíců je možno si při cestě na Kuří rynek zavolat na tel. 
číslo 800 199 922, kde se ozve příslušník městské policie a ten hovor přepojí na slu-
žebnu. Tam oznámíte, že jste držitelem průkazu O1 (od ledna 2013 půjde o průkaz 
O7) a na které ulici v blízkosti Kuřího rynku se nacházíte. Městská policie pak bariéry 
bránící vjezdu na rynek odstraní. Výjezd z náměstí je již bezbariérový.

                                                                                           Soňa Znebejánková
 
Porod s handicapem
Každé budoucí mamince se honí hlavou myšlenky na porod a na to, zda všechno dobře
dopadne. Pro ženy s postižením tato obava ještě vzroste, neboť přibydou otázky, zda 
zvládnu porod i se svým postižením, zda se zvládnu postarat o sebe i o své dítě, a zda 
mi tam někdo pomůže?
Tyto myšlenky se honily hlavou i mně. V době těhotenství, jelikož jsme měla lékaře 
v Ostravě, docházela jsem i na rizikovou poradnu do Poruby. Dočetla jsem se, že zde 
mají zkušenosti s rodičkami s handicapem. Také zde mají oddělení Neonatologie, což 
je v případě komplikací pro miminko tou nejlepší volbou, tudíž jsem se rozhodla zde 
i rodit. Vzhledem k mému postižení jsem měla naplánován císařský řez. S blížícím se 
termínem porodu se stupňovaly i obavy, co bude…
Budoucí maminky, musím vás uklidnit, neboť celý personál na porodním sále a později
na oddělení, doktory počínaje, přes sestřičky a sanitářky konče, se o mě a později o mé 
miminko postaral na jedničku. Se vším mi pomáhali, vše řádně vysvětlili, byli opravdu 
všichni moc ohleduplní a ochotní, zacházeli se mnou skvěle.

Sestřičky novorozeneckého oddělení mi 
s miminkem pomáhali, takže jsem se ne-
musela stresovat, ale v klidu si miminka 
užívat a učit se, jak se o něho postarat.
Staniční sestra oddělení šestinedělí, paní 
Miroslava Foltenová, je opravdu žena na 
svém místě. Tímto chci jí a celému oddě-
lení ještě jednou za vše moc poděkovat, 
a pokud se některá z budoucích maminek 
rozhodujete, jestli je Porubská porodnice 
tou správnou volbou, tak za sebe mohu 
říci, že určitě ano. Nemusíte zde mít obavy
a strach, zda vše zvládnete, ale naopak 
se zde můžete v klidu radovat a těšit se ze 
svého právě narozeného ŠTĚSTÍ…
                                                                                           

Martina Bienerová s dcerou Ellou 

může si přivodit i komplikace. Těmito obtížemi je přetěžování pohybového aparátu,
špatné návyky a tím pádem i prohlubování svalové nerovnováhy. Tréninkový plán lze 
navíc často přizpůsobovat novým situacím.
Před a po cvičení nelze zapomenout na protažení (strečink). Protahujeme svaly 
předloktí, paží, ramenních pletenců, šíje a krku, nesmíme zapomenout na velké prsní svaly
a svaly trupu. Pravidelným protahováním udržujeme či zvyšujeme rozsah pohybu
v kloubech. Vozíčkáři by se měli především zaměřit na posilování svalů trupu 
a na výcvik stabilizace páteře. To však není jednoduché, do cvičení se musí zapojit 
páteř, břišní svaly, bránice i svaly pánevního dna. 

Které svaly bývají u vozíčkářů problém?
Rozhodně svaly v ramenou (tzv. svaly pletence ramenního), dále dochází 
ke zkracování velkých prsních svalů, horní části trapézových svalů. Naopak 
oslabeno je často trupové svalstvo, které pak neposkytuje vhodnou oporu 
ani pohybům horních končetin, ani bránici. Dochází proto často k dechovým 
komplikacím. Od roku 2009 funguje v Praze 9 při Centru Paraple sportovně-reha-
bilitační centrum pro tělesně postižené sportovce Rehafit. Unikátní je v kombinaci
rehabilitace a posilování. Lidé cvičí na specializovaných strojích, které umožňují 
posilovat na vozíku, a není tedy nutné přesedat. Další podobné zařízení se nachází
v Brně v Paracentru Fénix. Je zde k dispozici vyškolený pracovník, který pora-
dí jak a na čem cvičit. Vybavení je specifické, zaměřené na pasivní či aktivní 
posilování dolních a horních končetin, možnost vertikalizace (prevence 
dekubitů aj.) a zpevňování svalového korzetu a síly horní poloviny těla. 
K dispozici jsou 2 motomedy, vertikalizační zařízení Smove a vertikalizační 
lehátko Jordan. V této posilovně se návštěvníci necítí sami, o službu je velký 
zájem a sportovci se můžou při cvičení podporovat. Další možností, kterou lze 
využít, jsou posilovny, které se primárně nezaměřují na imobilní občany. Tyto 
posilovny ovšem lidé na vozíku nevyužívají. Prostor, bariérové cvičební přístroje 
a cena jsou zřejmě hlavním důvodem, proč nejsou posilovny využívány. K dispo-
zici jsou pouze osobní trenéři a cena na hodinu je poměrně vysoká.

