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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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Milí přátelé,
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v letošním  posledním čísle  Bulletinu Vám vedle  důležitých informací přinášíme  
něco málo na  odlehčení. Vedle  připomenutí  klasických vánočních tradic  jsou to  
i vybrané  recepty na  vánoční cukroví,  které  jsou vyzkoušené  a  opravdu moc  dobré.
Možná   že  jste   v  tomto  Bulletinu  očekávali  i  pozvánku  na   jarní   setkání   členů  
a   přátel  Společnosti  C-M-T.  Měli   jsme   již   vybraný   hotel  v  lákavém  regionu,  
ale   nakonec  jednání  nedopadlo  dle   našich  představ.  Stále   však  máme   zájem 
setkání  na   jaře   uskutečnit,   a   to buď v  Olomouci,  nebo v  Brně. O nabídce Vás  
budeme  informovat e-mailem a  bude  vyvěšena  též  na  našem webu a  facebooko-
vých stránkách.
Blíží se doba  vánoc  a  konce roku,  proto chci poděkovat všem, kteří  se podílejí  
na  činnosti naší Společnosti  a  též mnoha  sponzorům, kteří  k nám byli v letošním  
roce opravdu štědří.

Milí přátelé,
Vánoce mají být svátkem klidu a pohody, proto si je každý užijte podle svých 
představ a nenechte si je ničím zkazit. Do nového roku 2015 Vám přeji hlavně 
zdraví, spokojenost a optimismus. 

                                                                                          Váš předseda  Michal

Prohlídka  Lemberku  je vlastně  dokonalá ukázka  jednotlivých stavebních stylů. A to se týká jak  
samotné  architektury zámku,  tak  interiérů  a vystavovaného  nábytku. Z  původně  středověkého  
hradu  se dochovaly  jen  spodní části  zdiva  a  některé prvky  v hlavní věži.  Hrad na jednopatrový  
renesanční zámek přestavěli Berkové  z  Dubé  a  nejdokonalejší ukázkou  tohoto stylu  je Bajkový
sál   s   malovaným  kazetovým  stropem,   znázorňujícím  náměty   zvířecích   bajek.  To   je  jedna
 z  nejpozoruhodnějších  místností.  Na  stropě je vyobrazeno 77 bajek  s  krátkým nápisem v  něm-
čině.  „Nechali jsme  si je všechny  přeložit, ale ne všemu  zcela  rozumíme,“  říká  průvodkyně.  
Kromě  dobře  známých  bajek o  čápovi  a  lišce, kdy liška naservírovala jídlo  čápovi  na mělký  
talíř  a  čáp  lišce  do vysokého  džbánu,  tu najdete  i  třeba  bajku, jak  pes  s  kusem masa  v  tlamě  
chtěl  vyrvat maso  psovi, kterého spatřil  ve vodě pod  sebou.
Dnešní  raně  barokní   podobu  získal  Lemberk  ve   druhé   polovině  17.   století  za  držení  pánů 
z Bredy a  nejlepší  ukázkou této přestavby je uzavřené štukově  zdobené  nádvoří. Z  této doby  
pochází  i  štukem bohatě zdobená  zámecká kaple  Seslání  Ducha  svatého  s  buclatými  andělíčky,
kteří  drží vavřínové  věnce, nebo Rytířský sál  opěvující  na obrazech válečné činy rodiny Bredů.  
Bohatou  štukovou výzdobu má i  vlašský  sál. Měnící se styly  lze  pozorovat  i  na nábytku. Ten  
renesanční má  bohatou  řezbu, chybí mu  stále  ještě  čalounění a  bohaté šaty se do skříní skládaly.  
Zato v  baroku  dostaly  židle  kožené čalounění, v  pokojích přibyly  koberce i  závěsy.  Děti nejvíce
zaujme dětský pokojíček  s  hračkami. Panenky   s   obličeji mladých   slečen,   kočárek,   domino,  
plyšáci, kuchyňka či divadélko  jsou pro  ně největším zážitkem.
Poslední  šlechtickou  majitelkou  zámku byla Gabriella  Auesperková  rozená Clam-Gallasová.  
Z   jejího období  se  zachovala   sbírka kuriozit:   papírový kbelík,   ježek v   kleci   nebo kokosový  
ořech na stole.
Tohle  je  hlavní  prohlídkový   okruh,  který   trvá  asi  70  minut.  Druhý  doplňkový   prohlídkový  
okruh zabere jen  40 minut a  je zaměřen především na provozní místnosti.  Jedná  se o  vrchnos-
tenské  byty a  kancelář,  černou kuchyni,  malou  zbrojnici  a  Zdislavinu světničku, která vznikla
v   17.   století  při   barokní  přestavbě   zámku   jako  památka   na  život   svaté   Zdislavy,   manželky  
zakladatele  hradu  Havla  z  Lemberka.
Velmi   příjemná   je  také  procházka  po  okolí   zámku.   Lze   si  udělat  takový  malý  okruh.  Dojít  
ke Zdislavině studánce s  kapličkou,  kde  vyvěrá údajně léčivá voda.  Cestou se nabízejí krásné  
výhledy   na  Lužické  hory.   Je  tam  ale   ostrý  sestup  lesem.   Pro   handicapovaného   je  lepší   sjet  
autem na parkoviště a  ke studánce se vydat  po rovině.
A pokud  byste měli pocit,  že už jste někdy  někde Lemberk viděli,  tak  je to hodně  pravděpodobné.
Patří  totiž  mezi  oblíbené filmařské  kulisy.  Objevil  se v  mnoha slavných pohádkách  –  natáčel  se 
tu například  Císařův  pekař a pekařův  císař, Čert ví proč nebo Tajemství staré  bambitky.  

Michaela  Bučková  (www.muzes.cz)
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Pražské setkání
Od  pátku  19.  do neděle 21.  září  se v Praze v hotelu Centrum Mariapoli uskutečnilo  další  setkání
členů Společnosti C-M-T,   jejich rodin  a přátel. Součástí  akce byl   i  sobotní  odborný   lékařský  
seminář,  který  se konal  k výročí 15 let  od vzniku Společnosti.  
My   ubytovaní   jsme   se  v  hotelu  sešli   již  během  pátku.  V  klidu   jsme  se  ubytovali,  prohlédli
si hotel  a  připravili  vše  potřebné pro  sobotní  přednášky.  Odpoledne  pro  některé  z  nás  přijel  
uzpůsobený vůz  pro  tělesně  postižené  a odvezl nás  na Pražský  hrad,  kde  jsme se od 18.  hodiny
zúčastnili  v katedrále  sv.  Víta  slavnostní bohoslužby,   jejíž  součástí bylo poděkování za pod-
poru  a   rozvoj  mobility   hendikepovaných.   Akci  pod   patronátem  kardinála   Dominika   Duky  
uspořádalo občanské  sdružení Neposedíme manželů Folvarských, mši vedl  prof.  Petr Piťha.  
Vedle  církevního  formátu   to byla především velice povedená  společenská  událost   a   všichni
účastníci   na  ni  budou   jistě   dlouho  vzpomínat.   Všem  organizátorům   patří   náš   velký   dík.
  I   když nás  bylo v  hotelu ubytováno  jen  19,  na  sobotních  přednáškách   se nás   sešlo   kolem  
stovky.  Přednášející  si pro  nás  připravili velice zajímavé informace, zavzpomínali  na rozjezd  
Společnosti  a  zmínili  i  obrovský  pokrok  v jejich oborech. Mluvilo  se i  o  plánech  do budoucna
a  o  možnostech  efektivní léčby  naší nemoci. I  když informací  bylo mnoho, účastníci i  přítomní
lékaři   hodnotili   seminář  jako   jeden   z  vůbec   nejúspěšnějších.  Kromě   zajímavého   programu
si naše Společnost  připsala i  nemalý  finanční zisk  v podobě  sponzorských darů od firmy  OTTO  
BOCK a  dvou našich členů, paní Maškové  a  pana Hampla,  a   též  z výdělku  z prodeje spon-
zorských  tašek. Všem  sponzorům,   i   těm,   kteří   koupí   tašky   Společnost  podpořili, mnohokrát  
děkujeme.  
Sobotní odpoledne  pak každý trávil  dle  svého  uvážení, někteří  se prošli k zámku  ve Vinoři, jiní  
vyrazili k nedalekému zámku Ctěnice či  se jen  prošli v okolí  hotelu.  Náročný  den  pak  většina  
z nás  ukončila v nedaleké restauraci  u  dobrého  pivka.
V neděli ráno pak  už zbývala jen  snídaně, společné  foto a  rozloučení. Myslím,  že všichni  odjíž-
děli do svých  domovů  s pocitem dobře  prožitého  víkendu, a  už teď  se těšíme  na setkání  příští. 

 Mgr.  Michal Šimůnek

Projev předsedy Společnosti C-M-T Mgr. Michala Šimůnka 
k  15. výročí její existence
Vážené členky,  vážení členové,  milí hosté,
vítám Vás na odborném  semináři  Společnosti  C-M-T,  který se koná k výročí 15 let  její existen-
ce.  Ano,  je  to  již  15 let, co se skupinka   lékařů  a  pacientů dohodla  na založení občanského  
sdružení OSOB  s nemocí  Charcot  –  Marie  -  Tooth,  jejich rodinných  příslušníků, přátel a  lékařů.
Všem,  kteří  stáli  u  zrodu  Společnosti  C-M-T,  patří  náš  velký  dík!
15 let  je dlouhá doba,  za kterou  jsme  toho společnými  silami  mnoho dokázali.  Nemá  cenu  zde  
uvádět  všechny  úspěchy,  stačí  jen  zmínit úspěšné  semináře v Poslanecké sněmovně a  Senátu,  
mnoho dalších  odborných  seminářů  v lázeňských  městech po celé ČR,  či další  úspěšná  člen-
ská  setkání. Z poslední doby bych  rád zmínil odbornou publikaci  „Fyzioterapeutický program  
pro  pacienty s  C-M-T“,  která nám  velmi  scházela.
Společnost C-M-T   se postupem času  stala   jednou z nejaktivnějších  pacientských organizací  

podaří  přidat jakoukoliv  hodinu spánku navíc.  Často  si také lehnu cíleně  do pozice, kde  si  
uvědomuji postavení  svého těla,  například pozici lopatek,  a  snažím se zkorigovat  své  tělo.
Pomáhá   i   to,   že  denně   vysvětluji  a   zároveň  předvádím  pacientům,  jak   mají  sedět,   stát  
a  hýbat se,  a  za ten den to předvedu  mnohokrát.  Takže mnohokrát řeknu svému vlastnímu  
mozku,  udělej to či ono,  čímž  mu taky trošku pomáhám.  Přiznám se ale, že by  to rozhodně
mohlo být lepší.
Lidé ale mají mnohdy problém relaxovat i ve spánku. 
Ano,  to  je pravda. Někdo   třeba  v noci  skřípe  zuby,  což   je vlastně  o napětí   svalů.  Pokud  
má člověk  takovou poruchu  relaxace, že není  schopen se uvolnit ani  ve spánku,  je dobré  
vyhledat pomoc  odborníka. Speciální   relaxační   techniky pacienta naučí,   jak  se svalovým 
napětím pracovat. Dále je také nesporně  důležité  uvědomit si i  jiné  příčiny  celkové  tenze
těla.   Jistě   budete   souhlasit,  že  citát   TGM,   který   řekl,  že  „chaos   v  hlavě  způsobuje  křeče  
ve svalech“,  je aktuální i  dnes.

Zdroj:  www.aktualne.cz

cestování bez bariér
Lemberk: Pohádkový zámek v Lužických horách
Tak  trochu  mimo   návštěvnickou  pozornost   a   v   krásné  kulise  Lužických   hor   na  Liberecku  
se  schovává  zámek  Lemberk.  Najdete   ho  tři   kilometry   od  městečka   Jablonné  v   Podještědí  
ve vesnici  Lvová  a  milovníkům historie má  co nabídnout.
Už třeba jenom to,  že zde  ve 13.  století pobývala  Zdislava  z  Lemberka,  česká  šlechtična,  kterou
papež  Jan  Pavel  II.  roku  1995 blahořečil  v  Olomouci. Zdislava pečovala o  nemocné ve špitále  
v  Jablonném v  Podještědí,  což  jí bylo osudné –  nakazila se tam tuberkulózou a  ve věku  32 let  
zemřela. Nemocné prý  léčila bylinkami a  vodou  z  nedaleké studánky.  A snad i  proto  je pova-
žována za patronku rodin. Kromě této významné postavy českých  dějin  prošly zámkem i  další  
významné historické osobnosti  –  Berkové z  Dubé či Clam-Gallasové.  
Předchůdcem  dnešního  zámku  byl   středověký  hrad   Löwenberg,  založený  ve  40.   letech  
13.  století  Havlem z rodu Markvarticů. Z  této doby se dochovaly jen  spodní části  zdiva  a  některé
prvky  v  hlavní  věži.  Zámecké  přestavby se uskutečnily v  16.  století.
Zámek  Lemberk není bezbariérový, ale  lidem s  handicapem  tady vycházejí  vstříc.  Oficiální  
zámecké  parkoviště  je  asi  kilometr  pod   zámkem,   postižení   však  mohou  zaparkovat
přímo   u   zámku  a   vyhnout  se  tak   stoupání  (sice   po  asfaltové  stezce,   ale   do  kopce).
Na Lemberku  lze  vybírat  ze dvou prohlídkových  okruhů.  Ten hlavní vede  prvním poschodím,  
do kterého  se dostanete překonáním více než  dvaceti  schodů.  „Snažíme  se postiženým vyjít
vstříc  a   pomáháme   jim  nahoru.  Ovšem  lepší   je,   když   handicapovaní  dorazí  s   doprovodem  
a  v  týdnu. To  je nás  tady totiž  víc.  U  větší skupiny  je dobré  zavolat  dopředu,“  říká kastelánka  
Renata Černá,  která tu pracuje více než  dvacet let. Pak  už jsou jedinou  překážkou pískovcové
prahy při  vstupu  do jednotlivých místností,   ty se však  zvládnout  dají.  O něco  dostupnější   je 
„doplňkový okruh“ vedoucí  v  přízemí  zámku.
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u   nás.  Náš   informační  servis  využívají  zdravotně   postižení  s  mnoha  jinými  diagnózami.  
Nejsme   servilní vůči politikům  ani  vůči představitelům zdravotně  postižených, nebojíme   se
 veřejně  kritizovat mnohé nešvary,  máme  svůj pevný  názor,  jsme  autentičtí.  Snažíme  se aktivně  
nabízet  návrhy  na změnu legislativy  i  podmínek života zdravotně  postižených  k lepšímu  a  jsme  
úspěšní. Příkladem může být  naše loňská angažovanost  v rámci Krizového štábu  lázeňství,  
kdy  se podařilo mnohé dobré  včetně změny  tolik  kritizovaného indikačního  seznamu.  
Samozřejmě, že jsou i  věci,  které  se nepovedly.  Myslím však, že jich nebylo mnoho, a že nebyly
tak   zásadní.  Pokud   mám  uvést   nějaká  negativa,  chybí   nám   větší   angažovanost   členské  
základny,  v mnoha věcech  jsme limitováni nedostatkem finančních prostředků,  takže některé
své  plány   nemůžeme   bohužel   zatím  realizovat.   Jedním  z  nich,   který   bych  chtěl   v  příštím  
roce   uskutečnit,   je  rekondiční   pobyt   v  maďarských   termálních  lázních,  případně  u   moře 
v  Chorvatsku.   K  tomu   ale  bude  nutné   sehnat  větší   obnos   peněz   na  zaplacení   speciálního  
autobusu,  řidičů  a  pomocníků. V této věci uvítám jakoukoliv Vaši  pomoc.  
Chci popřát Společnosti  C-M-T,  aby i  v dalších  letech fungovala stejně dobře, jako doposud,  
a   aby  Vám  jednou  mohla  jako  první  přinést   zprávu  o   tom,   že  pro   naši  nemoc  již   existuje 
efektivní léčba.  Vám všem  přeji  pevné  zdraví a  životní  optimismus.  

 Děkuji za pozornost.

Jakou máte zkušenost se svědomitostí a poslušností obyčejných českých pacientů?
Myslím si,  že úroveň fyzioterapie v  České  republice je ve světovém měřítku hodně  vysoká  
a   lidé si  to málo uvědomují.  Nejen pacienti,  ale   i   terapeuti.   Je potřeba, aby   jim to někdo  
řekl. Když se ale  podívám na  pacienty,   tak  stále  preferují pasivní  procedury.  Očekává  se,  
že  lékař  musí  s  jejich  problémem  něco  udělat,   nebo  se  raději   nechají   jen  namasírovat.  
Já  svým  pacientům  vždy  říkám,   že  jsem  jen  pět  procent   jejich  úspěchu.   Ostatní   musí  
odcvičit oni, protože je to jejich tělo a  jejich zodpovědnost.
Nezajímají se Češi v  poslední době více o své zdraví?
Ten trend se ubírá  k lepšímu.  Důslednost v pohybové aktivitě ale  na dobré cestě  ještě  tolik
není.  Někdo  chodí   preventivně,  jiný  dokud  něco  nebouchne,  tak   to  neřeší.  Za  české  
pacienty  mám pocit, že se stále  ještě  nedokážeme  podrobit drilu a  důslednosti  a  poslouchat  
svého terapeuta,  přijít domů a  zacvičit si.  To spíše  vidím v cizině,  kde  pacienti automaticky  
akceptují nařízení  terapeutů,  protože si uvědomují,  že valná  část úspěchu spočívá v  tom,  
jak  se o  své  tělo sami starají.
Jaká je situace ve vašem oboru ve světě?
V  rámci  kurzů  DNS   (Dynamická  neuromuskulární  stabilizace   dle   Koláře)  se  pravidelně  
dostaneme  například do mnoha zemí  světa. Třeba  v  Americe  většinu problémů řeší  chiro-
praktici.  Ti  pacienty   jen napravují,   jsou za pár minut  hotoví a  pacient  se rovnou objedná  
na  další  léčbu.  Problém se řeší pouze  lokálně, a  ne v souvislosti. Nehledě  na  to,  že opako-
vaná  léčba  tohoto typu může problémové místo poškodit. My jsme  napřed,  a  to paradoxně  
i  díky minulému režimu.  Nemohlo se cestovat, o  to víc  se ale  pracovalo,  což  byl  i  případ pro-
fesora  Vojty,  který  nebyl systému pohodlný, tak  ho odsunuli do  domova s dětmi  s centrální
parézou.  Tam právě sestavil  systém vyšetření, který   je z mého pohledu pro děti  v  raných
fázích  vývoje  nejefektivnější.   Právě   znalosti   profesora  Vojty,   docenta  Véleho,   profesorů
Jandy  a  Lewita,  kteří  tvořili  tzv.  Pražskou školu,  jsou podstatným základem pro to,  z čeho  
vycházel profesor  Kolář a  kde  je česká  rehabilitace  dnes.
Je tedy o vás zájem i ze zahraničí?
Před chvílí jsem tu měla  dvanáctiměsíčního pacienta z Austrálie s oboustrannou dysplazií
kyčelního   kloubu.  Shodou  okolností  jsem  byla   požádána   na  nedávném  kurzu  v  Sydney,  
abych ho  vyšetřila. Pohyboval se pouze  tak, že se plazil po podlaze  jako partyzán,  ale  při-
tahoval   se  pouze  jednou  stranou.   Vyšetřili  jsme   ho,   zaléčili  a   najednou  lezl  po  čtyřech.  
Rodina   dostala  instruktáž,  jak   cvičit,   a   poté   se  rozhodli   udělat  si  ještě   výlet   do   Prahy.  
Procento cizinců v našich ordinacích ale  není  vysoké.  Bráníme  se tomu,  protože by  nás  to  
časem  kapacitně  položilo.  Lidé ty výsledky vidí  a  chtěli by  to,  my ale  musíme zabezpečit  
i   naše   pacienty.   To  je  ale   smysl   zahraničních  kurzů,   tamním  terapeutům  představit  další
možnosti  terapie,   které   třeba   v  jejich  zemi   chybí.  Respektive  spíše   změnit  jejich  náhled  
na  problematiku.
Mluvila jste o potřebě relaxace. Jak odpočíváte vy?
Já nejlépe relaxuji u muziky,  kterou mám ráda, nebo  když si čtu odborné články či beletrii.
Ale   jelikož  mám relativně  malé děti, pětiletá  dvojčata,  tak  nejlepší  relax  je,  pokud   se mi   foto: 28. český a slovenský neurologický sjezd
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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 20.03.2015 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 roce 2014.
4.   Schválení výroční zprávy a  účetní  závěrky  hospodaření za rok  2014,  
  schválení zprávy revizní komise.
5.   Schválení nových stanov.
6.   Plány  na rok 2015.
7.   Diskuse.  
8.   Závěr.

Registrace členů  Společnosti  C-M-T  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  Mgr. Michal Šimůnek

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

Děkujeme.

Valná hromada gymnastiku,  ale  nedokázala se z lehu  posadit a  v předklonu  si sáhnout na špičky.  V gym-
nastice byla  dobrá, ale  bylo na  ní  vidět,  že způsob,  jakým se pohybuje,  povede  ke zranění.
Nedokáže  určité  pohyby   udělat  plynule  a   přirozeně,   tak   to  musí  nahrazovat   rychlostí  
a   silou.  Což   s   sebou  neslo  přetížení   její  páteře   a   vznik  bolestí  již   v  mladém  věku.  
Výkon  se ale  od nás přeci  očekává.
Ano,  už  od školky  jsou děti  vedeny  k výkonu. Přetlačují se v páce, dělají  kliky,  ukazují,  jak  
jsou rychlé. Nikdo je ale  neučí relaxovat.  Vedeme  je k větším a  větším výkonům,  ale  neučíme,
jak  zvolnit,  vypnout a  odpočinout si.
Nedávno jsem se dočetla, že pokud nás bolí kolena, je nutné se vrátit do doby, kdy jsme 
ještě neseděli na židlích, tedy do dřepu. Jsou nám tyto polohy ještě přirozené?
Problém je,  že jsme  to dávno  přestali dělat  a  dnes už  to neumíme. V Indii  i  Číně to dělají  pořád
a  je pro ně  naprosto  přirozené  najíst  se ve dřepu,  i  čekat  na  autobus.  My už  to ale  neudě-
láme,  protože jsme  zkrácení  a  můžeme  přepadávat dozadu.  To  je možná  daň dnešní  civi-
lizace.  Dítě si dokáže hrát ve dřepu,  protože je to jeho přirozenost,  dospělý  ale  ve dřepu  
vyhrbí  záda, hrudník se posune  příliš  dopředu,  tlačí  bradu vpřed a  dělá  to jen  za cenu něja-
kého přetížení. My dřepy  vůbec netrénujeme. Za české  pacienty mám pocit, že se stále  ještě
nedokážeme  podrobit drilu a  důslednosti  a  poslouchat  svého  terapeuta.  Dítě  si  ve dřepu  
může pohodlně  hrát ve 14 měsících, ale  od toho věku se do této pozice dostane, jen když  
mu  něco upadne nebo  je musí dělat při  tréninku.  Rozhodně  netrávíme  ve dřepu dlouhý čas.  
Ve  východní  kultuře  jsou běžná  celostní  cvičení  typu tchaj-ťi a  všechny  tyto polohy a  pozice
jsou v tom  obsažené. Takže toto tvrzení  je částečně  pravdivé  –  dřep je přirozenou pozicí,  
kterou pokud bychom  ji od mládí  nechali  ve svém pohybovém repertoáru,  tak  by  zajišťovala
přirozenější zapojení   svalů.  Není  pravda, že pouze  jeho zařazení, když už  máme  nějaké  
problémy,  bude  jednoduchým řešením bolestí  kolen.
S  jakými pacienty se v ordinaci nejčastěji setkáváte?
Jsou to většinou děti, které  mají z nějakého  důvodu zpožděný  vývoj,  jakoukoli asymetrii,  
vadné  držení   těla,  poúrazové stavy.  Ale   i  dospělí  pacienti po  komplikovaných operacích,  
s bolestmi  zad,  pacienti  po  prodělané  onkologické  léčbě  a  s  řadou dalších zdravotních pro-
blémů.  Většinou jsou to však funkční  poruchy  hybného aparátu.  Terapie jako Vojtova meto-
da může vypadat mnohdy  jako týrání, bývají  z  ní  vystresované jak  děti, tak  rodiče…  
Často slýcháme, že je to týrání. Když se dospělému nebude líbit terapie,  řekne  to.  Dítě to  
dává  najevo pláčem,  je  to  jeho  způsob komunikace. Pláče,  protože  jsme ho  dali  na   stůl  
a  ono by  nejraději  chtělo být s maminkou a  hrát si.  Nebrečí, protože by  ho to bolelo.  Jsou  
i  země, kde  Vojtovu metodu odmítají  právě kvůli pláči.  Vycházejí  z předpokladu,  že když  
dítě  při  cvičení  pláče,  tak  je to něco,  co mu zákonitě  nesvědčí. Vojtova  metoda  je jedinečná
v  tom,  že dokáže  přimět dítě  udělat  pohyb,  který  jinak ve spontánní  hybnosti nemá  přístupný.
Jsou   i   maminky,   které   na  rovinu   řeknou,  že  na  to  nemají,  a   terapii  odmítnou.  Za   sebe  
říkám,  že jsem ráda, že v České  republice  se Vojtova metoda  používá.  Cítím trochu nefér  
to,  že pokud se dítě  narodí například  v anglicky mluvící zemi, tak  tuto možnost prostě  aktu-
álně  nemá. V případě  určitých diagnóz je Vojtova  metoda  nezastupitelná.
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společnost C-M-T
Ukončení členství v Národní radě osob se zdravotním 
postižením ČR

Nedávné  Republikové shromáždění  Národní rady  osob  se zdravotním postižením ČR (dále  
jen „NRZP“) přijalo  mj. i  návrh nových stanov  NRZP.  Tyto  stanovy krom  jiného zcela  nově  
definují členství v  NRZP.  Nově rozdělují členství na  řádné  a  přidružené, a  to buď na  celo-
státní,  nebo na krajské  úrovni. Pro jednotlivé  typy  členství se stanovují tyto podmínky:

•   Řádným členem na  celostátní  úrovni  se může  stát spolek  nebo  svaz spolků,  který  
má  své  odvozené  organizační jednotky  nejméně  ve třech krajích ČR.  Současně  musí  být  
splněna  podmínka,  že osoby  se zdravotním postižením či jejich zákonní  zástupci tvoří  
nadpoloviční  většinu individuálních  členů vstupujícího spolku.
•   Řádným členem na  krajské  úrovni  se může  stát spolek (s krajskou nebo regionální  
působností) nebo celostátně  působící  svaz spolků,  který  má  své  odvozené  organizační
jednotky   působící   v  daném  kraji.  Současně   musí  být  splněna   podmínka,   že  osoby  
se zdravotním postižením,  či jejich zákonní  zástupci tvoří  nadpoloviční  většinu indivi-
duálních  členů vstupujícího spolku.  
•   Přidruženým členem na  celostátní či krajské  úrovni  se může stát právnická osoba,  
která  je registrovaná   v obchodním nebo veřejném rejstříku,  

Společnost C-M-T,  která  sdružuje osoby  s  nemocí  Charcot  - Marie - Tooth,  patří k dlouho-
letým členům NRZP.  V minulosti   jsme  občas  nesouhlasili  s některými  kroky,  které  vedení
NRZP  činilo.  Vadila  nám i  politická  angažovanost předsedy  NRZP  Václava Krásy za  roz-
ličné  strany,  což  dle našeho názoru nepřispělo ke zlepšení  obrazu zdravotně  postižených  
ve společnosti, a  též  výrazně  zúžilo vyjednávací  prostor s měnícími  se vládními  koalicemi.    
I  přesto jsme  nechtěli NRZP  opustit a  tříštit  tak  společné  síly.  Přijetím nových stanov jsme 
však de facto z  rady bez dalšího vyloučeni. Společnost  C-M-T   má   celostátní   charakter  
a  sdružuje členy  z celé republiky,  nemá  žádné  krajské  členění  ani  krajské  organizace, a  proto
není  schopna  naplnit podmínky nových stanov k řádnému členství.

Věříme, že Společnost C-M-T není  jediná, které  nové stanovy znemožnily  fungovat  v rámci
NRZP.  Vyzýváme  ostatní  organizace  zdravotně  postižených,  aby  vyjádřily  svůj  nesouhlas  
s novými  stanovami  NRZP.  Doufáme, že za přijetím nových likvidačních pravidel není  jen  
snaha   současného vedení  NRZP  v čele s Václavem  Krásou zbavit  se nepohodlných člen-
ských  organizací,  které   mají  jiný  názor   na  prezentaci  problémů  zdravotně   postižených,  
a  zajistit si tak  nekontrolované  nakládání  s mnohamiliónovým rozpočtem.

                                                                                Za  výbor Společnosti  C-M-T    
                                                                            Mgr.  Michal Šimůnek,  předseda        

Jiný člověk ale  po krátké době  té stejné zátěže zjistí,  že pozice,  ve které  práci  vykonává, je už  
tak  nesnesitelná,  že musí změnit zaměstnání. To ale  záleží na individuální kapacitě  mozku
řešit  problémy.   Obecně   pak   máme   nedostatek   aktivního  a   přirozeného  pohybu,  který  
by   kompenzoval   dlouhodobou  statickou a   stereotypní  zátěž,  ve  které   většina   z  nás  tráví
značnou  část  života.   Obecně   se  dá   říci,  že  existují  čtyři   základní   důvody,   proč   se  naše  
tělo nechová tak, jak  má.  Jeden z nich  je,  že během prvního roku neproběhne  ten správný  
vývoj  a  my  stavíme  na  nedokonalých vzorech v naší  dospělosti. Když už   je první  kámen 
našišato,  tak  celý dům bude  trošku šišatý.  Další  důvod může  být  vrozená  vada (kosti, nebo  
deformita  hrudníku), to je ale  něco,  co nemůžeme  změnit.  Třetím důvodem jsou  naše kulturní
zvyky  nebo i  nevhodný sportovní  trénink, či dlouhodobě  opakované  přetěžování.  
To  vše  může změnit naše  pohybové  chování. Měla jsem sedmdesátiletou pacientku z jed-
noho známého cirkusu,  kde  od svých pěti  let  dělala  gymnastiku a  u  nás se léčila s výhřezem 
ploténky.  Při  terapii se cítila báječně a  záda  ji nebolela. Poté vstala a  odcházela  ve stejné
postuře tanečnice, ve které  strávila  celý svůj  život, protože její mozek  to už  za ta léta nedo-
kázal  změnit.  Posledním důvodem může být  bolest, které  se naše  tělo přizpůsobuje.  Člověk
nevědomky může měnit styl chůze nebo začít  kulhat.  V koleni  může  být například počí-
nající  artróza a  mozek  mění  způsob používání  kolene,  aby  ho ochránil před větší  škodou.  
To  ale  ve výsledku může způsobit další  přetížení  v nějaké  jiné  části  těla.  Samostatnou kapi-
tolou  je pohybová inaktivita.
Mluvíte o nedostatku aktivního pohybu. Co říkáte na trávení času v  posilovnách a co je 
tedy ten správný přirozený pohyb?
Cvičení  v posilovně  není  zrovna  přirozené. Situaci, kdy  si někdo sedne  na  lavici,  opře  se  
o loket, zvedá  třeba  30 kilo,  dívá se do zrcadla a  opakuje stejný pohyb pořád dokola,  v běž-
ném životě nenajdeme. Izolovaně se posiluje biceps  na  paži  bez  ohledu  na  to,  jak  se k tomu  
chovají  záda   nebo  v  jaké  pozici  je  pánev.   Třicetikilovou  zátěž   samotný   sval  neutáhne,  
proto je nutné  si třeba  pomáhat ramenem,  které  se pak také ničí. Pokud se ale  biceps  zapne  
v  rámci globálního  pohybu, který  zaměstnává  celé tělo,  pak se jedná  o přirozenější zapojení
toho  svalu jako takového.  Obyčejná  chůze i  do schodů je přirozená. Ale  i  cvičení  ve fitness
se dá  provozovat  bez rizika  poškození, ale  jen se znalostí, která  se opírá  o vývojovou kine-
ziologii  a  globální  pohyb.
Co říkáte na zázračné děti, které mají od raného věku vyrýsované svaly a dosahují ve svých 
disciplínách skvělých výsledků?   
Nemám žádnou  studii,  na  které  bych viděla, jak  vypadají  tyto zázračné  děti  v  dospělosti.
Ale   měla  jsem  tu  dvojčata,  která   jsou  dobrá  v  lezení   po  stěně.  Jsou   velmi   dobrá   v  tom,  
co dělají, ale  už  po osmi  letech provozování  tohoto sportu jasně  vidím,  které  části  těla jsou  
přetížené. Například  svaly  na  břišní  stěně  nefungovaly koordinovaně. U  dětí  má  největší  
význam všeobecný  pohybový  rozvoj. Když má  dítě  vlohy  a  tendenci být dobré  v nějakém
sportu,  tak  proč to nepodporovat.  Je ale  potřeba, aby  k tomu rozumně  dělalo i  nějaké  kom-
penzační  cvičení. Aby  běhalo, lezlo po  stromech,  dělalo  kotrmelce nebo  jezdilo na kole.  
Nevýhodou  je,   když  dítě   je  úzce  specializované.  Jedna   má  pacientka  dělala   od  dětství  
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V souvislosti   s  přijetím  nového   občanského zákoníku došlo   k  přeměně   všech  stávajících  
občanských sdružení  na spolky.  S tím vznikla všem těmto subjekům upravit do tří  let  i  své  sta-
novy.  Proto Vám předkládáme  návrh nových stanov,  které  bude  schvalovat valná  hromada.
Budeme  rádi  za Vaše  postřehy  či doplnění.