Kin-ball: nový sport pro postižené děti
Nová hra se v České republice začala šířit z Kanady. Je to však epidemie pozitivní,
akční, kolektivní a integrující. Kin-ball vznikl právě proto, aby se mohl do hry 
zapojit i člověk na vozíku. I když jej můžou hrát děti od šesti let, kin-ball není rozhodně
populární jen u mladých. Ve světě se hrají mistrovství, existují reprezentační
národní týmy. V Česku se tato hra teprve pomalu dostává do povědomí.  Hraje se 
s velkým míčem o průměru 1,22 metrů. Nezáleží na tom, kde se hraje, velikost hřiště
ale nesmí překročit 21,4 x 21,4 metrů. Na hřišti hrají tři týmy po čtyřech hráčích.
Aby mohl být míč odpálen, musí se jej dotýkat všichni hráči. Před odpalem
je nutné zakřičet slovo „Omnikin“ a barvu družstva, které má úder zpracovat, 
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Od 01.10. do 31.12.2012  
oslavili  životní  jubileum  tito naši  členové

 
Svobodová Ludmila                      65 let  
Jarotková Ludmila, Mgr.                60 let 
Vannay Miroslav                           50 let 
Tenglerová Melanie                      55 let 
Dědicová Marie                            40 let
Prachař Pavel                               40 let  
 
Manželům Šimůnkovým gratulujeme 
k narození syna Matěje. 

Společenská rubrika

Blahopřejeme !

míč jakkoliv chytit. Úder může být uskutečněný jakoukoliv částí těla nad boky. 
Ten, kdo má míč, se může po hřišti pohybovat v intervalu deseti sekund. Pak 
se musí ostatní hráči z družstva balonu dotknout. Až se jej dotýkají tři, můžou 
se jen otáčet. Čtvrtý může opět pálit. Vyřkne barvu a jede se tak dlouho, dokud míč 
nespadne nebo dokud nějaké družstvo neudělá chybu. Děti na vozíku jsou nadšení
z toho, že už nemusí stát mimo, když se hraje v týmu akční hra. Snížená hybnost 
není problémem, člověk se může pohybovat tak, jak to zvládá. Případně je možné
zapojit i asistenta pro vozíčkáře. Hráč má pak víc prostoru pro práci rukou 
nebo hlavy. Kin-ball je tedy ideálním prostředkem k integraci. Jaké jsou plány 
Českého svazu kin-ballu? Šířit informace o této zábavné hře a zároveň shánět 
sponzory na nákup míčů. Mnohé organizace nebo školy si jej totiž nemůžou 
dovolit, i když je hra velmi zaujala. Cena se pohybuje kolem 8300 korun. 
Dá se pořídit míč venkovní i míč do vnitřních prostor.

Jazyky bez bariér
Hranice jsou otevřené a informační zdroje jsou dostupné v takové míře jako nikdy
předtím. Záleží jen na nás, zda se dokážeme orientovat ve světě nebo ne. A bez 
znalosti jazyků to jde jen velice těžko, na fyzické dispozice nehledě. Jak jsou 
na tom jazykové školy s bezbariérovým přístupem? Oslovené školy z různých míst 
České republiky většinou odpovídají, že mají bezbariérový přístup alespoň do jed-
né učebny a bezbariérové sociální zázemí. Pokud se do nějakého z nabízených
kurzů přihlásí vozíčkář, snaží se mu maximálně vyhovět a přesunout výuku
do míst, kam se bez potíží dostane. Navíc, pokud se vyskytne nějaký problém 
(ne vždy je avizovaná bezbariérovost zcela funkční), lektoři i studenti vozíčkáři 
vyjdou vstříc a pomohou mu překážky v přístupu ke vzdělání překonat. Nicméně
před přihlášením se do kurzu se určitě vyplatí vybranou jazykovku telefonicky
nebo e-mailem kontaktovat a ujistit se, jak to s její bezbariérovostí vypadá 
ve skutečnosti. Pozitiva virtuální výuky pro fyzicky hendikepované není třeba příliš
rozepisovat – studium z domova bez nutnosti dopravovat se za každého počasí
do jazykovky a odpadající starosti s hledáním kvalitní a bezbariérové školy jsou 
jednoznačným plus. Na druhou stranu sebelépe koncipovaná virtuální výuka živý 
kontakt s lektorem a se spolustudenty nenahradí. Tento názor takřka bez výjimky
zastávají i všechny oslovené jazykové školy (z nichž některé virtuální výuku přímo
nabízejí). Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo nechcete do jazykovky pravidelně
dojíždět, jako nejvýhodnější se nabízí kompromis: virtuální výuka prokládaná 
osobními setkáními s lektorem. Nikoli jako poslední v důležitosti je tu i společenský
rozměr výuky s dalšími lidmi – možnost poznat nové přátele a vytrhnout se ze 
stereotypu. Klasickou virtuální výuku zdarma najdete například na stránkách
jazyky.online nebo internetpolyglot.com. Sofistikovanější varianty už jsou placené
a mnohem více se blíží osobní výuce: nejde o to, že byste si procvičovali grama-
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Slovenský a Český neurologický sjezd