Hlavní  změny:

1.  Název  –  nově bude  náš  spolek   (dosud občanské  sdružení) vystupovat  pod názvem 
Společnost C-M-T, z. s. Zkratka  znamená  „zapsaný  spolek“.
2.  Spolek  již  není  registrován Ministerstvem vnitra,  ale  je zapsán ve spolkovém rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka  10085.  Do rejstříku  je potřeba  vložit
další údaje,  bude  povedeno  se změnou stanov.
3.  V článku III. stanov  přibyla  věta,  že „Společnost má  celostátní  působnost.“ a  částečně
byly pozměněny  hlavní  cíle.  
4. V otázce  členství byl posunut věk  řádného člena  z 15 na  18 let.
5. U  povinností  člena  bylo změněno,  že povinností člena  je „platit  členské  příspěvky ve  
výši stanovené  valnou hromadou,  a  to nejpozději  k  30.  červnu příslušného kalendářního
roku“. Původně  bylo  do konce března. Na plnění  této povinnosti  budeme  více dbát.  
6. Název  revizní  komise byl změněn na  kontrolní  komise, vychází  z dikce občanského  
zákoníku i  zápisu do rejstříku.
7.  Funkční  období  všech  volených funkcionářů navrhujeme  čtyřleté.  Občanský zákoník  
připouští  i  pětileté,  dosud  jsme  měli  dvouleté.  
8. U  povinností  valné  hromady   je nově uvedeno, že „stanovuje minimální  výši člen-
ských  příspěvků“.  Slovíčko   minimální   je  uvedeno  proto,   abychom  nikomu  nebránili  
zaplatit více,  a  nemuseli  to posuzovat  jako dar.  
9.  Nemění  se ustanovení, že „valná  hromada  je usnášeníschopná,  je-li přítomno  mini-
málně  25% všech členů  Společnosti.“  §  252 občanského zákoníku  sice říká,  že „člen-
ská  schůze  je schopna  usnášet se za účasti většiny  členů spolku.“,  toto ustanovení  má  
ale  dispozitivní  charakter,  nemusíme  ho respektovat. Plné  moci zůstanou zachovány.
10. Nově je uvedeno, že „Výbor rozhoduje nadpoloviční  většinou  přítomných členů.“,  
nikoliv  2/3 jako dosud.
11.   Novým   úkolem  výboru  přímo  ze  zákona  je,   že  „vede   aktuální   seznam  členů,  
ve kterém provádí  zápisy  a  výmazy týkající se členství osob ve spolku“. To již  děláme.
12.  Co se týče statutárního orgánu,  §  244 OZ  říká, že „Stanovy  určí,  je-li statutární  orgán  
kolektivní  (výbor) nebo  individuální  (předseda).“.  Není   tedy  možné, aby   to bylo  jako
dosud,   kdy   jsme   měli   2  statutáry  –   předsedu  a   místopředsedu.     Nově  je  statutárním  
orgánem výbor.  Společnost  zastupuje navenek předseda  a  místopředseda  výboru,  kteří  
jednají každý  samostatně  jejím  jménem.
13.  Zcela  nově je řešen zánik spolku,  úprava  vychází  přímo ze zákona.

Rozhovor
Vojtova metoda není týrání, je jedinečná, tvrdí Šafářová
Marcele Šafářové, přední  české  fyzioterapeutce, prošly  rukama  stovky pacientů s vývojovými
vadami, sportovními  úrazy,  ale  i  problémy  způsobenými  špatným životním stylem.  Vojtova  
metoda  je podle  ní  v  řadě  diagnóz  nezastupitelná  a  je ráda, že se může  v  České  republice  
používat. „Cítím trochu nefér to,  že pokud se dítě  narodí  například v anglicky mluvící zemi,  
tak  tuto možnost  prostě  nemá,“  říká.
Dokážete z pohybu lidského těla a letmého pohledu stanovit diagnózu?
Záleží na  zkušenostech.  Čím déle  pracujete  s  lidským tělem,  tím lépe  a  rychleji dokážete  
říci, ve které  části  něco nefunguje správně, již  podle  prvního pohledu.  Někdy  sice nedoká-
žeme  přesně  určit  diagnózu,  ale  vidíme, ve které  části  je problém,  a  tak  dokážeme  zacílit  
další vyšetřovací metody,  které  jasnou diagnózu určí.
Takže hned víte, kam sáhnout?
Někdy   víme   hned,   někdy   musíme   chvíli  hledat.   Lidské  tělo  totiž   není   soustava   izolova-
ných částí, ale  globální  systém,  kdy  vše  je vzájemně  provázáno.  Proto když vás  bude bolet  
zápěstí, velmi  často nestačí,  abych  vám ho  zavázala nebo předepsala lokální  elektroléčbu  
a  přitom se nestarala  o  to,  v jaké  pozici je váš  hrudník, rameno  nebo  páteř. To spolu souvisí
a  příčina  bolestí  v zápěstí  může být  na vzdáleném místě. Chyba  je často patrná  hned,  jindy
díky  složitosti  systému  až za delší dobu.  Velkou   roli  v  tom hraje  i   individualita pacientů,  
jejich vnímání  bolesti  a  těla vůbec.
Jak ale můžete cvičením ovlivnit mozek?
Předpokládáme, že vývoj  dítěte  v děloze  probíhá  na  základě  nějaké genetické informace.  
Po narození  je vývoj  pokračováním vývoje v těle matky.  Probíhá  v programech  nebo  vzo-
rech,  které, jak  věříme, má  každý  z nás  v sobě  stejné. Během vývoje se ten základ přirozeně
mění  i  vlivem prostředí, získáváním zkušeností  a  podobně.  Každý  má  jiné  možnosti, někdo  
chodí  pravidelně hrát  tenis,  jiný teprve v 15  letech jede poprvé na  lyžařský  výcvik.  Základní
principy vývoje jsou  ale  pro všechny stejné  a  na   tomto základě  se snažíme  stavět terapii.  
Mnohonásobným opakováním pohybu v  polohách,   které  mozek   zná,  se  snažíme  opravit 
software. Je to stejné,  jako když se učíte prvně  psát  nebo lyžovat.
Zní to poněkud složitě, jak vypadá terapie v reálu?
Zmíněné  vrozené  vzory  napovídáme  a  připomínáme  tělu v polohách,  které  odpovídají  vývoji
dítěte. Například pozice,  která  odpovídá  třem měsícům  věku dítěte, vypadá  tak, že člověk  
leží na zádech,  má  napřímenou páteř,  nohy  nad podložkou.  Svaly  tohle všechno  umožní  
jen  proto,  že mozek je v pořádku,  a  řekne  svalům, jak  to udělat.  Proto věříme, že když dáme  
dospělého  pacienta do stejné  polohy,  tak  informace, která  vychází  ze svalů  a  kloubů,  mu  po-
máhá  najít  ten vrozený  vzor.  Má to ale  určité limity.  Zdeformované  obratle už  nespravíme.
Jakou děláme největší chybu? Čím si huntujeme zdraví?
Těžko se to dá  paušalizovat. Někdo může  sedět zhroucený  u stolu a  dlouho mu to nevadí.
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Článek I - Úvodní ustanovení
Spolek bude  vystupovat v  právních vztazích pod názvem Společnost C-M-T, z. s. 
Sídlem spolku je  2. LF UK Praha  Motol, klinika dětské  neurologie, V  Úvalu 84/1,  
150 00  Praha  5.
Článek II - Právní postavení spolku
Společnost C-M-T, z. s. (dále  jen Společnost) je  korporací dle  zákona  č. 89/2013  
Sb., občanský  zákoník. Spolek  je  zapsán ve spolkovém  rejstříku, vedeném přísluš-
ným rejstříkovým soudem.
Článek III - Cíl činnosti spolku
Cílem činnosti  Společnosti je  obhajoba, prosazování a  naplňování zájmů a  potřeb
zdravotně  postižených osob  s  onemocněním  Charcot   - Marie  -  Tooth  (dále   jen  
CMT) v  součinnosti s  orgány  státní  správy a  samosprávy v  ČR i  mezinárodními in-
stitucemi. Společnost má  celostátní  působnost
Společnost zejména:

• zlepšuje  informovanost rodin,  odborné  i laické  veřejnosti o problematice CMT,
• pořádá  konference,  semináře  a  edukačně  -  rekondiční pobyty  osob s  one-
mocněním CMT, jejich rodin a  přátel,  
• vydává  periodické  i neperiodické  publikace, týkající se onemocnění CMT  
nebo činnosti  Společnosti,

• shromažďuje  finanční prostředky nutné  k činnosti a  rozvoji Společnosti,
•  spolupracuje   s   lékaři  a   dalšími   odbornými   pracovníky  ve  zdravotnictví  
a  sociální  oblasti,  
• zajišťuje osvětovou a  poradenskou činnost a  související služby  při vyrovná-
vání  příležitostí pro osoby  se zdravotním  postižením  ve všech oblastech života
společnosti,
•  navrhuje  orgánům státní správy a  samosprávy  potřebná   legislativní či  jiná  
opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením a  posuzuje návrhy  opat-
ření,  zpracované   a   předložené   jinými   orgány   či  institucemi,  které   se  týkají  
životních podmínek osob se zdravotním  postižením.

Článek IV - Členství
1. Členem Společnosti může být  jakákoliv   fyzická  osoba   starší 18  let, která  
souhlasí se stanovami a  cíli Společnosti.
2.  přijetí za člena  Společnosti rozhoduje  na  základě  písemné  přihlášky  výbor.  
Proti zamítavému rozhodnutí výboru se lze  odvolat k  valné  hromadě.
3. Členství vzniká dnem přijetí  za člena, nárok  na  výhody  plynoucí z  členství 
ve Společnosti  lze nárokovat až po zaplacení členského příspěvku.
4.  Dokladem o členství je potvrzení  o členství vydané  výborem.
5.  Zánik členství:
a) doručením  oznámení o ukončení členství výboru,

Stiskem patřičného tlačítka na telefonu lze  dálkově ovládat zásuvky  či spínače  světel a  tím  
spouštět například bodová světla nebo domácí  spotřebiče. Umí  tedy  ušetřit fyzickou  aktivitu
nebo  dokonce  umožní  ovládat věci,  u kterých by  to kvůli postižení  nebylo běžně  možné.  
SmartThings jsou zatím  v  prodeji  v  USA a  Kanadě  za ceny  mnohem nižší než  běžná  inteli-
gentní  domácnost,  která  navíc obvykle  vyžaduje i  stavební  zásah.
Na českém trhu pak lze  sehnat například k  internetu připojované  žárovky,  lampy  a  světelné
pásy  z  řady  Philips  Hue. Z mobilu je lze  zapínat,  vypínat a  také měnit barvu,  jakou zrovna
svítí,  napříč  celým  barevným  spektrem.   Ke   koupi   jsou  i   zásuvky   z   řady   Belkin  WeMo.  
Fungují jako mezičlen –  zapojí  se do zásuvky  a  teprve  do nich pak požadovaný  spotřebič.  
Z mobilu je pak lze  ovládat a  dokonce  programovat, například na spuštění  v  určeném čase.  
Pro  technologické  hračičky jsou k  dispozici  i  další doplňky,  propojené s  telefonem,  napří-
klad meteostanice, dětské  chůvičky,  kuchyňské  teploměry  nebo miniaturní kamerky.
Dálkově ovládané  zásuvky  nebo vypínače  nejsou  samozřejmě  žádnou  zvláštností, běžně  
na ně  narazíte  i  v  českých  hobbymarketech.  Takové ale  nelze ovládat z  mobilního  telefonu,
mají  své  vlastní  dálkové ovladače, čímž  přibývá  starost o baterie a  o to,  kde  se takový ovladač
zrovna  nachází. Lze-li něco ovládat z  mobilního telefonu,  je to větší  výhoda, než se může  
zdát.  Chytrý  mobil už prakticky  nepustíme  z  ruky  a  výrobci to dobře  vědí. Kritizovat  se to  
jistě  dá, pro handicapované  je to však nesporná výhoda: čím dál více služeb,  které  pomá-
hají  ulehčit  život, se centralizuje  na jednom  místě ve věci,  kterou máme  stejně  stále  u sebe.
Samotní   výrobci  se  ale   tak   trochu  centralizaci   vyhýbají.  Iniciativa,   která   měla  ve  svém 
programu  sjednotit  ovládání  všech připojených věcí,  před  lety ukončila svou činnost  pro  
naprostý  nezájem ze strany  výrobců.  Obchodní  zájmy  jednotlivých  společností  mají navrch,  
a   tak  se každý  snaží  navrhovat   své  výrobky a  související  služby   tak, aby  zákazník pokud  
možno nepokukoval, nebo  dokonce  nemohl snadno odejít ke konkurenci.  Žádná  z  nich,  ale  
bohužel  nenabízí  vše, co by  člověk k  usnadnění  ovládání  domácnosti  potřeboval.
Propojení  jednotlivých  výrobků ale  naštěstí  začíná  řešit šikovná  internetová  služba   IFTTT.  
V  téhle  změti  písmen se skrývá  zkratka pro  větu „If  this then that“, tedy  přeloženo asi  jako 
„pokud  tohle,  pak tamto“. Jak  název napovídá, smyslem  služby  je spojovat  jednotlivé apli-
kace,  které  spolu běžně  nespolupracují,  do  vzájemné  spolupráce.
Dnes podporuje seznam až 120 služeb,  včetně ovládacích programů  pro  prvky  inteligentní
domácnosti. Najdete   tu  tak  podporu pro zásuvky  WeMo a  žárovky  Philips. Co  to v  praxi  
znamená, je jen na  vaší fantazii. Vznikat  mohou  skutečně  zajímavé  kombinace, například  
káva uvařená  pomocí zaslané  SMS, případně  žárovka, která  změní  sama  barvu na  modrou,  
když začne  venku pršet  (to když ji propojíte na  předpověď počasí).  Zatím  je to celé spíše  
zajímavost,  kterou si kupují hlavně  nadšenci do nových technologií. Připojených věcí bude  
ale  bezesporu přibývat a  stejně  tak  i  možností, jak  si s  nimi  ulehčit  život.

Štěpán Beneš  (www.muzes.cz)
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b) nesplněním  členské  povinnosti zaplatit členský  příspěvek, a  to ani do konce
kalendářního roku, kdy  tato povinnost vznikla,
c) zrušením členství na  základě  rozhodnutí  valné  hromady  z  důvodu neplně-
ní členských povinností,
d) úmrtím,
e) zrušením Společnosti s likvidací.

Článek V - Práva a povinnosti členů
1.  Člen má  právo zejména:

a) být informován o činnosti Společnosti a  podílet se na  její  práci,
b) navrhovat  kandidáty  pro volby  do volených orgánů Společnosti
c) volit  a  být volen do orgánů Společnosti
d) obracet se na  orgány  Společnosti   s  podněty  a   stížnostmi  a  žádat o  jejich  
vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:
a)  aktivně   se  podílet  na   činnosti  Společnosti   a   na   plnění   cílů  Společnosti  
způsobem,  který   odpovídá   jeho  zkušenostem,   znalostem  a   schopnostem,
b)  dodržovat stanovy Společnosti,
c) platit členské  příspěvky ve výši stanovené  valnou hromadou, a  to nejpozději
k  30. červnu příslušného kalendářního roku,
d)  vykonávat funkce  v  orgánech Společnosti, do kterých byl zvolen,
e) respektovat a  plnit rozhodnutí orgánů Společnosti, pokud jsou přijata  podle
stanov  Společnosti.

3.  Všichni členové mají stejná  práva  a  povinnosti.
Článek VI -  Orgány  spolku

Orgány  Společnosti jsou:  
a) valná  hromada,
b) výbor,
c) kontrolní komise.

Funkční  období  všech  volených  funkcionářů  je  čtyřleté.  Funkce   člena   výboru  
a  člena  kontrolní komise jsou neslučitelné.
Článek VII - Valná hromada
1.  Valná   hromada   je   nejvyšším  orgánem  Společnosti   a   tvoří  ji   všichni   členové  
Společnosti.
2.  Valnou hromadu svolává výbor dle  potřeby,  nejméně  však jednou ročně.
3.  Požádá-li o to písemně  alespoň polovina  členů Společnosti  nebo nadpoloviční
většina  členů výboru, svolá  předseda  mimořádnou valnou hromadu nejpozději do  
30 dnů od data  doručení  žádosti.  V  případě  nesvolání valné  hromady  předsedou  
svolá  shromáždění  místopředseda.
4. Výbor svolává  valnou hromadu tak, že zašle  všem členům  písemnou pozvánku 
s  programem alespoň 30 dnů před termínem konání.
5.  Valná  hromada  zejména: 

Domácnost v mobilu
Co se vám vybaví, když se řekne  inteligentní  domácnost?  Pravděpodobně  dotyková  obra-
zovka, ze které  je možné  ovládat vše  od  světel a  multimédií přes vzduchotechniku,  žaluzie  
a  vstupní  dveře  až po  kávovar na kuchyňské  lince. A také nemalé  finanční  prostředky,  které  je  
pro tento pohodlný  životní  styl nutné  investovat. Co je však pouhým pohodlím pro jednoho,
může být výraznou pomocí pro  jiného,  jmenovitě například  pro osoby  s  fyzickým handica-
pem.  I  za částku o  poznání  menší,  než stojí  celý systém inteligentní  domácnosti,  toho dnes  
ze svého chytrého mobilu můžete ovládat  opravdu hodně. A budoucnost  slibuje  ještě  více.  
Vítejte ve světě  „internetu věcí“.
Všechno   to  začalo  jedním  toustovačem  a   lednicí.   V   roce  1990  předvedl   John   Romkey,  
absolvent  MIT  (Technologický  institut  v  americkém Massachusetts),  na  veletrhu elektroniky
prototyp   toustovače, který  bylo možné  přes  internet zapínat a  vypínat.  Šlo  tehdy  o ojedi-
nělou technickou zajímavost,  myšlenka na  to,  jak  připojit  běžné  věci do sítě,  ale  vydržela.  
Po řadě  dalších propagačních pokusů (v roce  1998 vznikla například fontánka,  jejíž  proud  
se řídil automaticky podle provozu na burze cenných papírů)  přichází  v  roce 2000 odvážný
krok   společnosti   LG.   Korejský  výrobce  uvádí   na  trh  chytrou  chladničku   s   displejem,  
která  umí  ohlídat svůj obsah.  Pomocí čárových kódů  a  RFID  (miniaturních radiofrekvenč-
ních čipů) připevněných na  jídle pozná, kdy  jim  prochází  záruční  doba, a  majiteli ukazuje
na  displeji  stav  zásob.   Byl   to  prodejní   propadák.   Cena   chladničky  byla   astronomická  
a  přínos  v  domácnostech,  kde  si lidé  o nutnosti  zakoupit tu kterou potravinu stejně  ze zvyku  
říkali  osobně, byl nulový.  Přesto ale  sehrála  v  dějinách internetu věcí důležitou  roli: díky ní
se o připojených věcech začalo mluvit  a  bylo jasné, že k  síti se postupně  připojí  věcí čím dál  
více.  K  rozvoji  přispělo i  zlevnění  a  miniaturizace  elektrosoučástek,  zejména  senzorů,  které  
jsou dnes dostupné  všem za pakatel.  Experimentovat  tak  může  každý.
Co všechno  už  se tedy dá dnes ovládat po  internetu z  mobilního telefonu?  Začít můžeme  
například u dveřních zámků.  Společnost August se na trh  chystá s  chytrým zámkem August  
SmartLock,  který   lze  stiskem tlačítka  telefonu  odemykat a  zamykat. Nejen   to,  zámek umí  
vycítit, když se přiblížíte,  a  automaticky odemkne  nebo naopak  zamkne. V  aplikaci mobilního
telefonu můžete  dokonce nastavit  uživatele, kteří  mají za vaše dveře  přístup –  zámek pak  
bude   otevírat  výhradně   jen  určeným  uživatelům,  nezvaným  hostům  naopak  neotevře.  
Pomocí  stejné  aplikace také můžete  sledovat, komu se dveře  otevřely,  mobil  vám  dá  vědět,  
kdy  osoba  z  domu odešla.  Funkcí  má  zámek  sice hodně, pro handicapované  je ale  důležitá
právě ta základní, tedy  nutnost nehledat klíčky,  případně se s  nimi  prát, pokud jsou postiženy
horní  končetiny.  Zda  bude  zámek ke koupi  i  v  ČR,  zatím jasné  není, časem ale  určitě nějaký  
seženeme  i  u  nás –  na  světový trh se totiž  podobných výrobků chystá aktuálně rovných pět.
Ke koupi je pak už  soustava  kontrolních senzorů pod  názvem SmartThings.  Obsahuje  jednu  
kontrolní  stanici, ke které  je možné  si přikoupit různé  příslušenství: senzory  pohybu,  rozpo-
jení, přítomnosti, dálkově ovládané  zásuvky  a  další.  Všechny  komunikují se základní  stanicí
a   ta pak  s  mobilním  telefonem.  Dozvědět  se  tak  na  displeji  můžete,  když se osoba  nebo  
zvíře, vybavené  senzorem,  ocitne  v  určeném prostoru nebo když se s  nějakou věcí pohne.
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a) určuje  strategické  cíle  a  úkoly  Společnosti  pro příslušné  období,
b) schvaluje stanovy a  jejich změny,
c) stanovuje minimální výši členských příspěvků,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti Společnosti,
e) schvaluje zprávu kontrolní komise a  roční uzávěrku hospodaření,  
f) volí a  odvolává členy  výboru a  členy  kontrolní komise, 
g) rozhoduje  o zrušení členství z  důvodu neplnění členských povinností,
h) rozhoduje  o odvolání proti rozhodnutí výboru  o nepřijetí za člena  Společnosti,
i) rozhoduje  o zrušení Společnosti s likvidací.

6. Valná  hromada  je  usnášeníschopná, je-li  přítomno minimálně  25%  všech členů
Společnosti. Hlasovací právo členů Společnosti je  rovné.
7.  Jestliže se přes opakované  nejméně  trojí svolání  v  průběhu šesti měsíců nesejde  
usnášeníschopná  valná  hromada, přejímá  její pravomoci výbor.
8. O  zrušení Společnosti s  likvidací rozhoduje nadpoloviční většina  všech členů  
Společnosti,  o změně  stanov  Společnosti  rozhoduje  valná  hromada  dvoutřetino-
vou většinou přítomných členů,  v  ostatních otázkách rozhoduje valná  hromada  
nadpoloviční většinou přítomných členů.
9. Podrobný  způsob svého  jednání upravuje  valná  hromada  vlastním   jednacím  
a  volebním řádem.
Článek VIII - Výbor
1.  Výbor je statutárním  orgánem Společnosti, který  za svou činnost odpovídá  valné
hromadě. Společnost zastupuje  navenek předseda  a  místopředseda  výboru,  kteří  
jednají každý  samostatně  jejím  jménem.
2. Výbor   tvoří 7 členů,   zvolených valnou hromadou. Členové výboru na   svém  
prvním  zasedání zvolí předsedu, místopředsedu a  hospodáře  Společnosti.
3.   Výbor  svolává   předseda,  v   jeho  nepřítomnosti  místopředseda,  a   to  nejméně  
dvakrát ročně.
4. Výbor  zejména:  

a) řídí činnost Společnosti v  období mezi  zasedáními valné  hromady,
b)  iniciuje, koordinuje  a  kontroluje naplňování cílů a  poslání Společnosti,
c) schvaluje rozpočet Společnosti,
d)  svolává valnou hromadu,
e) zpracovává podklady  pro rozhodnutí valné  hromady,  
f)  vede   aktuální  seznam členů,  ve  kterém provádí   zápisy  a   výmazy  týkající 
se členství osob ve spolku,
g) rozhoduje o přijetí,  resp. nepřijetí  za člena  Společnosti.

5.   Výbor  je   usnášeníschopný,  je-li  přítomna   nadpoloviční  většina   všech  jeho  
členů. Výbor  rozhoduje nadpoloviční  většinou přítomných členů.
6.  V  případě  odstoupení předsedy  Společnosti z  funkce  přebírá  jeho pravomoci
místopředseda, a   to až do  svolání   řádné   valné  hromady. Vzdá-li  se  své   funkce  
místopředseda  Společnosti,  zvolí výbor  jeho nástupce. V  případě, že některý  člen 

i  bez  něj je v  Česku nejpopulárnější Škoda Octavia kombi  –  auto uvnitř  velké  i  s  velkým pro-
storem pro  zavazadla.
S   prostorem  souvisí  také  ukládání   vozíku.   Podle   míry   postižení   se  volí  mezi   několika  
variantami.  Někdo  zvládne  naložit  vozík  za své  sedadlo i  přes  běžné  zadní  dveře. Někdo  
potřebuje k  tomuto úkonu zadní odsuvné  dveře. Ty  mu upraví  firmy  zabývající  se přestavbou  
aut. Lze  také koupit auto,  které  má takové dveře  už z  výroby  –  například Ford  B-Max,  jemuž  
dokonce   chybí   často  překážející   B-sloupek  karoserie,   nebo   velkoprostorová  auta  typu  
Citroën C8 či Volkswagen Sharan.  Jejich zadní  posuvné  dveře  lze  ovládat dálkovým  ovladačem. 

Alternativou je také Opel Meriva, který  má  zadní  dveře zavěšené  u opěradel zadních  
sedadel,  tedy na opačné  straně  než běžné  vozy.  Někteří  handicapovaní  potřebují nakládat  
těžký  elektrický vozík  do kufru  auta s  pomocí jeřábku nebo  je pro ně  nejvhodnějším řešením  
nájezdová  rampa, po  níž do vozidla najedou.  V  těchto případech je nejlepší vše  důkladně
probrat  s  firmou, která  bude  auto upravovat. Poradí, který  vůz  je pro tuto náročnou přestavbu
nejlepší.  Někdy  je totiž  zapotřebí  snížit podlahu  vozu,  protože ne  ke každému  autu se jeřábek
nebo rampa hodí.
Do auta musí mít vozíčkář možnost  komfortně  nastoupit.  Specializovaní úpravci nabízejí
různé  pomůcky  pro  snadnější  přesouvání  na sedadlo.  Důležitými  parametry  aut  jsou výška
prahu dveří  nad silnicí, výška  sedadla nad silnicí  a  úhel  otevření  dveří. To  vše  si je nutné  
vyzkoušet   ještě   před  objednávkou.   Příspěvek  na   auto  dostávají   lidé   s   postižením  jednou  
za deset  let, a  špatně  vybraný  vůz  může  cestování  pořádně  zkomplikovat.
Samostatnou  kapitolou  je  otevírání   a   objem  zavazadlového  prostoru.   Skvělá  zpráva   je,  
že čím  dál více výrobců nabízí  víko kufru  s  dálkovým  ovládáním.  Stačí  ovladačem centrál-
ního zamykání  zamířit na kufr a  víko se samo otevře. Po naložení  věcí se zase samo zavře.  
Anebo lze  otevírání  a  zavírání  zavazadlového  prostoru  ovládat přímo z  místa  řidiče.
Řidič s  postižením se při  volbě  auta musí zaměřit nejen na svůj  komfort,  ale  také na bez-
pečnost –  to se týká výběru  správné  výbavy,  která  se většinou  objednává  přímo do výroby.  
Některými  prvky je možné  vůz  dovybavit i  později. Jedná se například o parkovací senzory
nebo  couvací   kameru.   Platí  však,   že  taková  výbava  dodaná   přímo  automobilkou  bude  
většinou fungovat  spolehlivěji a  nabídne  lepší uživatelský  komfort. Obraz z  couvací kamery
se bude  například promítat na  větším displeji.
Také   do  Evropy   už   dorazila  obliba   automatických  převodovek,  jež   přijdou  vhod  všem  
handicapovaným,   kteří   mají   problémy   s   ovládáním  řadicí   páky.   Automaty   už  nejsou   jen  
doplňkem  k   drahým  vozům  a   silným  motorům.   Naopak.   Nabízejí   se  už   také  pro   vozy  
s  cenou okolo 200  tisíc  korun.
Při  výběru auta si je dobré  vyzkoušet také posilovač  řízení. V  některých vozech funguje řízení
bez jakékoliv  námahy,  jinde vyžaduje sílu,  která  může být pro handicapovaného  zbytečnou  
zátěží.  Výbava  aut  se v  posledních letech zlepšuje po všech stránkách.  Standardní  výbavou  
se pomalu,  ale  jistě  stává  klimatizace  a  airbagy,  elektroniku podvozku v  podobě  ABS  a  ESP  
už Evropská  unie ukládá  automobilkám jako povinnost.

Petr Buček  (www.muzes.cz)
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výboru rezignuje  na  své  členství,  jeho místo se neobsazuje, a  to až do svolání řádné
valné  hromady. Jestliže  klesne  počet členů výboru pod 4 osoby, svolá  výbor mi-
mořádnou valnou hromadu, a  to nejpozději do 30 dnů od data  rezignace  třetího  
člena  výboru.
7. V  době  mezi   jednotlivými zasedáními  výboru si může předseda  nebo místo-
předseda   v  naléhavých případech,   které  nesnesou odkladu,   vyžádat  stanovisko
výboru  písemnou  procedurou.   Tento  způsob  vyjádření  výboru  může  předseda
nebo  místopředseda   použít   i   z   podnětu  jiného  člena   výboru,   pokud  to  uzná  
za  účelné.  Dokumenty   spolu  s   návrhem  usnesení   v   dané   záležitosti   musí  být 
zaslány   všem  členům   výboru  klasickou  nebo  elektronickou  poštou.  Členové  
výboru  zašlou  svoje  vyjádření   klasickou  nebo  elektronickou  poštou  nejpozději  
do 10 pracovních dnů od odeslání dokumentů.  K přijetí usnesení písemnou pro-
cedurou je třeba  souhlasu dvou třetin členů výboru.
Článek IX - Kontrolní komise
1.   Kontrolní  komise  je   kontrolním   orgánem  Společnosti,  který   za  svou  činnost 
odpovídá  valné  hromadě.
2.  Kontrolní  komise  je  tříčlenná. Členy  kontrolní komise  volí valná  hromada.
3.  Členové kontrolní  komise na  svém prvním  zasedání zvolí  předsedu komise.
4.  Kontrolní komise  vykonává  průběžný  dohled nad hospodařením Společnosti  
a  upozorňuje  výbor na  zjištěné  nedostatky a  podává  návrhy  na  jejich odstranění.  
Kontrolu provádí nejméně  jednou ročně.
5. Pro zasedání valné  hromady  vypracovává kontrolní komise zprávu o výsled-
cích kontrolní činnosti.
6. K přijetí usnesení kontrolní komise je  třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů.
7. V  případě, že některý  člen kontrolní  komise rezignuje  na  své  členství, jeho místo
se neobsazuje, a  to až do svolání řádné  valné  hromady. Jestliže  rezignují  dva ze  
tří členů kontrolní komise, přebírá pravomoci komise až do svolání řádné  valné  
hromady  výbor.
Článek X - Zásady hospodaření
1.  Zdroje   příjmů  Společnosti  jsou  účelové  dotace   ze  státního  rozpočtu  a   další 
dotace, finanční a  věcné  dary, členské  příspěvky, příjmy  z  činností při naplňování  
cílů Společnosti a  úroky z  prostředků uložených u peněžních ústavů.
2.  Výdaje  Společnosti představují  výdaje  na  zabezpečení  činnosti Společnosti.
3.  Hospodaření s  majetkem  je  prováděno v  souladu s  obecně  závaznými právními
předpisy  a  rozpočtem schvalovaným výborem.
4. Za  hospodaření spolku odpovídá  výbor, který  každoročně  předkládá  valné  hro-
madě  zprávu o hospodaření, včetně  finanční uzávěrky.
Článek XI - Zánik spolku
1.  Společnost zaniká  zrušením  s likvidací na  základě  rozhodnutí soudu na  návrh  
valné  hromady.
2.  Případný  likvidační zůstatek nabídne  likvidátor  spolku s obdobným účelem.

značit různé  zvuky  atd.  Těch cviků  je opravdu hodně.
Musí být výcviku přítomen i člověk, pro kterého je pes připravován?
Naši klienti se se psem stýkají  během výcviku a  ke konci výcviku už  se s  ním učí pracovat.  
I  když nemají  psa  ještě  u sebe,  tak  s  námi  jezdí  na  rekondiční  pobyty  a  chodí  na  tréninky,  
kde  si spolu vytvářejí  vztah.
Na psa,  kterého cvičíte, si určitě zvyknete.  Je pak  pro vás  těžké  se s  ním loučit?
U  mě je to naštěstí tak, že si během výcviku  vytvořím i  já vztah ke klientovi a  pak se vlastně  
neloučím, jen pes  změní  adresu…  Já se s  ním vídám dál  a  mám velkou radost,  když to funguje.
Jak dlouho už tuto práci děláte a co všechno vám dává?
Výcviku asistenčních psů se věnuji od roku 2006,  kynologii  se věnuji od  roku 1984 a  byl  to  
vždy  můj  největší  koníček, i  když ne jediný. Měla jsem to štěstí,  že se mi  koníček stal prací  
a  jako bonus  jsem součástí  radosti  a  štěstí lidí,  pro  které  psa  vycvičím.
Michaela Perčinová je cvičitelkou v neziskové organizaci Pestrá společnost, která se již 
od roku 2009 zabývá bezkotcovým výcvikem asistenčních psů se všemi druhy postižení. 
Co znamená bezkotcový výcvik? Pes je umísťován a vychováván v přirozeném prostředí 
domácnosti, nikoli v kotcích. Takový výcvik je pro psa šetrný a také pro potřeby klienta 
ohleduplný. Náklady na výcvik jednoho asistenčního psa zde jsou 196 000 Kč. Tato částka 
zahrnuje krmivo pro psa, veterinární vyšetření a testování (lokty, kyčle, oční pozadí, 
srdce…), výcvikové pomůcky a pamlsky, hračky, vybavení psa při předání a samotné předá-
vání psa (cestovní náklady) a mzda trenéra. Státem hrazen je pouze pes vodící pro nevidomé,
Pestrá společnost se specializuje především na psy asistenční a signální, na které finance 
shání vlastními silami. Nyní například realizuje projekt, který chce přiblížit dětem a široké 
veřejnosti pomoc asistenčního psa v životě hendikepovaných osob. V rámci projektu budou 
děti na základních školách během podzimu vyrábět tzv. ponožkové psy. Tedy z ponožek 
budou tvořit figurky psů, které budou následně neziskovou organizací nabízeny k prodeji. 
Výtěžek z prodeje půjde na výcvik asistenčních psů. Pro uhrazení výcviku jednoho 
asistenčního psa je potřeba získat 2 000 ponožkových psů.