Ve dnech 7. – 10. listopadu 2012 se ve slovenském Martině uskutečnil 26. Slovenský
a Český neurologický sjezd. Odborné program probíhal v prostorách Slovenské-
ho komorného divadla a v Aule Magna Jesseniovy lékářské fakulty Univerzity 
Komenského. Za Společnost C-M-T se sjezdu zúčastnila paní Blanka Klouzalová
s manželem. Všechny přednášky, kterých se měli možnost zúčastnit, byly velmi
zajímavé a přínosné k získání nových informací z oboru medicíny. Z našich 
spolupracujících lékařů se zúčastnili MUDr. Jana Haberlová a prof. Pavel Seeman. 

Seminář „Vzácná onemocnění“ v poslanecké sněmovně PČR

Dne 21.11.2012 se v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konal 
seminář na téma „Vzácná onemocnění“. V rámci programu se svými přednáškami
vystoupili ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, ministryně práce 
a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová, přednosta Ústavu biologie a lékařské
genetiky FN Motol prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., předsedkyně České 
asociace pro vzácná onemocnění Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. a mnozí další. 
Společnost C-M-T na semináři zastupovala MUDr. Dana Brožková 
z Kliniky dětské neurologie FN Motol. Hovořilo se zejména o změnách 
v sociální oblasti pro osoby s vzácnými chorobami, o financování péče o tyto 
osoby a zajištění dostupnosti efektivních léčiv pro léčbu vzácných onemocnění. 

Seminář Úřadu práce ČR na téma sKaret

Dne 02.11.2012 se v Park Hotelu Inn v Ostravě konal seminář na aktuální téma 
sKaret, kterého se zúčastnili i zástupci Společnosti C-M-T. Odborníci z Úřadu 
práce a České spořitelny přítomným názorně a výstižně vysvětlili principy fungo-
vání sKarty a zodpověděli jejich dotazy.

Zúčastnili jsme setické jevy nebo slovní zásobu doma na počítači, ale jste ve virtuálním kontaktu 
se svým lektorem. Virtuální třída jazykové školy Berlitz nabízí 40 hodinové online 
kurzy – máte rodilého mluvčího jako lektora a sami si určujete intenzitu a rozvrh 
výuky, každou vyučovací hodinu si můžete nahrát a později si ji zopakovat. Tento
způsob výuky už klasické individuální hodiny s lektorem může takřka nahradit. 
Jazyková škola Language lab má podobný systém (pouze pro angličtinu), pro větší 
„realističnost“ přitom studenti i lektoři mají své avatáry (animované figurky) – jejich
skutečný obraz se nepřenáší, pouze hlas (pomocí sluchátek a mikrofonu). Oslovené
jazykovky většinou odpovídají, že fyzicky hendikepovaní lidé mají stejnou 
motivaci ke studiu cizích jazyků jako všichni ostatní. Dost možná tomu ale tak 
úplně není. Zatímco fyzicky zcela zdravý člověk může svá nejlepší léta trávit prací 
na stavbě nebo ve skladu a angličtinou se nezatěžovat, vozíčkář takovou možnost 
nemá. Měl by se tedy pokoušet rozvíjet své intelektuální vlohy; znalost jazyků není 
zbytečná nikdy a zejména ne v současnosti, kdy je možné překládat a korigovat texty
přímo z domova. Aktivní angličtina, francouzština nebo němčina, ale i některý
z méně populárních jazyků tak přináší mnohé možnosti a zajímavější možnosti 
uplatnění, než je monotónní manuální práce. Běžné jazykové kurzy nejsou úplně
levné, vyplatí se tedy porozhlédnout se, zda se ve Vašem okolí nenalézá některá
z organizací, zajišťující vzdělávací kurzy pro osoby s fyzickým hendikepem.