Zdroj: www.novinky.cz

Výběr auta a jeho detaily
Každé  auto má nějaký  detail nebo  zvláštnost,  které  se mohou člověku s  handicapem hodit,  
anebo  mu naopak  cestování  znepříjemní. Podle čeho tedy vybírat nové  auto?
Při  rozhodování   jsou důležité   tři  momenty:  volba  vhodného  vozu,   jeho výbava zadávaná  
při   konfiguraci  vozidla  do  výroby   a   správná  úprava   specializovanou   firmou  například  
na  ruční  ovládání.
První  zásadní  otázka  při výběru auta zní: jak  velké  auto vlastně  bude  zapotřebí? Vozíčkář  
potřebuje místo na vozík, autem bude  jezdit nakupovat,  za sportem, koníčky,  ale  alespoň  
jednou  ročně  také na  rodinnou  dovolenou.  Někdo však chce auto jen pro  sebe,  a  pak mu  
vystačí   speciální   vozítko  Elbee,  které   se  právě  začíná   vyrábět  v   hanáckých  Lošticích.  
Vozíčkář najede  na  vozíku přímo za volant  nebo za řídítka a  může vyrazit. Elbee je malé, což  
se někomu  hodí, ale  jinému to vyhovovat  nemusí.  A proto platí, že mezi  lidmi  s  handicapem
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Článek XII - Závěrečná ustanovení
Tyto  stanovy  nabývají  platnosti   dnem  20.  3.  2015,  kdy   byly   schváleny   valnou  
hromadou.  Účinnost vzniká zápisem do spolkového rejstříku.

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Pečeme  při maximální  teplotě   tak 15-20  minut  (průběžně  můžeme   testovat  špejlí,  
zda  nejsou upečené  dříve).
Upečené muffiny potřeme rozehřátým (horkým) máslem a  posypeme  cukrem ze skořicí
a  necháme  vychladnout.

A něco navíc, třeba k  pečení!!!
Silvestrovský punč (5  porcí)
Potřebné přísady:
2,5  dl červeného  vína, 2,5 dl bílého  vína, 12 dkg  kandovaného cukru, 2,5 dl vody,  
1/16 l vodky nebo třešňové  pálenky, 0,5 dl citrónové  šťávy  
Postup přípravy
Do   hrnečku  nalijeme   vodu,  přidáme   kandovaný   cukr  a   na  ohni  jej  rozpustíme.  
Rozpuštěný  kandovaný cukr prolijeme  sítkem do hrnce, přilijeme  víno  a  silně  nahře-
jeme. Nakonec přidáme  citrónovou  šťávu, vodku nebo třešňovou  pálenku, nalijeme  
do zahřátých sklenic  a  podáváme.

Zpracoval: Mgr.  Michal Šimůnek

mohlo by Vás zajímat (převzato z internetu)
Asistenční pes dokáže postiženému pomoci s životem
Pes  je  věrným  a   láskyplným  společníkem  člověka.   Ne  nadarmo   se  říká,  že  je  nejlepším  
přítelem.  Speciálně  vycvičení  psi mohou ulehčit  život  i  lidem s  vážným zdravotním postiže-
ním.  Obecně se ví o vodicích psech,  kteří  pomáhají  nevidomým.  Ale  asistenční  pes  dokáže
pomoci   také  lidem  se  sluchovým  nebo  pohybovým  handicapem.   Michaela  Perčinová  
se výcviku asistenčních  psů věnuje už  osmnáct  let  a  její práce  je i  jejím největším koníčkem.  
Pro jaké lidi psy cvičíte?
Cvičíme  je pro děti  s  postižením a  dospělé  lidi,  kteří  jsou nevidomí, vozíčkáři  nebo  nesly-
šící.   Také  pro  lidi,   kteří   trpí   záchvatovým onemocněním či mají   kombinované postižení.
Jaká plemena  jsou na  učení  nejlepší?  Jsou  k  výcviku  vhodní  i  voříšci?
Nejznámější  jsou  retrívři,  hodně   oblíbené   jsou  border  kolie,  ale   cvičí   se  i   jiná plemena.  
Nejde  ani  tak  o plemeno  jako o vhodného  jedince.  I  mezi  retrívry se například najde  pes  
nevhodný  k  výcviku.  Já osobně mám s  kříženci dobrou zkušenost  a  mám je ráda  a  samozřejmě
je cvičíme, pokud jsou pro tyto účely  vhodní.
Jak dlouho výcvik jednoho psa trvá?
Psi se připravují na  svou práci  od malička. Asi  do  roka a  půl  je u  sebe  mají  naši  dobrovolníci
a  vychovávají je.  Poté  psy čeká přibližně  osmiměsíční  výcvik u trenéra  doma. Naši psi nežijí
v  kotcích  a  výcvikem procházejí  v  přirozeném prostředí.
Co všechno pes po výcviku dokáže?
Každý  pes je připravován přímo pro potřeby  klienta,  takže  psi mají  rozdílné cviky.  Všichni
psi mají  základní  poslušnost  a  umí  podávat předměty z  různých materiálů.  Podle potřeb se  
pes učí třeba  pomáhat při  svlékání,  otvírání  dveří  nebo  skříněk.  Umí  rozsvěcet  a  zhasínat  
světla,  jsou oporou  při  vstávání, přinesou  zvonící telefon, nebo  přivolají  pomoc. Umí  také  

Šance na úspěch na trhu práce pro osoby s handicapem

Od 15.  listopadu 2014 firma HANDI HELP  SERVIS, v.o.s. realizuje  roční  projekt  
s názvem Šance na úspěch na trhu práce pro soby s handicapem pod registračním  
číslem CZ.1.04/3.3.05/D6.00141, který  je  financován ze strukturálního fondu EU 
konkrétně  z  Operační  program Lidské  zdroje  a  zaměstnanost.  

Hlavním cílem tohoto projektu je odstranit překážky, se kterými se handicapované
osoby  setkávají  při  vstupu na  trh práce. Jedná  se především o překážky bránící  
v nalezení  a  udržení  si pracovního místa. U těchto osoby  se tedy  vyskytuje  vysoká
pravděpodobnost sociálního vyloučení, čemuž  chceme realizací  tohoto projektu
zabránit. Prostřednictvím  tohoto projektu dojde  konkrétně  k navýšení motivace,  
sebevědomí,  kvalifikace  a   celkového  úspěchu  osob  s  těžkým  zdravotním  
postižením  na  trhu práce.  

Mezi uchazeče  tohoto projektu bude  patřit  31 těžce zdravotně  postižených osob  
z Moravskoslezského kraje, které  se potýkají  s výše uvedenými  překážkami  při snaze
o úspěšný  vstup na  trh práce.  Prostřednictvím individuálního/skupinového pora-
denství, metody  bilanční a  pracovní diagnostiky  dojde  k odhalení  silných a  sla-
bých stránek těchto osob s následnými doporučeními, jak se připravit  na  pracovní
pohovor  a   jak  se  z  uchazeče   o  zaměstnání  stát  úspěšně   zaměstnanou  osobou.   

Mezi rekvalifikační  kurzy, které  zvýší šanci handicapovaných osob uplatnit se na  
pracovním  trhu, budou patřit: Tvorba  www  stránek,  Obsluha  osobního počítače  
a  osvojení  si činností vykonávaných na  pozici Asistent/tka/sekretář/ka. Výsledkem  
tohoto projektu bude  mimo jiné  také  zaměstnání 19 účastníků projektu na  nově  
vytvořená  pracovní místa.

V případě  Vašeho zájmu o účast v tomto projektu kontaktujte  prosím  Ing. Karin  
Klusovou, a  to prostřednictvím e-mailu:  handihelpservis@gmail.com
Podmínkou  vstupu  do  projektu  je  trvalé   bydliště   v  Moravskoslezském  kraji  
a  invalidní  důchod pro invaliditu 3. stupně.

Ing. Karin Klusová
www.handihelpservis.cz
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Napsali jste nám

Novela zákona o sociálních službách
Ve  středu 24.09.2014 Poslanecká sněmovna  neschválila  pozměňovací návrh  k novele  
zákona č. 108/2006 Sb.,  o sociálních službách. Tento  návrh by  umožnil přiznání pří-
spěvku na péči ve IV.  stupni osobám, které  nejsou  schopny  zvládnout všechny  životní  
potřeby kromě komunikace a  orientace. Návrh podal poslanec KDU-ČSL Vít  Kaňkov-
ský. Kromě něj však celá  vládní koalice hlasovala  proti  tomuto  návrhu. Koaliční rada  
totiž dospěla  k  názoru,  že v  současné  tíživé finanční situaci si nemůže koalice  dovolit  
schválit tento  návrh, protože na něj nemá finanční  prostředky. Společnost C-M-T  pod-
porovala zmíněný návrh a  oslovila  v této  věci i paní ministryni. Zde  je  její odpověď:

Zúčastnili jsme se
28. český a slovenský neurologický sjezd
Ve dnech 19.  –  22.  listopadu  2014 se  v Ostravě uskutečnil každoroční 28.  český a  slovenský
neurologický   sjezd.   Odborný  program   probíhal  v  prostorách  hotelu  Clarion  Congress  
Hotel.   Za  Společnost   C-M-T   se  sjezdu   zúčastnila   paní  Blanka  Klouzalová.  Všechny  
přednášky,   kterých  jsme  se   měli  možnost  zúčastnit,   byly  velmi   zajímavé  a  přínosné  
k  získání nových  informací z oboru  medicíny.  Důležité bylo i  setkání  s  desítkami lékařů,  
kteří   projevili  uznání  k   činnosti  naší  Společnosti.  Děkujeme  organizátorům   za  možnost  
účastnit  se této akce.

Blanka Klouzalová

Sandokanovy oči
Porce: 24.  
Potřebné přísady:
1. vrstva: 125 g  ztuženého  tuku, 40 g  moučkového cukru, 2 lžíce strouhaného koko-
su, 4 lžíce sušeného mléka; 
2. vrstva: 100 g  mletých lískových oříšků, 50 g  moučkového  cukru, 2 lžíce rumu;  
3. vrstva: 125 g  ztuženého tuku, 40 g  moučkového cukru, 2 lžíce kakaa, 
50 g  čokolády  na  vaření; +  čokoládové různobarevné  lentilky.
Postup přípravy
Na   sandokanovy  oči  používáme   plato  od   kinder  vajíček,  nebo  plastové  obaly  
na  vajíčka.  Do  každé   mističky   dáme   lentilku  a   postupně  si  připravíme  tři  vrstvy.  
V  páře rozpustíme ztužený  tuk, vmícháme  cukr, kokos, sušené  mléko a  vše  spojíme
v   jednolitou   hmotu.  Po  mírném  zchladnutí  nalijeme   na   připravené   lentilky.  
Mleté   oříšky   smícháme   s   cukrem  a   rumem  a   mícháme   tak  dlouho,  dokud   se  vše  
nespojí do kompaktní hmoty. Lžičkou  děláme  malé  hromádky na již zatuhlou první  
vrstvu. Nakonec  si opět v  páře  rozpustíme tuk, vymícháme  s cukrem, kakaem a  na-
konec  nalámeme  kousky  čokolády. Když je  čokoláda  hladká, nalijeme  ji na  ořechové
hromádky. Plato dáme  na  hodinu  do mrazáku  a  pak již jen do chladu do krabice.

Kokosky
Potřebné přísady:
1 kondenzované  slazené  mléko, 200g  kokosu
Postup přípravy
Smícháme  dohromady a   tvoříme na  plech kokosky, které  necháme  chvilku vysušit  
v  troubě. Vyzkoušejte, jsou opravdu skvělé a  hlavně jednoduché!

Vánoční skořicové mini muffins
Porce: 20.  
Na těsto: 
1 1/2 hrnku polohrubé mouky (hrnek =  klasický, 250 ml), 1/2 hrnku cukru, 2 čajové
lžičky  prášku do pečení, 1/2 čajové lžičky  soli, 1/2  čajové lžičky  drceného  muškátové-
ho oříšku, 1/2 čajové lžičky  nového koření, 1  vejce, 1/2 hrnku smetany  (nebo  mléka),
1/3 hrnku rozehřátého  másla
Na náplň: 
Nastrouhaná  dvě větší jablka, promíchaná  s cukrem, skořicí a  rumem.
Na zdobení:
2  polévkové lžíce cukru, 1/2  čajové  lžičky  mleté  skořice, 1/4 hrnu rozehřátého  másla
Postup přípravy
Ve  velké míse promícháme  mouku, cukr, prášek do  pečení,  sůl,  muškátový oříšek  
a  nové koření. Dále  přidáme   lehce našlehané  vajíčko, smetanu a   rozehřáté  máslo  
a  celé  dobře  promícháme. Mícháme  do  té  doby, než se ze všech přísad stane  jemná
hmota. Formičky  na  muffiny  vymažeme máslem a  plníme je  do  2/3  (těsto v  troubě
nakyne).  Případně   plníme  do  papírových  mini  formiček,  které   se   nevymazávají.  
Po naplnění těstem do  každé   formičky  přidáme  necelou  čajovou lžičku  umíchané  
jablečné hmoty   (lžičku s  náplní ponoříme do těsta, podobně jako u přípravy  mra-
morové bábovky).
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Marokánky
Potřebné přísady:
¼  l šlehačky ke šlehání, 4 lžíce hladké mouky, 5  lžic  krystalového cukru, 50g  másla, 
směs  rozinek a  sekaných ořechů všeho druhu a  mandlí –  celkem 200g
Postup přípravy
Šlehačku,  hladkou  mouku  a   cukr  zahříváme   ve  vodní  lázni  až  do  zhoustnutí,  
pak  řidáme  50g másla  a  zahustíme směsí rozinek  a  sekaných ořechů  všeho  druhu  
a  mandlí –  celkem  200g.
Na  pečící  papír   tvoříme   kávovou  lžičkou  a   mokrými  prsty   tenké  hrbaté   placičky  
a   pečeme   dohněda   při  180  °C  –   je   potřeba   sledovat,  aby   se  nespálily   rozinky.  
Z   papíru   lze  marokánky  sundat  až  mírně  vychladlé,  protože  teprve  pak   ztuhnou,  
horké jsou úplně  měkké. Druhý den je  lehce polijeme  čokoládovou polevou.

Vosí hnízda
Na těsto: 
100g  dětských piškotů, 160g  moučkového  cukru, 60g  másla, 1 lžíce kakaa, 2 lžíce  
rumu, 2 lžíce mléka  
Na náplň: 
70g másla, 80g cukru, 1 žloutek, rum +  piškoty, na  kterých hnízda  stojí
Postup přípravy
Piškoty   můžeme   nastrouhat,  umlít,  rozdrtit  v  robotu  či  válečkem.  Piškotovou  drť  
dáme   do  mísy   a   přidáme   všechny  další  suroviny   potřebné  ke  zpracování  těsta. 
Kdyby   bylo  těsto  stále   suché,  můžeme   přidat  ještě   rum   nebo  mléko.  Ze  surovin  
na  krém uděláme  hmotu, kterou  budeme  vosí hnízda  plnit.
Když máme těsto  i krém, z   těsta  uděláme  kuličky, které  obalujeme  v  cukru, dáme  
do formičky  vosího  hnízda  a  prstem nebo vařečkou  vytlačujeme  důlky a  těsto  zarov-
náváme  při širším  okraji s  formičkou. Vzniklou  dutinu  vyplníme  krémem a  nakonec  
přiklopíme  piškotem. Vosí hnízda  uchovejte na chladném místě, zabalená  v mikro-
tenovém sáčku, potom neosychají!

Ořechové trubičky
Na těsto: 
200 g  hladké mouky, 100  g  másla, 100 g  cukru, 100  g  strouhaných ořechů, 1  vejce,  
1 žloutek, 1 vanilinový cukr, kůra  z  1 citronu.  
Na náplň: 
200  g  másla, 100 g  moučkového  cukru, 1 vanilinový cukr, 2 lžíce rumu.  
Na  ozdobení čokoládová  poleva.
Postup přípravy
Ze všech  přísad vypracujeme  hladké těsto, které  dáme  asi na  2 hodiny do  chladničky.
Pak těsto  vyválíme, nakrájíme na  asi 4  cm široké  proužky  a  natočíme  na (namaza-
né) slabé  kovové trubičky. Pečeme  přibližně  5  minut v  předehřáté  troubě  na 180  °C  
a  ještě  teplé  opatrně  sejmeme.
Ve  vodní lázni rozehřejeme  čokoládovou polevu a  oba konce trubiček  v  ní namočíme.
Vyšlehaným krémem plníme trubičky  z  obou  stran.
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Zdravotnictví
Potřebujeme legislativu a centrovou péči, žádají pacienti 
se vzácnými chorobami
Je  jich šest až osm  tisíc  a  jen v ČR jimi může trpět až 20 tisíc  pacientů. Přesto nemají
vzácná   onemocnění  žádné  ukotvení  v  české   legislativě  –   a   to  ani  v  případě   léků  
na  vzácná  onemocnění, tzv. orphan drugs. Ty  tak  při vstupu na náš trh musí splnit
stejné  podmínky   jako  léky   určené  pro   tisíce pacientů,  i  když  je   v  lepším  případě  
bude užívat maximálně pár stovek  lidí.  
„Léky  na vzácná  onemocnění nyní  spadají do skupiny vysoce inovativních léčivých 
přípravků a   jejich vstup  na trh je  někdy  velmi obtížný. Dostávají  totiž  nejdřív   tak-
zvanou  dočasnou úhradu  na dva, maximálně   tři  roky, přičemž  držitel o  registraci  
musí dodat údaje  o  účinnosti a  bezpečnosti  a  zároveň studie  o nákladové  efektivitě. 
To je  pro mnoho těchto  přípravků téměř nemožné. Je  smutné, že trvá  v průměru  dva  
roky, než se lék, který  už  je  registrován centrálně  u  Evropské  lékové  agentury, dostane
k českému  pacientovi,“  řekla  na semináři věnovaném vzácným onemocněním, který
se   konal  v  Poslanecké  sněmovně,  onkoložka   Kateřina   Kubáčková  z  FN  Motol.
Celý  proces tak podle  Kubáčkové, která  je  členkou výboru pro  vzácná  onemocnění
pod  Evropskou lékovou  agenturou, probíhá  zbytečně  nadvakrát –  na české  úrovni  
se opakuje, i když už  přípravek  dříve prošel sítem evropských odborníků. Mezitím  
se musí čeští  lékaři  individuálně dohadovat s plátci zdravotního pojištění, zda   lék  
pro pacienta  se vzácným  onemocněním uhradí.
Podle  českého lékového ústavu je  ovšem postup dodržovaný  u nás zárukou, aby  se  
na  trh automaticky  nedostávaly  drahé  léky, které  za sebou ještě  nemají dostatečně  
dlouhou  klinickou praxi.
„Vysoce inovativní  léčivé přípravky mají dle  platné  legislativy mírně  odlišné  postavení
oproti  standardním  léčivým  přípravkům.  Žadatel  je   pro  přiznání  dočasné   úhrady
mimo jiné  povinen prokázat, jakým způsobem zajistí průběžné  hodnocení terapie, 
limitaci  dopadu  dočasné  úhrady   na   prostředky  zdravotního  pojištění,  hodnocení  
nákladové efektivity  a  hrazení nákladů na doléčení pacienta  přípravkem  po  uplynutí
doby, na kterou  byla  stanovena  dočasná úhrada. Postup je  možné  chápat jako  pro-
dloužené  období pro další shromažďování dat z klinické praxe  pro podporu  účinnosti,
bezpečnosti a  přínosu  léčby, přičemž  je  pacientům zajištěna   její dostupnost. Sběr 
dat z  klinické  praxe  včetně údajů o nákladové  efektivitě  je  důležitý  také  pro budoucí  
konstrukci analýzy  nákladové  efektivity  za účelem stanovení trvalé  úhrady  ze zdra-
votního pojištění,“  uvádí Státní ústav pro  kontrolu  léčiv  (SÚKL).  Ten také  zdůrazňuje,
stanovování úhrad se provádí  ve správních  řízeních,  jejichž  účastníky  jsou kromě  
držitele  registrace  i zdravotní pojišťovny. „Rychlost vstupu léčivého přípravku na  trh  
tedy  nezávisí pouze na  činnosti ústavu, ale  také  na  postupu  jednotlivých účastníků 

Izidor košíčky
Na těsto: 
400g  hladké mouky, 200g moučkového cukru, 1 vejce, 140g mletých  vlašských oře-
chů, 2 lžíce kakaa, 250g másla, na špičku nože mletá  skořice, kůra a  šťáva  z  1  citronu.
Ořechová náplň: 
300g  mletých vlašských ořechů, 100g moučkového cukru, 1  sáček vanilkového  
cukru, 1dcl rumu.
Čoko krém: 
3  vejce, 150g  krystal cukru, 1  vanilkový cukr, 300g  másla, 2 lžíce kakaa. 
Poleva: 
200g  čoko na  vaření, 100g ztuženého tuku, rybízová marmeláda.
Postup přípravy
Ráda  bych  se   s  Vámi  podělila   o  nejlepší  cukroví,  jaké   jsem  kdy   jedla.  Děláme
ho   na   etapy,  protože   je   pracnější,  což   by   Vás  mohlo   odradit,  ale   nedejte
se,  výsledek  je   přímo  božský.  Nejdříve  upečeme   košíčky   (malé   formičky),
další den namažeme  marmeládou, zarovnáme  ořechovou  náplní a  další den se  zdobí
krémem, máčet v  čokoládě  můžete  ještě  ten samý  den.
Smícháme   ingredience  na   těsto,  zpracujeme   a   plníme  malé   formičky  košíčků.  
Pečeme  na 175   °C. Upečené  a  vychladlé  košíčky  potřeme   rybízovou marmeládou  
a   navršíme  smíchané   ořechy   s  cukrem,  vanilkovým   cukrem  a   rumem.  Na   čoko 
krém ušleháme  vejce spolu s  cukry  nad párou do  zhoustnutí. Necháme  vychladnout  
a  pak zašleháme  máslo  a  kakao. Krémem zdobíme košíčky  a  ztuhlé  z  lednice má-
číme v  čoko polevě. 

Masarykovo vánoční cukroví
Potřebné přísady:
170g  lískových oříšků, 300g hladké mouky, 200g  másla, 100g moučkového  cukru,  
1 žloutek, cukr na  obalení
Postup přípravy
Celé   lískové oříšky  opražíme na  plechu při  210  °C asi  10 minut.  Poté  promneme  
v  utěrce a  namočíme na 1/2 hodiny  do horké  vody. Ostatní  suroviny  smícháme, oříšky
lehce obalíme v  hladké mouce a  vmícháme  do těsta. Spojíme a  vytvarujeme  4  válečky
o průměru asi 3-4 cm. Zabalíme  do  fólie  a  necháme  ztuhnout v  lednici (přes noc).  
Poté  válečky krájíme  ostrým  nožem na asi 0,5 cm tenké plátky, pokládáme  na  pe-
čící papír  a  pečeme  na  180 °C asi 9-10 minut (dorůžova). Teplé  obalujeme  v  mouč-
kovém cukru.  

Rafaelo kuličky
Potřebné přísady:
125g Omegy, 1  Salko, 200g  kokosu (1  pytlík) + kokos  na obalení,  mandle  (bez slupky)
Postup přípravy
Rozpustíte   půlku  Omegy  (125g),  jakmile   lehce  zchladne,  nalijete   do   ní  1   salko  -  
vyšlehat šlehačem do zhoustnutí. (Salko nevařit!!!) Pak přisypte  pytlík  kokosu  (200g).  
Smíchejte   tak,  aby   těsto  tvořilo   celek.  Nechte   si  směs  v   lednici  chvíli  stuhnout  a  
pak  dělejte  kuličky, do  kterých  zabalíte  mandli  a  následně  ještě  obalíte  v  kokosu.  
Můžete  je  nechat samostatně  nebo  dávat do  malých papírových košíčků.



1631

řízení,“  doplňuje  lékový ústav k délce schvalování úhrad.
Rozdíl mezi námi a  Evropskou  lékovou agenturou je  také  v tom, že v Evropě  se  na
schvalování  léku  podílejí  nejen  zástupci  členských  států,   ale   také  pacientských 
organizací –  a  to  se  stejným hlasovacím právem. V ČR  se pacienti nezapojují ani do  
rozhodovacích procesů  na úrovni lékového  schvalování, ani do  jednání o  úhradách.  
Jak  ovšem podotkla  Jana  Petrenko z Koalice pro  zdraví, ani samy pacientské  organi-
zace nemají v Česku  zakotvení.
V EU  je  legislativa ohledně vzácných onemocnění ošetřena  od  roku 1999 nařízením  
Evropského parlamentu o   léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění. Už   tehdy  
byli jedním z hlavních aktérů  zástupci pacientů  a  rodiče nemocných dětí. Co bylo  
impulsem?
„I když je vzácných onemocnění hodně, u jednotlivých chorob jde někdy  o desítky  
či stovky  pacientů. Farmaceutický  průmysl tedy  neměl zájem investovat do něčeho,
u  čeho  neexistovala   reálná   vyhlídka   návratu  investic.  Nařízení   evropské   komise  
charakterizovaly  stimuly  pro farmaceutický  průmysl, aby  léky  vyvíjel.  Jedním z hlavních
stimulů  je  desetiletá  exkluzivita  na  trhu. Během  této doby nemůže přijít žádný jiný  
lék,  pokud   nesplňuje   podmínku,  že  je   lepší,  účinnější  či  výhodnější,  co  se   týče  
bezpečnosti nebo  aplikace,“  uvedla  Kubáčková.
Že jsou  orphan drugs široce  diskutovaným problémem, potvrdil i náměstek ministra
zdravotnictví  Josef Vymazal.  „Právě  jsem zastupoval ministra   v  Miláně  na  setkání  
ministrů zdravotnictví a  slova vzácné  onemocnění a  orphan drugs tam byla  skloňo-
vána  opakovaně  na řadě  jednání.“
Přesto se  ale  orphan drugs  používají jen u  jednoho procenta  vzácných  onemocnění,  
ostatní  se léčí přípravky určenými primárně pro  jiné diagnózy. V tuto chvíli je  v EU 
schváleno  78   léků na vzácná  onemocnění, na začátku roku pak   inovativní  farma-
ceutické  společnosti vyvíjely  452 nových preparátů. Náklady  zdravotních pojišťoven 
na  orphan drugs  už však podle Tomáše Doležala  z Institutu  pro  zdravotní ekonomiku
iHETA dosáhly  vrcholu  jak  v EU, tak v ČR –  v roce 2013  tvořily  v ČR zhruba  čtyři pro-
centa  nákladů na  všechny léky, nyní podíl klesá  na 3,8  procenta.
Vedle  dostupnosti léků trápí české  pacienty  se  vzácnými chorobami  také  organizace
péče.  „Je   pro  nás  klíčové  co  nejrychlejší  dostání   se  k  odborníkům  –   a   to  nejen 
u nás, ale  můžeme  využít i nové směrnice o  přeshraniční péči, která  zvláště  pacientům
se vzácnými nemocemi umožňuje  rychlý  přístup  k péči i za hranicemi  v rámci EU,“  
zdůraznila  Anna  Arellanesová, šéfka České asociace  pro  vzácná  onemocnění.
Snahou pacientských  organizací je  proto mít péči  poskytovanou v rámci specializo-
vaných center. V tom  jim nyní ministerstvo přeje, což  potvrdil i náměstek Vymazal.  
„V tuto  chvíli řešíme centrovou  péči, je  to jedna  z velkých priorit současné  medicíny.
Měl jsem právě  jednání se  zástupci neurologické  společnosti o  zřízení nových center
v oboru dospělé  i dětské neurologie,“  přiblížil Vymazal.
Jenže k narůstajícímu počtu  center  jsou   třeba   i  finance –  a   to může být problém.  

Postup přípravy
Mouku smícháme  s cukrem, kokosem  a  kakaem, přidáme  vejce a  rozdrobený  změklý
tuk  a  vypracujeme  hladké těsto. Zabalíme  ho do mikrotenové  fólie a  necháme  asi půl  
hodiny  odležet v  chladu.  
Odleželé  těsto rozválíme na  pomoučeném válu na  plát silný  asi 3 mm  a  vykrojíme  
z   něj  kolečka   o  průměru   asi  3  cm.  Přeneseme   je   na  plech  vyložený   papírem  
na  pečení, vložíme do trouby vyhřáté  na  180  °C a  pečeme  asi 8 minut.  
Na  náplň utřeme  v  míse  do  pěny  změklé  máslo, vejce a  cukr. Přidáme  mleté  ořechy,  
kakao a  rum  podle  chuti a  hustoty  náplně a  náplň  uložíme  na  chvíli do chladničky.
Upečená   kolečka  necháme   vychladnout  na  rovné   podložce   a   pak  je  po  dvou  
slepíme připravenou náplní.
Čokoládu na  vaření rozlámeme  na kousky a  rozpustíme ji v  misce  ponořené  do horké
vodní lázně. Přidáme máslo  a  rozmícháme  na hladkou polevu, kterou potřeme  sle-
pená  kolečka.  
Než poleva  zaschne, kolečka ozdobíme. Můžeme  je posypat strouhaným kokosem,  
přilepit na  ně  půlky vlašských ořechů, celé lískové oříšky  nebo je  třeba  posypat dr-
cenými ořechy. Kolečka  necháme  zaschnout, pak  je  uložíme do  krabice a  nechá-
me rozležet.

Nepečené kokosovo-čokoládové kuličky 
Kuličky  ze strouhaného  kokosu, sněhu z  bílků a  strouhané  čokolády  nepečeme, pouze
necháme  proschnout. Hodí  se  mezi ostatní cukroví na  vánoční stůl.
Na těsto: 
rum  1  lžíce, barvivo potravinářské  hnědé  1   špetka,  cukr 120 g, bílek  2 ks,  kokos  
strouhaný  240  g, čokoláda  mléčná  100 g  
Postup přípravy
Ze dvou bílků ušlehejte  tuhý  sníh. Pak  pomalu přidejte  cukr, strouhaný  kokos  a  rum.  
Těsto  můžete   zabarvit  postrouhanou   čokoládou  nebo   potravinářským  barvivem.  
Těsto  zpracujte  na desce. Pokud se vám hodně  drobí, přidejte  do něj trochu mléka. 
Vypracujte  kulatý  bochník  a  nakrájejte  na  kousky. Můžete  spojit různé  tvary  a  barvy.  
Cukrovinky můžete  obalovat ve strouhané  čokoládě  nebo kokose. Hotové je  nechte
proschnout.

Čajová bowle 10 porcí - nealkoholické
Ingredience:
2 citróny  
3/4 l studeného silného čaje  
šťáva  z  1 citrónu  
0,1 dl limetového sirupu  
1 malá  lahvička  rumového  aroma  
3 láhve nealkoholického  šumivého  vína
Příprava:
Citróny  nakrájíme  na   plátky,  vložíme  do  nádoby,   přilijeme   citrónovou  šťávu,  čaj,  
sirup  a  rumové aroma, promícháme  a  necháme vychladit, před podáváním dolijeme  
nealkoholickým šumivým  vínem.



17 30

„Mnohá  centra nedostávají  speciální úhrady. Uvedu příklad center pro  kochleární
implantace. Nejdříve pojišťovny  nebyly  ochotny platit vůbec nic, takže centrum bylo  
pouze  papírové. Pak  začaly  hradit, byť to zní absurdně, vždy jen jeden implantát, tedy  
jedno ucho.  Poté, co se  dětem sluch zlepšil na  jedné  straně  a  ony začaly  přicházet
s poruchami zad a  páteře, protože pořád uchem otáčely,  aby   slyšely,  teprve  poté  
pojišťovny  začaly  hradit ucho druhé. Zkrátka chybí automatická  vazba  na  úhrady,“
upozornil profesor Milan Macek, přednosta  Ústavu  biologie  a  lékařské  genetiky FN 
Motol.

Michaela  Koubová (Zdravotnické  noviny)

Léčba pokračuje i doma, říká primářka z Janských lázní
Na otázky odpovídá MUDr. Lenka Smetanová, primářka léčebny dospělých v  Jan-
ských lázních. 
Co je největším rozdílem v  práci lázeňského lékaře od pracovní náplně běžného 
lékaře? Jak se liší přístup k  pacientovi?
Myslím, že nelze rozlišovat lázeňského a  „běžného“  lékaře. Stejně jako  jinde  lékař 
v lázních přijímá a  propouští pacienty, vyšetřuje, píše  anamnézy, v průběhu pobytu
dělá   kontroly,  plánuje   laboratorní  vyšetření  apod.  Navíc   musí  umět  perfektně  
na  míru  ušít rehabilitační plán a  spolupracovat s fyzioterapeutem, sledovat výsledky  
a  průběžně  rehabilitaci upravovat podle  výsledků a  tolerance pacientem. V Janských  
Lázních máme  mj. také  Odborný léčebný  ústav (OLÚ), kde  je  práce  lékaře  obdobná  
práci jeho kolegy  v jiném lůžkovém zařízení: příjmy, propouštění, denní vizity, velké
vizity, ordinace  léků, posouzení výsledků vyšetření, řešení  akutních zhoršení, překladů,
doplňkových  vyšetření  atd.  K  tomu   samozřejmě   ve  věci  rehabilitace   platí  totéž,
co  u  lázeňského  lékaře.  Lékař   musí  odhadnout  naladění  pacienta,  často   řešíme  
zejména  v OLÚ i různé  psychické  problémy  lidí, které  úraz či náhlá nemoc upoutaly  
na lůžko či vozík. V takových případech spolupracujeme  i s psychologem, kterého  
na  pracoviště  máme k dispozici.   Často  je  zapotřebí komunikovat s rodinou, pomoci
najít řešení, jak postupovat dál i po propuštění z našeho zařízení, dohodnout další  
péči nebo třeba operační výkon. Využíváme plně  pomoci naší sociální pracovnice,
bez  které  si  práci neumíme  představit.
Dá se během vstupního vyšetření lázeňského pacienta přesně stanovit, které proce-
dury mu pomůžou a které ne? Co Vám v  tom pomáhá? Je to přece jen zodpovědnost… 
Vytvoření krátkodobého  i dlouhodobého rehabilitačního plánu musí každý  rehabi-
litační  lékař  stoprocentně ovládat.  Při  nástupu   pacienta   vycházíme z  údajů,  které  
o  něm  máme   k  dispozici,  např.   z   překladových  zpráv,  z  anamnézy   a   zejména
z aktuálního vyšetření pacienta. Plán se  poté  průběžně  upravuje  podle zdravotního  
stavu  pacienta  a  jeho  reakcí na  cvičení a  procedury.  Vše  je  třeba pravidelně  konzultovat

•   Vdavekchtivé děvče  má na Štědrý  den jedinečnou příležitost. Stačí, když tajně  
sebere  devět patek od  vánoček  a  do  roka  je  pod  čepcem.
•   Večer před Štědrým dnem   si položte   k  posteli ořech. Po  probuzení ho   roz-
louskněte  a  snězte. Po  celý  rok by  vám  měly  dát pokoj blechy  a  štěnice.
•   Sníš-li při štědrovečerní  večeři kousek  okoralého chleba, bude  tě držet štěstí.
•   Rozliješ-li víno, čekej do  roka  křtiny.
•   Česnek a  med pojišťují zdraví, hrách dodává  sílu.
•   Kdo  nosí u sebe  tři šupiny  ze štědrovečerního kapra, toho se drží peníze.
•   Řetězem ovázaný  trnož  stolu  ochraňuje  rodinu  před zlými duchy.