Z vozíku vyhrál světovou válku 
Byl to zcela jistě pozoruhodný člověk a jeho životní příběh stojí za připomenutí. 
Ne každý z nás totiž stihne pojmout vlastní sestřenici za manželku, přežít atentát
a vyhrát světovou válku z ortopedického vozíku. Franklin Delano Roosevelt to 
dokázal.  
Čtyřnásobný prezident Spojených států amerických se narodil 30. ledna 1882. 
Už v osmadvaceti letech zahájil kariéru jako senátor ve státě New York. Do nadějné
politické kariéry však vstoupila v roce 1921 neočekávaná událost. Poblíž 
kanadského ostrova Campobello si při úrazu poranil páteř a domů už se vrátil 
s nepříjemnou třesavkou. Po dvou dnech zjistil, že mu ochrnuly nohy. V tu dobu 
ještě netušil, že svých zbývajících 24 let života stráví na ortopedickém vozíku. 
Lékaři diagnostikovali příčinu zdravotních problémů jako obrnu. Roosevelt 
se  s novou situací ovšem vypořádal po svém a rozhodl se bojovat. Pokračoval ve 
veřejných funkcích tak úspěšně, že v listopadu 1932 vyhrál prezidentské volby. 
Ještě než stihl nastoupit do úřadu, zúčastnil se veřejné schůze v Miami na Floridě,
kde na něj zaútočil italský anarchista Giuseppe Zangara a pokusil se ho zavraždit. 
Roosevelt přežil atentát nezraněn, ale zemřel při něm starosta Chicaga, Čecho-
američan Antonín Čermák. Jako prezident nastoupil v době, kdy se národ potácel 
na pokraji hospodářské katastrofy, kterou pomohla odvrátit až blížící se druhá 
světová válka. Již během rehabilitace si Roosevelt oblíbil středisko Warm Springs 
v Georgii. Zdejší horké prameny mu pomáhaly s léčením. Vybudoval si zde 
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Poděkování státním institucím a podporovatelům 
Společnosti C-M-T
Je nám velkou ctí poděkovat státním institucím a dalším podporovatelům, kteří v roce 
2012 přispěli Společnosti C-M-T na její chod finanční dotací či darem. Velmi si 
jejich přízně vážíme a doufáme, že nám zůstanou příznivě nakloněni i v dalších letech. 
Seznam státních institucí a dárců je uveden abecedně bez ohledu na výši příspěvku. 
Ciráková Jana
ENERGOSTAV, spol. s.r.o.
GLASSOR, s.r.o.
Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Schwarzenberg Karel, předseda TOP 09 
Švecová Ilona
Úřad vlády ČR

Společnost C-M-T

I v příštím roce se uskuteční setkání členů Společnosti C-M-T a jejich přátel 
v Soběšicích, kde chtějí společně prožít jarní víkend. Pokud máte zájem se setkání  
v Soběšicích na Šumavě ve dnech 03. – 05.05.2013 zúčastnit, kontaktujte mě prosím na 
telefonu 383335159 nebo 737301277, nebo na e-mail sokolova.bohuslava@seznam.
cz, a to do 31.01.2013. Bližší informace budou zúčastněným upřesněny dodatečně.                                                                                                