Přejeme  krásné  pohodové prožití Vánoc ve zdraví bez  hádek a  stresu. 

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Několik zaručených receptů nejen na cukroví
Ořechy
Porce: 10. Doba přípravy:  50 min.  
Na těsto: 
mouka pšeničná  hladká 300  gramů, cukr moučkový 120  gramů,  ořechy  vlašské 100  
gramů (mleté), máslo 200 gramů (změklé), vejce 1 kus, žloutek 1 kus  
Na náplň: 
máslo  125 gramů (změklé), cukr moučkový 100 gramů, ořechy  vlašské 100 gramů  
(strouhané), rum 3  lžíce  
Postup přípravy
Na  válu smícháme  mouku s moučkovým  cukrem a  mletými ořechy, přidáme nakrá-
jené  změklé  máslo, vejce a  žloutek  a  vypracujeme  hladké těsto. Zabalíme  ho do  mi-
krotenové fólie  a  necháme  do druhého dne odležet v  chladu.
Odleželé   těsto   rozdělíme   na   malé   kousky   a   vtlačíme   je   do   formiček   na  ořechy  
tak, aby  uprostřed zůstal důlek. Rozložíme  je  na  plech, vložíme do trouby  vyhřáté  
na   200   °C  a   pečeme   asi  8 minut.  Upečené   půlky  ořechů  vyklepneme   z   formiček  
a  necháme  vychladnout.
Mezitím   připravíme   náplň.  Změklé   máslo   utřeme  s  cukrem,  vmícháme   strouhané  
ořechy  a  náplň  dochutíme  rumem.  
Náplň rozdělíme do  vychladlých  půlek ořechů, vždy  dvě spojíme k  sobě a  cukroví
necháme  uležet.  

Střapáči
Porce: 10. Doba přípravy:  60 min.  
Na těsto: 
mouka  pšeničná   hladká  200   gramů  (+   na  vál),  cukr  80   gramů,  kokos   200  gramů  
(mletý  nebo  strouhaný), kakao  3 lžíce, vejce 1  kus, rostlinný  tuk  200  gramů  
Na náplň: 
máslo  100 gramů (změklé), vejce  1  kus, cukr 60 gramů, ořechy  90 gramů (mleté), ka-
kao  1 lžíce, rum  (podle  chuti)  
Na ozdobení: 
čokoláda  na  vaření 120 gramů, máslo 80  gramů, kokos (strouhaný), ořechy  (drcené) 
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s fyzioterapeuty, ošetřovatelským personálem, psychologem či logopedem. Na  úseku 
OLÚ navíc probíhají velké vizity, při kterých  se s pacientem všichni sejdeme  a  věnu-
jeme  se  úpravě  plánu, medikace, délky léčby  atd.
Které z  moderních léčebných postupů jste v  poslední době nově zavedli? 
Jak se osvědčují? 
Naši pacienti, zejména  ti s vertebrogenními funkčními potížemi, případně po operaci
páteře, jsou zacvičeni v zapojení hlubokého stabilizačního  systému  páteře. Cvičíme  
podle  Čápové, ve skupinovém cvičení podle  Freemanna, používáme kineziotaping,  
cvičení pomocí systému RedCord a  jako jednu z posledních metodik  právě  zavádíme
metodu doktora  Smíška  –  SPIRÁLNÍ STABILIZACI PÁTEŘE. Na  příští rok chystáme  pro  
pacienty  i návštěvníky lázní z řad samoplátců další zajímavé  metodiky formou  sku-
pinových cvičení, např. kurz Medical Pilates a  další.
Kde se inspirujete a učíte novým postupům v  rehabilitační léčbě? 
Naši lékaři  i fyzioterapeuti pravidelně jezdí na  sympozia, kurzy, získávají potřebné
certifikáty.  Máme  štěstí,  že  současné  vedení  lázní  vzdělávání  opravdu   podporuje  
a  chápe, že k zajištění kvalitní péče  o pacienty  je  to zcela  nezbytné.
Co by si měl každý pacient, který nastupuje na lázeňskou léčbu uvědomit? 
Jsou nějaká mylná očekávání, se kterými se setkáváte?
Pacienta  většinou informuje  již  odesílající pracoviště, proč  a  s jakým cílem do lázní
případně   do  OLÚ  jede,  o   povinnostech   ho   poučí  zase  jeho   zdravotní pojišťovna. 
Nezbytná je ochota  pacienta  spolupracovat a  respektovat lázeňský režim. U většiny  
našich pacientů s tímto žádné  problémy  nemáme. Protože  OLÚ u  nás v plném obsa-
zení funguje  něco přes rok, je  někdy  potřeba  pacientům  vysvětlit rozdílný  režim proti
lázeňské  léčbě. S  mylnými očekáváními se, myslím, setkávají lékaři na  všech praco-
vištích a  je  pak na  zdravotnících, aby  komunikovali s pacientem tak, aby  pochopil  
reálné  cíle  a  současně  si udržel optimistické  naladění, které  má na  vývoj zdravotního
stavu samozřejmě velký vliv.
Jak si nejlépe udržet kondici a zlepšení zdravotního stavu po opuštění lázní? 
Co svým pacientům radíte?
Každý  pacient od nás odchází poučen lékařem  i  fyzioterapeutem, jak dále  pokračovat
ve cvičení, doporučíme  i dlouhodobý  rehabilitační plán, případně  doplnění potřebných
vyšetření  a  zákroků. Často, zejména  u pacientů OLÚ, upravujeme  s měnícím se zdra-
votním  stavem i medikaci pacienta, zjišťujeme  jeho možnosti rehabilitace  v domá-
cím  prostředí  nebo  zařízení následné  péče, kam  pacient od  nás odchází. Je  potřeba,
aby   pacienti  dbali  o  udržení  přiměřené   tělesné   váhy,  dodržovali  námi  vydaná  
doporučení, týkající se cvičení, protetických pomůcek a  kontrol u odborných lékařů.
Velmi často  klientům  vysvětlujeme, že není možno  přijet pouze  na  několik   týdnů  
v roce  a  poté  očekávat, že to zlepší můj zdravotní stav na celý  rok. Abychom  efekt  
lázní udrželi co nejdéle, musíme o sebe intenzivně  pečovat také  doma.

Zdroj: Liga vozíčkářů (kráceno)

Vánoc  a  nechybí v  žádné  domácnosti. Je  symbolem štěstí, zdraví a  radosti. V  našich 
zemích je  cesmína  jako jeden ze symbolů Vánoc  doložena  již  kolem roku 1910.
Jmelí  -   Větvička   jmelí  by  neměla   chybět  o   Vánocích  v   žádné  domácnosti.  Jmelí  
je  přece krásný  doplněk každého štědrovečerního  stolu  a  společně  se  zapálenou  svíč-
kou tvoří neobyčejnou vánoční atmosféru. Čím více je na  větvičce  bílých bobulek,
tím  větší  štěstí  vás má  čekat  v  novém roce. Také   se  věřilo,  že díky  svým  lepivým  
semenům  má  moc   vyvolat  nebo  udržet  svazek  mezi  dvěma   osobami  opačného  
pohlaví.  Této  věčně   zelené   rostliny   si  povšimli  již   naši  předkové.  Připadala   jim  
tajemná -  vždyť roste vysoko v  korunách stromů a  její  plody, bílé  bobule, se podobají
perlám a  dozrávají právě  v  prosinci. A protože bylo tajemné, mělo mít i kouzelné  
účinky. Věřilo se, že chrání před ohněm  a  zavěšovalo  se do domů, aby  bránilo v  pří-
stupu  čarodějnicím a  zlým duchům. Věřilo  se, že přináší štěstí stejně jako podkova  
nebo  čtyřlístek. Podle  Keltů zajišťuje  plodnost, proto se pod ním  dodnes líbáme. Na-
víc  přináší do domu  štěstí, odvahu a  lásku. O  jmelí také  existuje  mnoho legend. Podle
jedné  bylo  jmelí kdysi stromem, z  jehož dřeva byl zhotoven kříž, na kterém zemřel 
Kristus. Strom  prý hanbou seschl, aby  se přeměnil v  rostlinu, která  zahrnuje  dobrem
všechny,  kdož   pod  ní  projdou.  Jmelí  prý  nosí  štěstí  tomu,  kdo  je   jím  obdarován,  
a  nikoliv   tomu, kdo   si  jej  koupí  sám. Vánoční  jmelí  roste  na   listnatých  stromech,  
jejichž   listy   na   podzim   opadávají  a   jeho  užívání  jako   dekorační  vánoční  rostliny  
se do Evropy rozšířilo z  Anglie. Tento zvyk se  u  nás dodržuje  dodnes a  lidé  stříbrné,  
zlaté  či zelené  snítky jmelí připevňují  k  lustru  či dávají do váziček  na stůl.
Vánoční hvězda  -   Vánoční  hvězda   nebo-li  vánoční  růže  je   klasickým  symbolem  
vánoc - a  to především její krásná, červeně  olistěná  varianta.Tato  květina  pochází pů-
vodem z  Mexika, kde  roste  až do výšky keříku. U nás ji koupíte  jako  menší rostlinku
akorát  tak  do  květináče   nebo  hrnku.  Latinsky  se  jmenuje   Euphoria   pulcherrisma
a  v  češtině  má  dokonce několik  názvů. Například poinsetie, pryšec nádherný, květ 
svaté  noci nebo  Kristova koruna. Při koupi vánoční hvězdy  se  zaměřte  na  květy.  
Pokud  je  má  zavinuté  nebo zelené, vydrží vám  dlouho a  s  nejvyšší pravděpodobností
přečká celé  svátky.  Rozvité  květy  signalizují  rostlinku,  která  už  má  nejlepší  časy za  sebou.
Pověry  u  štědrovečerní večeře

•   Podle  tradice mělo  být na štědrovečerním  stole  devatero  pokrmů.
•   Magickou moc  měla  plachta, pokrývající stůl. Na  jaře  z  ní hospodář  rozséval  
obilí, aby  bylo  pěkné  a  nebylo potlučené  od  krup.
•   Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst  nejprve lžíci hrachu.
•   Někde  vařili polévku s dlouhými  nudlemi, aby  mělo žito  dlouhé  klasy.
•   Večeře  se  začínala  a  končila  modlitbou, ve které  se vzpomínalo  na zemřelé  
členy  rodiny.
•   Hospodyně   nesměla   vstát  od  stolu,  jinak   by   jí  neseděly   slepice  na   vejcích,  
obsluhovala  tedy  děvčata.
•   Zbytky jídla byly  zakopány  do země, aby  byla  úrodná.
•   Když  hospodyně  připálí vánočky, bude  o  vánocích stonat.
•   Kdo si pod štědrovečerním  stolem bos  šlápne na sekeru, toho nebudou bolet 
nohy  a  celý  rok zůstane  zdráv.
•   Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z  čočky  a  jáhel bohatství, drobná  
mince  pod talířem peníze.
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Od 1. října do 31.  prosince 2014  
oslavili životní jubileum  tito naši  členové:

Společenská rubrika

Blahopřejeme !Kuzmiaková Soňa                 65 let 
Znebejánková Soňa              65 let  
Vyskočil Jan                          65 let 
Šebestová Hilda                    60 let 
Plamínek Miroslav                 60 let 
Novotná Dana                       50 let 
Kobesová Alena, MUDr.         45 let 
Vostřáková Lenka                 40 let 
Můr Lubomír                       40 let 
Kotek Jiří                             40 let 
Čechráková Petra                 40 let 

Sociální otázky 
Cizinci se zdravotním postižením – výhody a příspěvky v ČR
Příspěvek na  mobilitu  a  příspěvek na  zvláštní pomůcku
Výše   uvedené   příspěvky  stanovuje   zákon  č.  329/2011   Sb.,  v   paragrafu   3  se  pak  
setkáváme  s  tzv. „okruhem oprávněných osob“. Zjednodušeně  může mít v  ČR nárok
na  tyto dávky osoba  s trvalým pobytem v  ČR, osoba  s  přiznaným azylem, případně  
osoba  bez trvalého  pobytu, pokud  tento nárok  zaručuje  mezinárodní smlouva, dále  
občan členského   státu  EU, pokud  je  u nás hlášen k   trvalému pobytu  delšímu než  
3  měsíce (pokud mu však nevyplývá  nárok  na sociální výhody  dle   legislativy EU),  
či jeho  rodinný příslušník. Specificky  to je  pak tzv. „rezident“ v  Evropském  společenství.  
Ve  všech výše uvedených  případech však musí mít osoba  „bydliště“ na území České
republiky, což  znamená  dle  zákona  č. 111/2006 Sb., že se zde  osoba  zejména  dlou-
hodobě   zdržuje,  vykonává   zde   výdělečnou  činnost,  žije   zde   s   rodinou,  plní  zde  
povinnou  školní docházku nebo se zde  soustavně  připravuje  na  budoucí povolání,  
popřípadě  existují jiné  významné  důvody, zájmy  či aktivity, jejichž  vzájemná souvis-
lost dokládá  sepětí této osoby s Českou republikou.

Rybí šupiny
Tento vánoční  zvyk se začal držet až v  době, kdy  se na štědrovečerním  stole  začal  
objevovat  smažený   kapr.  Pod   talíře  se   štědrovečerní  večeří  dáme   několik   kapřích 
šupin. Po večeři si je  vložíme  do  peněženky a  necháme  je  tam až do  příštích Vánoc. 
Šupiny  symbolizují peníze - mají nám jich přinést dostatek po celý  následující rok.  
Ještě  předtím, než  se ujal zvyk vkládat rybí šupinu pod  talíř  při štědrovečerní  večeři,  
vkládala  se  pod  něj drobná mince, která  má  zaručit  hojnost peněz. 
Házení střevícem
Házení střevícem je  vánoční zvyk pro mladé  neprovdané  dívky, které  se chtějí dově-
dět, zda  se v  příštím roce  vdají. Svobodná  dívka  se  musí na  Štědrý den postavit zády  
ke dveřím a  přes rameno hodit svůj střevíc. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou  
doma. Obrátí-li se špičkou  ke dveřím, provdají se  a  odejdou.
Stavění betlémů (jesliček)
V   roce  1223 postavil  v   italské  Umbrii  jáhen Giovanni Bernardone, později  světec  
známý  pod jménem František z  Assisi, první jesličky. V  poustevně  v  horské  jeskyni  
postavil  žlab, založil ho krmivem a  přivedl k  němu  živého oslíka a  vola. U jeslí pak  
jako  u  oltáře  v  noci sloužil štědrovečerní mši -  první „půlnoční“. První český betlém 
představili veřejnosti jezuité  v  roce 1560  v  kostele  sv. Klimenta  v  Praze. Byly  první  
nejen v  Čechách, ale  i v  celé střední Evropě. Neví se, jak přesně  vypadaly, ale  podle
dochovaných záznamů měly  velký úspěch, takže se zvyk stavět jesličky  brzy  rozšířil.
Základní figurky jsou Ježíšek v  jeslích, Marie  a  Josef, oslík a  vůl, pastýři se stády  oveček
a  postavy tří králů -  mudrců  z  Východu. Betlémy  bývají u nás  zasazovány do krajiny  
podle  místa  vzniku. Na  konci 18. století přestaly  být betlémy  jen doménou kostelů,  
ale  přestěhovaly  se i do domácností. Stavění betlémů  bývalo nejrozšířenějším  vánoč-
ním  zvykem až do  19. století,  kdy  se  novým symbolem Vánoc  stal vánoční stromek.
Zlaté  prasátko
Pro některé   je   zvykem celý   den  až do  Štědrovečerní  večeře nic   nejíst,  což   právě  
pro hospodyňky-kuchařky může být velký problém. Říká se, že každý  člověk,  který  
se  tímto  způsobem  postí,   uvidí   večer  zlaté   prasátko  běhat  a   skotačit  na   stěnách  
a  poličkách.
Vánoční rostliny
Vánoční stromeček  -   Poprvé  se   v   českých   zemích  objevil  vánoční  stromeček  po-
čátkem  předminulého  století, v  roce  1812. Ve  svém  bytě  v  Praze-Libni jej v  salonu  
nazdobil ředitel Stavovského  divadla  Jan Karel Leibich. Štědrovečernímu stolu, k  ně-
muž pozval herce a  jejich manželky, vévodila  jedle  s  ozdobami a  svíčkami. Vzbudil
opravdu velkou pozornost a  pověst o  něm se rozeběhla  celou Prahou. Již  příští rok  
se  objevil v  mnoha  měšťanských domácnostech. Na  vesnici se začal šířit až téměř  
o   sto   let  později,  kdy   první  zmínky  jsou  z   počátku  dvacátého  století   z   Valašska. 
Ovšem  ještě   stále   to  nebyl  stromek  takový,  jaký   ho  známe   dnes.  Na   vesnicích 
se   zpravidla   zavěšoval  nad  štědrovečerní  stůl  špičkou  dolů  a   zdobil  se  převážně  
jablky, ořechy, později i perníčky.
Cesmína - Patří nejen k  pozoruhodným stále  zeleným dřevinám  zahrad, ale  její temně
zelené   lesklé   listy   a   dekorativní  větvičky  doplněné   sytě   červenými bobulemi  jsou  
společně  s  chvojím   nejžádanější  vánoční  dekorací. V   cizině  se   proto pěstují  i  na  
plantážích. V  Americe a  v  Anglii  je  cesmína   jedním  z  nepostradatelných symbolů
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Zároveň se dle  výše uvedeného zákona  č. 329/2011 Sb., §  29, posuzuje  především  
v  případě  žadatelů  z  EU ještě  tzv. „neodůvodnitelná  zátěž systému“. Zákon ve výše  
uvedeném paragrafu  podrobně  stanovuje, kdy  situace  osoby NENÍ neodůvodnitelnou
zátěží.   Jedná   se  např.  o  případy,  kdy   je   osoba   v   ČR  účastna   nemocenského  
pojištění,  kdy   zde   podniká,   pracuje   či  pracovala   a   nyní  je   v   evidenci  ÚP   apod.  
Jednotlivým   situacím  jsou   pak  přiřazeny   bodové  hodnoty,   které   se  sčítají.  Pokud  
součet přesáhne určitou hranici, je  situace osoby  považována  za neodůvodnitelnou  
zátěž systému. V  určitém rozmezí  ještě  ÚP  přihlíží např. k  rodinným vazbám v  ČR  apod.  