       Bohuslava Sokolová

Soběšice 2013

i skromné sídlo, kterému se začalo říkat Malý Bílý dům. Po celou dobu pobytu
v prezidentském úřadu byl jeho hendikep považován za přísné státní tajemství. 
Vládní mediální cenzura sledovala jakoukoliv zmínku o prezidentově životě 
na vozíku a každý takový pokus tvrdě trestala. Ochranka ve Warm Springs 
nekompromisně vytahovala z fotoaparátů návštěvníků filmy, na kterých by prezident
mohl být zachycen v „zakázané pozici“. Z tohoto důvodu se zachovalo pouze 
naprosté minimum jeho snímků na vozíku.  Vozíky prezidenta Roosevelta stojí
za zmínku. Dochovalo se jich několik, ale žádný z nich komfortem provedení 
rozhodně neomračuje. Zajímavý je například vozík určený k pohybu v interiéru, 
kterému sice chybí hnací obruče, zato má po levé straně pohotovostní popelník. 
Všechny prezidentské vozíky jsou konstrukčně uspořádány tak, jak bylo v té době 
obvyklé, tedy hnací kola vepředu a stabilizační kola vzadu. Logickou nevýhodou
tohoto uspořádání byla nemožnost překonávat větší výškové překážky jízdou 
„po zadním“.  Doprava prezidenta byla rovněž komplikovaná záležitost. 
V souvislosti s pečlivým utajováním jeho zdravotního stavu se nastupování 
a vystupování odehrávalo v přísném soukromí. Prezident měl sice upravený 
automobil Ford na ruční řazení, ale moc si ho neužil. Mnohem častěji jezdil 
vlakem, přičemž při návštěvách New Yorku s oblibou využíval soukromou 
železniční vlečku pod hotelem Waldorf Astoria. Zajímavou úpravou prošel 
i letoun Air Force One. Roosevelt létal se strojem VC-54C od společnosti Douglas
Aircraft. Administrativa Bílého domu pro něj používala důvěrné označení 
„Posvátná kráva“. K pohodlnějšímu nastupování pana prezidenta byl na břiše
 trupu vyříznut šikovný otvor, který se po každém použití musel pečlivě překrýt
a zašroubovat. Později vznikl určitý druh výtahu, do kterého se však vešla pou-
ze úzká skládací transportní židle známé firmy Everest & Jennings. Skutečné 
bezbariérové úpravy v třicátých a čtyřicátých letech v podstatě neexistovaly. 
Impuls  k prvním opatrným pokusům dal právě stav 32. amerického prezidenta. 
V místech, kde se častěji vyskytoval, se začaly vymýšlet úpravy umožňující pohyb
ortopedického vozíku. Proti výraznějším bezbariérovým úpravám se ale tvrdě 
stavěla propaganda, která prezidenta zpodobňovala jako svěžího a zcela zdravého
člověka. Veškeré úpravy tak musely zůstat běžným pozorovatelům zastřeny. 
Platilo to i o prostorách Bílého domu, kde se například celých 12 let pokládaly přes 
schody pouze přenosné dřevěné rampy. Určitý komfort nabízela prezidentova
koupelna na USS Iowa, kde bylo nainstalováno po obvodu vany mohutné 
chromované držadlo. Dnes má Franklin Delano Roosevelt svůj památník 
ve Washingtonu. Památník slavnostně odhalil v roce 1997 prezident Clinton. 
Memorial zdobí socha prezidenta, spokojeně sedícího na ortopedickém vozíku. 
Dennodenně se k ní sjíždějí paraplegici z celého světa a pořizují si společné 
snímky na památku s člověkem, který vyhrál světovou válku z vozíku. 

                                                                                                                     Petr Šika
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Výbor občanského sdružení

Společnost C-M-T

se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84/1, 2. lékařská fakulta UK Praha - Motol, PSČ 150 00

svolává
řádnou  valnou  hromadu,

která se uskuteční v pátek dne 15.03.2013 od 16.30  hodin  v areálu Fakultní 
nemocnice Motol,  Neurologická  klinika (dospělých) 2. LF UK a FN Motol, uzel D, 

2. patro, knihovna    

Program jednání:
1.   Zahájení. 
2.   Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady,  
      zapisovatele a ověřovatele zápisu. 
3.   Informace o činnosti v r. 2012. 
4.   Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2012, schválení  
      zprávy revizní komise.
6.   Volba členů výboru Společnosti a revizní komise Společnosti.
7.   Plán a úkoly činnosti Společnosti na rok 2013. 
8.   Diskuse.  
9.   Závěr.

Registrace členů Společnosti začíná v 16.00 hodin. Právo na účast mají členové 
Společnosti C-M-T, kteří se stali členy Společnosti C-M-T nejpozději ke dni konání 
této Valné hromady.

Členové se prokáží platným občanským průkazem, v případě zastupování též plnou mocí.

Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí 
na valné hromadě.

                                       Za Společnost C-M-T předseda výboru Mgr. Michal Šimůnek 

Poznámka: Pokud se nebudete moci zúčastnit valné hromady, přikládáme plnou moc, 
kterou předejte vyplněnou a podepsanou svému zástupci.

PozvánkaCestování bez bariér

Poznávejte Beskydy s handicapem
Speciální pobytový balíček připravilo rekreační centrum Sepetná, jeho součástí 
je i možnost zúčastnit se výletu za poznáním Beskyd vyhlídkovým elektrickým 
vozítkem. Vyhlídkové vozítko je ekologicky nezávadné, má povolení vjezdu 
do  vybraných části CHKO Beskydy a je určeno rodinám s dětmi, seniorům 
a handicapovaným osobám. Tyto cílové skupiny se tak mohou podívat do míst, 
kde by se jinak třeba nedostaly. Hlavní myšlenkou projektu, který byl spuštěn 
v roce 2010, je poznávání Beskyd, které je zprostředkováno výlety s transportem 
a průvodcem. Rok 2011 ukázal, že o atraktivní balíčky s programem je zájem, 
a proto v roce 2012 došlo k rozšíření pobytových balíčků o další atraktiv-
ní formy. Vedle výše zmíněných přibyl v nabídce pobytový balíček s poznáváním 
na horském kole, segway vozítku, in-line bruslích a právě poznávání Beskyd s handicapem.

Do Maďarska beze strachu z bariér
Troufám si tvrdit, že nejhezčím maďarským městem je Pécs. K tomuto poznání jsem 
dospěla na nedávném výletě za uměleckými památkami Maďarska. A hned se dozvíte,
proč si to myslím. Pécs má velice příjemné, téměř středomořské klima. V zahradách 
kvetou mandloně a voní levandule, na prosluněných stráních se daří vinné révě. Zvlášť 
v uličkách starého města vládne pohoda a dobrá nálada. Děti se cákají ve fontáně, 
dospělí odpočívají na trávníku v parku. K posezení lákají také četné kavárny 
a cukrárny s výbornou zmrzlinou. Pécs je městem s obdivuhodnou minulostí. 
Nejlépe se o tom přesvědčíte na Szechenyi tér, což je takové zdejší Václavské náměstí.
Vedle monumentální Kásimovy mešity stojí sloup Nejsvětější trojice a jezdecká socha
vévody Jana Hunyadiho, známého bojovníka proti osmanským vojskům. Doporučuji 
také návštěvu křesťanské nekropole s hrobkami, které jsou zdobené nástěnnými malbami
a podlahovými mozaikami z 2. až 4. století. Pécs byla totiž postavena na troskách 
římského sídla zvaného Sopianae. Právě starověké památky jí zajistily zápis 
na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Toto město na mě 
ale zapůsobilo nejen z uvedených důvodů. Přesvědčila jsem se, že je velice vstřícné 
k lidem na vozíku. Uvedu alespoň dva příklady. Hned po vstupu do zmíněné nekropole
si všimnete bezbariérového WC a výtahu pro hendikepované návštěvníky. Ti se bez 
potíží dostanou do úchvatného labyrintu skrytého pod povrchem. Mohou se projíždět 
po spletité síti kovových lávek, které nekropolí vedou, a obdivovat vzácné památ-
ky. Ale nemusejí se bát, že zabloudí, směrovky jsou všude. Další příklad: V Pécsi se 
narodil malíř Viktor Vasarely, zakladatel tzv. op–artu. I vozíčkáři si mohou prohlédnout
jeho díla, tvořená převážně černobílými pruhy, které dávají předmětům novou 
optickou podobu. Vasarelyho muzeum je sice v barokním domě s mnoha schody, 
ale venku najdete bezbariérový výtah, přistavěný zcela nenápadně k zadnímu boku 
budovy. A nemusím zůstávat jen v Pécsci. Nedaleko tohoto města stojí středověký 
hrad Siklós, jeden z nejstarších v Maďarsku. Zájemci o historii se ale nemusejí trmácet 
do prudkého kopce. Před hradem sjedou do přízemní budovy s bezbariérovým přístu-
pem a odtud se po širokém nájezdu vydají na hrad, kde opět nechybí potřebný výtah. 
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DŮLEŽITÉ!!!
Na letošním semináři v Karlových Varech seznámil doc. MUDr. Jan Krhut,
Ph.D., primář Urologického oddělení FN Ostrava, přítomné s výsledky
výzkumu urologických symptomů u pacientů s nemocí C-M-T. Tento výzkum 
je svým tématem ojedinělý a zaslouží si naši velkou pozornost. Doc. Krhut 
také požádal členy Společnosti o pokračující spolupráci v dalším výzku-
mu. Tento výzkum by měl přinést nové vědomosti o naší nemoci. K zahájení 
2. kola výzkumu však pan docent potřebuje mít jistotu, že bude mít k dispozici
potřebný počet osob, ochotných vyšetření podstoupit. To by dle předběžné
dohody probíhalo v Praze, Brně a Ostravě. Bližší informace rád poskytne 
Ing. Josef Zajíc, který již vyšetření absolvoval.
Proto Vás prosím, pokud jste ochotni vyšetření podstoupit, kontaktujte
předsedu Společnosti C-M-T Mgr. Šimůnka do konce ledna 2013 
na tel. 605 258 522 nebo na e-mail: simunekm@seznam.cz. 
 
                                                           Za Vaši ochotu Vám předem děkujeme.
                                                                                      Výbor Společnosti C-M-T

Společnost C-M-T

Poděkování Doc. Martinu Bojarovi
Ke dni 01.11.2012 odešel z vedení Neurologické kliniky 2. LF UK 
a FN Motol její dlouholetý přednosta a též čestný člen Společnosti C-M-T 
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. Nadále však bude na klinice působit jako 

řadový lékař. Jeho nástupcem 
ve funkci se stal doc. MUDr. Petr 
Marusič, Ph.D. Jménem pacientů s ne-
mocí CMT děkujeme doc. Bojarovi
za jeho pomoc a vstřícnost vůči našim
potřebám. Od roku 1993, kdy stál 
v čele kliniky, rozvíjel se svými 
spolupracovníky nejlepší tradice 
české a slovenské neurologické školy. 
Doufáme, že jeho nástupce bude 
v započatém trendu pokračovat.
 

Děkujeme!!!

členové Společnosti C-M-T

A když turista netouží jen po historii? Pak doporučuji návštěvu manufaktury v Herendu,
rovněž nedaleko města Pécs. Byla založena v roce 1826 a od té doby tu zhotovují 
světoznámé šálky, talíře a jiné výrobky s květinovými motivy. Jejich ukázky si můžete 
prohlédnout v muzeu, kam se pohodlně dostanete i na vozíku. Nevíte ovšem, na co se 
podívat dříve. A pak vám nabídnou exkurzi přímo v manufaktuře, takže na vlastní oči 
uvidíte, jak vzniká třeba kávový hrníček zdobený květinami a pozlaceným okrajem. 
Z podobného můžete popíjet presso v kavárně, která je součástí manufaktury. 
Na zpáteční cestě můžete osvěžit znavené údy v termálních lázních Harkány, což jsou 
lázně se sirnými prameny. Koupání v nich lékaři doporučují i lidem s pohybovými 
potížemi. Škoda jen, že návštěva tak příjemných míst ubíhá až příliš rychle, což ovšem 
neplatí jen o Maďarsku.

                                                                                               Věra Rudolfová

Drážďanská Frauenkirche vstala jako fénix z popela 
Znovu postavená perla saské metropole obnovila svou barokní nádheru a nyní je 
i bezbariérová.  Od roku 1945 stálo po skončení bezprecedentní série bombardování 
anglickými a americkými armádami uprostřed Drážďan ohořelé torzo. Teprve po roce 
1990 se začalo s jeho obnovou. Novostavba využila dochované kusy zdiva a zároveň
zohlednila současné požadavky na bezbariérovou přístupnost. Nová Frauenkirche 
vychází vstříc potřebám osob s pohybovým, zrakovým i sluchovým postižením. 
Od slavnostního znovuotevření ji už navštívily miliony lidí. Pro zajištění bezbariérového
přístupu jsou u bočních vchodů nainstalovány z vnějšku svislé zdvihací plošiny. Uvnitř 
kostela jsou k dispozici bezbariérové toalety, indukční smyčky a osobám s poruchou 
zraku je umožněn vstup v doprovodu vodicího psa. Před oltářem je vyhrazeno místo
pro 12 vozíků. Po předchozí domluvě je možno pro organizovanou skupinu zajistit 
prohlídku kostela ve znakové řeči. Po znovuotevření navštívilo Frauenkirche více než
12 miliónů lidí z celého světa. Tato církevní stavba je i pro svou bezbariérovost 
velice vyhledávanou svatební síní v Sasku. Obřad je však nutno rezervovat 
až 12 měsíců předem. 

Křížem krážem Vatikánem 
Existuje stát, který nemá vlastní zdroj vody, zato má 20x vyšší kriminalitu než Itálie. 
Má necelých 600 obyvatel, ale do kostela se vejde 60 000 věřících. Stejně jako Česká
republika není členem Evropské měnové unie, ovšem přesto razí vlastní euromince. 
Vítejte v teokratické absolutní monarchii s názvem Městský stát Vatikán. Návštěva 
Svatého města patří mezi nezapomenutelné zážitky. Ačkoliv by se dalo možná říci, 
že projet nejmenší stát na světě křížem krážem nemůže být nic mimořádného, není 
to pravda. A to je z celkové výměry 0,44 km² běžným smrtelníkům přístupná jen část 
a vozíčkářům ještě o kapku méně. 
20 nádvoří, 300 schodišť, 17 km chodeb a 10 000 místností hovoří za vše. Vozíčkáři 
a doprovod mají vstup zdarma, k dispozici jsou přístupné výtahy i toalety. U pokladen 
si lze mechanický vozík i zdarma vypůjčit. Do Vatikánských zahrad je třeba se objednat
předem. S jejich přístupností to není až tak úplně jednoduché. Většinu cest tvoří štěrk, 
do kterého se běžná kola vozíků boří. Cesty jsou i dost strmé. Myslím si, že si návštěv-
níci na vozíku nechají tuto prohlídku nejspíš ujít, zvlášť když je všude kolem tolik 
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zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické době 
si najdete pár chvil na přečtení nového Bulletinu. Především Vás chci upozornit 
na články ze sociální oblasti. Téma sKaret je stále aktuální a názory a komentáře
na její užívání se mění doslova každý den. Stanovisko Společnosti C-M-T 
v této věci je stále neměnné. Pokud kdokoliv z Vás odmítne převzít sKartu, 
vystavuje se tím nebezpečí zablokování výplaty dávek. Dosud nikdo z povolaných, 
především z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, veřejně nezaručil, 
že tomu tak nebude. To, že to veřejně prohlásí nějaký poslanec či ombudsman 
(jehož stanovisko uveřejňujeme), vůbec nic ve vztahu k člověku, který dávky 
pobírá, neznamená. Pokud tedy není Vaše situace taková, že převzetím sKarty 
byste přišli o možnost dostat se ke svým penězům, radím Vám, abyste ji pře-
vzali. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě neváhejte kontaktovat. 
Přinášíme Vám též pozvánku na Valnou hromadu a s tím souvisí i naše každoroční
prosba. Pokud se jednání nebudete moci zúčastnit, vyplňte přiloženou plnou 
moc a dejte ji někomu, komu důvěřujete a kdo do Prahy přijede.  V neposlední 
řadě si dovolím malou osobní poznámku. Dne 08.11.2012 ve 03:29 hod. se nám 
s manželkou narodil syn Matěj. Jsme velmi šťastní z tohoto přírůstku do rodiny 
a pevně věříme, že náš syn řady Společnosti C-M-T nerozšíří!!!

Přátelé a kamarádi, 
přeji Vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků 
a do Nového roku hlavně hodně zdraví a lásky.

                                                                                                       Váš Michal

Milí přátelé,
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jiných a přístupnějších zajímavostí. Jakmile „zvládnete“ muzea, je ten správný čas 
vyrazit na chrámové nádvoří. Bernini ho pojal jako otevřenou náruč Matky Církve. 
Stanete před největším kostelem všech kostelů. Jak dovnitř? Na pravém okraji průčelí 
je bezbariérový vstup a výtah. Bazilika sv. Petra vás přivítá a okamžitě pohltí. Ačkoliv 
Vatikán nepodepsal mezinárodní Konvenci o právech handicapovaných osob, v řešení
přístupnosti osob s omezenou schopností pohybu může být mnoha státům vzorem. 
Protože zde denně vítají návštěvníky a poutníky na vozíku, péče o jejich potřeby 
je dovedena k vysokému standardu. 

                                                                                                                 Petr Šika



Společnost C-M-T je občanské sdružení, založené v červnu 1999.
Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů 
a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním CMT v součinnosti 
s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi. 

Společnost se zejména snaží:
•  zlepšovat informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice CMT,
•  organizovat setkání a edukačně - rekondiční 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 one-
mocněním  CMT,
•  shromažďovat finanční prostředky pro organizování podpůrných programů a 
rovněž pro výzkum onemocnění CMT ,
•  zprostředkovávat komunikaci mezi pacienty a orgány státní správy a samo-
správy v ČR i mezinárodními institucemi,
•  navrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná  
opatření ve prospěch zdravotně postižených a posuzovat návrhy opatření týka-
jících se život ních podmínek zdravotně postižených,
•  sledovat a vyhodnocovat realizaci legislativních i jiných opatření ve pro-
spěch osob se zdravotním postižením, vyplývajících z mezinárodních závazků i 
právních norem České republiky, a v případě potřeby iniciovat opatření k nápra-
vě zjištěných nedostatků,
•  vydávat periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT 
nebo činnosti Společnosti. Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je dědič-
ná neuropatie, která postihuje v České republice asi 4 tisíce osob. CMT je rozší-
řena celosvětově, vyskytuje se ve všech rasách a etnických skupinách. Přestože 
byla objevena již roku 1886 třemi lékaři (Jean-Marie Charcot, Pierre Marie a 
Howard Henry Tooth), zůstávají příčiny některých forem choroby dosud neob-
jasněné. U pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních a posléze i 
horních končetin, jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na 
periferii končetin slábnou, protože je postižené nervy dostatečně nestimulují. 
Dále dochází ke zhoršování funkce senzitivních nervů, které zprostředkovávají 
vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, 
při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly 
inervují. CMT není smrtelné onemocnění a nijak nezkracuje očekávanou délku 
života, vede však nezřídka k invaliditě pacientů.
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Počátkem ledna odstartoval v australském Perthu výjimečný rok českého 
tenisu. Tomáš Berdych a Petra Kvitová tam vyhráli pohár smíšených druž-
stev Hopman Cup. V listopadu jedinečné tažení skončilo v Praze. Během 
14 dnů obhájily české tenistky své loňské prvenství ve Fed Cupu a muži po 
dlouhých 32 letech mohli zvednout nad hlavu slavnou „salátovou mísu“ 
- Davis Cup. „Tenisové Nagano“ bylo neuvěřitelné. Našim tenistům patří 
velká gratulace a dík za skvělý výkon.

Zlatý rok českého tenisu
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