Průkaz  osoby se zdravotním postižením a  parkovací karta
U průkazu osoby  se  zdravotním  postižením se  nárok  posuzuje  v  podstatě  podobně  
jako u  výše uvedených příspěvků na  mobilitu  a  zvláštní pomůcku.
Co  se   týká   parkovací  karty,  tu  lze  získat  na  základě   přiznaného  průkazu  osoby  
se  zdravotním postižením ve II. anebo  III. stupni (tedy  ZTP  či ZTP/P). Běžný  turista  
či návštěvník  ČR, který  nesplní  výše  uvedená  kritéria  pro přiznání průkazu OZP, tedy  
nemůže získat ani český  parkovací průkaz. Doplňuji, že parkovací karta  je  v  zemích  
EU vzhledově velmi podobná  a  existuje  jedna  „přenositelná  výhoda“ mezi jednotli-
vými členskými státy  –  a  tou  je parkování  na  vyhrazených místech  s označením  osoby
na  vozíku.  Nicméně   i  přesto  vždy   doporučujeme   zjistit  si  konkrétní  pravidla  
využívání  tohoto  průkazu  v   jednotlivých  členských  státech,  protože,  jak  jistě  
víte  –  neznalost zákona neomlouvá.

Příspěvek na péči
U příspěvku  na  péči je  situace  ještě  složitější. Okruh  oprávněných  osob je  v  záko-
ně  o sociálních službách  určen obdobně jako u  výše uvedených příspěvků a  průka-
zu, nicméně  v  případě  občanů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru  
a  Švýcarska  se postupuje  dle  Nařízení Evropského parlamentu a  Rady z  roku 2004.  
Toto nařízení stanovuje, že příspěvek  na péči  je  dle  unijního práva považován za pe-
něžitou  dávku  v  nemoci, kterou poskytuje  příslušná instituce  členského  státu, který  
je  kompetentní k  úhradě  zdravotní péče,  i když daná  osoba  nemá  v  tomto  členském  
státě  faktické  bydliště. Jinými slovy, aby  měl cizinec v  ČR nárok na  příspěvek na  péči,  
musí zde  být zdravotně  pojištěn.

Lucie  Marková (Liga vozíčkářů)
 
Euroklíče od podzimu zdarma v celé zemi
Národní  rada  osob  se  zdravotním   postižením   zřejmě  začne   na  podzim  zdarma  
distribuovat ve všech krajích euroklíč. Tato pomůcka  zajišťuje  snadnou dostupnost 
veřejných bezbariérových záchodů, výtahů  a  zdvižných  plošin, které  jsou osazeny  
eurozámkem a  uzamčeny,  osobám s postižením.
Jde  o účinný   způsob,  jak  zabránit poškozování či  zneužívání míst důležitých pro  
vozíčkáře  a  další vytipované  skupiny lidí. Euroklíč  si  mohou  opatřit držitelé  průkazu
TP, ZTP,  ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé  trpící roztroušenou  skle-
rózou,  Parkinsonovou   chorobou,  Crohnovou   chorobou,  močovými  dysfunkcemi  
a  také rodiče dětí do tří let. Moderní veřejné toalety  jsou  totiž  zpravidla  vybaveny  
přebalovacím  pultem a  díky své  velikosti umožňují  zaparkování dětského kočárku.  

efektnějším, které  určitě  zaujme nejenom děti. Ještě  na  počátku 20. století bylo  lití  
olova  mezi lidmi velmi rozšířené, ale  nedostatek olova během světových válek tuto  
tradici  téměř vymýtil. V  dnešní  době můžeme  podomácku sáhnout po  rybářských  
olůvkách a  ty  roztavit nebo si koupit v  obchodě  vánoční sadu na lití olova, kde  je  
připraveno vše  potřebné. Odlévat olovo by  měly  zkusit až starší děti s ochrannými  
pomůckami pod dohledem dospělé  osoby. Olovo se  taví již  při teplotě  327 stupňů  
a  tak můžete  k  tavení použít svíčku  či plynový a  elektrický  sporák. V  těsné blízkosti
mísy by  neměl nikdo přihlížet. Pokud  nemáte  po  ruce  olovo, zkuste  použít horký  
vosk. Stejně jako  u lodiček  ze skořápek i lití olova  nám umí zodpovědět otázky, co 
nás čeká v  příštím  roce. Je  potřeba  otázku položit jasně  a  srozumitelně. Olovo opa-
trně   vlijeme   do   studené   vody.  Tuhnutím   olova   ve  vodě  vzniknou  abstraktní  tvary  
obláčkovitého vzhledu. Každý  přítomný ve vzniklém útvaru   vidí  něco   jiného,  jde  
především   o   naši  fantasii.  Výklady   mohou  být  různé,  zde   je  několik   základních: 
Anděl: hojnost,  zdraví a  dobro  to věští. Auto:  zažiješ něco nového. Boty: nevěra. 
Brambora:  dobrý   příjem.  Brýle:  lepší  postavení.   Čáp:  přírůstek   v  rodině.  Člověk: 
velká odpovědnost. Duha: štěstí v životě. Dům: rozmnožení rodiny. Džbán: zasnou-
bení  a  svatby. Had: pokušení a  moudrost. Hlava: poklidný a  spokojený  život. Houba:
vysoké  stáří.  Hruška:  velké  bohatství.  Hůl:  daleká   cesta.  Hvězda:  mnoho   štěstí,  
dobré  znamení.  Jablko:   požitek  z  lásky.  Klíč:  odhalíš   tajemství.   Kočka:  žárlivost.  
Kříž:  nepříjemnosti.  Květina:  věrné   přátelství.  Kruh:   smlouva,  svazek.  Labuť:  štěstí  
v manželství.  Láhev: dobré poselství. Loď: cesty. Mrak: život bez  námahy.  Netopýr:  
těkavost. Nůžky: něco vyřešíš. Oheň:  nabudeš na  síle. Ovce: věrnost. Pavučina: bu-
deš zapleten do nepříjemnosti. Podkova: velké štěstí.  Pták: důležitá  zpráva. Růže:  
pozor na  zradu. Slunce: štěstí v  obchodě a  v  rodinném kruhu. Srdce: láska je  bránou  
poznání. Strom: vzdělání a  moudrost. Voda: citová  stabilita. Zadek: příjemné  překva-
pení. Žába: štěstí  v podnikání.
Krájení jablka

a) Po štědrovečerní  večeři příčně  přeřízneme  jablko na  dvě stejné poloviny. Obě  
poloviny  ukážeme  všem stolovníkům.  Tvar  jádřince  určí náš osud. Pokud má pět  
či více cípů (hvězda), sejdou  se  všichni za rok  ve zdraví. Nehezký,  nepravidelný
nebo  červivý  jádřinec  značí  nemoc,  neštěstí   a   zármutek.  Pokud   má  dokonce  
tvar  kříže, pak někdo z  přítomných onemocní těžce,  nebo zemře. Tento  zvyk je  
popsán už  ve 14. století  a  není třeba  se  ho bát,  vyberte  velké a  zdravé  jablko.
b) Každý  z  přítomných při  štědrovečerní  večeři příčně   rozpůlí  své   jablko. Kdo  
najde  v  rozkrojeném jablku z  jader křížek, měl by  dbát o své zdraví, hrozí mu  
nemoc.  Komu  zůstanou  jádra   neporušená   nebo   budou  mít  tvar  hvězdy,  bude  
celý  rok  zdráv.
c) Před večeří rozkrájej jablko na tolik  dílků, kolik  je vás  u stolu. Každý  sní svůj  
kousek, aby  trefil domů a  aby  se  celá  rodina  sešla  i za rok. Takto  společně sněde-
ným jablkem  budete  mít zajištěné, že kdykoliv  se  někdo odkloní od rodiny, stačí  
na daného člověka  pomyslet a  on  najde cestu  zpět.
d) Dívka  oloupe jablko tak, aby  ze slupky  vznikla  jedna  dlouhá  spirála, tou  poté  
zatočí nad hlavou a  odhodí ji, písmeno, které  se  dá  z  dopadnuvší slupky přečíst  
je  písmeno, na které  bude  začínat jméno jejího vyvoleného. 
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Průvodce po místech ČR osazených eurozámkem, aktualizovaný 31. prosince 2013,  
najdeje   zde:  http://vozickar.com/wp-content/uploads/2014/09/Průvodce-po-mís-
tech-v-ČR-osazených-Eurozámky-náhl-PDF.pdf.
Jak v  osazování míst eurozámkem, tak v poskytování euroklíče patří k nejaktivnějším  
Pardubický  kraj. K 24. září měla  Národní  rada  zajištěnou distribuci euroklíče ve Stře-
dočeském, Plzeňském,  Olomouckém,  Jihomoravském, Pardubickém a  Královéhra-
deckém  kraji.  Jak oznámil Pavel Hříbek z Evropského institutu pro udržitelný  roz-
voj, který  má  za projekt hlavní  odpovědnost, během podzimu  k nim přibudou  ostatní  
kraje. V našem časopisu o  tom  samozřejmě  budeme  informovat.

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Pozor na nekvalitní sociální služby
Lidé, kteří užívají sociální služby, by  si měli důkladně  prověřit, kdo  jim  je  poskytuje, 
a   zda   k   tomu  má   oprávnění.  Kontroloři  moravskoslezského  krajského   úřadu  totiž  
v  regionu  opakovaně  odhalili poskytování sociálních služeb  bez registrace. „Zjistili
jsme,  že  jen  za  první  pololetí  letošního   roku  neoprávněně   poskytovalo   pobytové  
sociální služby  šest subjektů. Je  to  nejen v rozporu s právními předpisy, ale  znamená
to také velké riziko pro osoby  žijící v těchto  službách,“  uvedl vedoucí odboru soci-
álních věcí moravskoslezského krajského úřadu Daniel Rychlik. Vysvětlil, že v této  
souvislosti může docházet k porušování lidských práv  - omezování osobní svobody
a   zásahům  do   soukromí,  není  zachovávána   lidská  důstojnost.  V  zařízeních  bez  
registrace se mnohdy  nezohledňují individuální potřeby  klientů, je  zanedbávána  jejich
bezpečnost, úkony potřebné  k zajištění léčebného režimu poskytuje  nekvalifikovaný
personál.  Nedostatečná  je   úroveň  péče,  stravování  i  ubytování.  Dále   upozornil,  
že lidem, kteří žijí v neregistrovaných sociálních zařízeních, také  hrozí, že přijdou  
o příspěvek na  péči, nebo budou muset vrátit již  vyplacenou  „dávku“, pokud nebyla  
prokazatelně  využita  na  zabezpečení potřebné  péče  oprávněnou  osobou.  „Potřebnou
péči a sociální službu může totiž  poskytovat pouze  blízká  osoba  nebo asistent soci-
ální péče  či poskytovatel sociálních služeb, který  je  zapsán v  registru poskytovatelů  
sociálních služeb,“  upřesnil s tím, že v praxi mohou subjekty,  které  nemají  
potřebné oprávnění k poskytování sociálních služeb, vzbuzovat dojem, že jsou pouze
ubytovacím   zařízením  poskytující  ubytovací  služby   na   základě   živnostenského  
zákona. „Může jít  také  o fyzické  osoby, které  nabízejí činnosti, jež svým charakterem  
a obsahem odpovídají sociální službě  a  péči. V obou  případech může  jít o skryté  
poskytování  sociálních  služeb  v  rozporu   s  platnými  právními  předpisy.“   Je   pro-
to  dobré, aby   si  lidé  vždy  ověřili, zda   je  poskytovatel péče  zaregistrován v  Regis-
tru  poskytovatelů  sociálních  služeb.  Ten  je   veřejně   dostupný   na   webových  strán-
kách: http://iregistr.mpsv.cz/. Informace  o registrovaných  poskytovatelích sociálních 
služeb je  možné  získat také  u sociálních pracovníků obecních a  krajských úřadů.  

Zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského  kraje  (kráceno)

Doba péče o blízké se do důchodu započítává
Lidé ve věku mezi 45–65 lety  jsou čím dál častěji  doslova  „obloženi“  dvěma závazky.  
Musí zvládnout péči o  své stále  ještě  ne zcela  samostatné  děti a  zároveň zaopatřit  

vánoce
Vánoční zvyky a tradice
Vánoce by měly  být hlavně  o  rodině, dětech, pohodě, klidu,  ale  než tohle  všechno  
nastane, je  potřeba  překonat maratón  předvánočního  stresu se  sháněním dárků, úkli-
dem, pečením  a  přípravou všeho na  tyto velké svátky. Dnešní doba  je  příliš  rychlá, 
než abychom  si všímali maličkostí, a  přitom  ony maličkosti dělají ta  největší kouzla. 
Vánoce  nejsou jen o  hromadě  dárků, nejsou pouze o jídle, cukroví a  televizi. Vánoční
svátky jsou i o pradávných  tradicích. Vánoční tradice, zvyky  a  pověry  jsou  jedním  
z  mnoha  kousků, které   tento čas  ozvláštní a  dovolí nám ohlédnout se okolo sebe,  
za sebe  a  také  pohlédnout  do budoucnosti, co nás teprve čeká. 
Vánočních obyčejů a  pověr  je  mnoho, každý  kraj, obec i  rodina má  své zažité, které
se snaží více či méně  udržovat. Máte-li chuť některé  vyzkoušet, můžete. Je   jen na  
Vás, jak vánoční svátky oslavíte, jak je  prožijete  a  jaké  vzpomínky  ve Vás zůstanou.  
Pouštění lodiček
Jedna  z  nejoblíbenějších vánočních tradic  je  pouštění lodiček  ze skořápek vlašských
ořechů, které  nám zvěstují naši budoucnost. Každý  si musí  lodičku  zhotovit sám.  
Není  to  nic   těžkého.  Rozlouskneme   vlašský  ořech,  ze  kterého    vybereme   jádro.  
Do  skořápky nakapeme  vosk  a  přiděláme  malou svíčku. Velkou   svíčku raději rozlo-
míme  na  menší kousky  cca  2,5 cm, protože lodička s  velkou   svíčkou by se snadno  
převrhla. Každá  skořápka představuje  jednoho  člena  rodiny,  lodičky  nám poví, jestli
rodina  bude  následující rok  držet při sobě  nebo jestli se rozdělí. Pokud se  skořápka  
některého člena  zcela  potopí, vykládá  se to většinou jako odchod člověka  z  domu.
Lodičky  nám také  dokáží zodpovědět naše  otázky. Podle  tradic  se smí položit pouze
jedna  jasně  vyřčená, a  to  v  okamžiku, kdy  v  lodičce  ze skořápky zapálíte svíčku a  
pustíte  ji na  vodu. Otázka se  může  týkat všeho, co nás zajímá  např. lásky, rodiny,  
práce, úspěchů.
Co chování  lodiček  znamená? Zůstane  u  břehu  - v  příštím roce  vás  nečeká  žádná  
změna; hned se  potopí - jakákoliv  snaha  zlepšit vlastní situaci bude marná; při plavbě
se dotýká  jiné  lodičky - láska a  přátelství, dobrá  obchodní spolupráce. Čím dřív  se  
dotknou, tím rychleji k  sobě najdou jejich majitelé  cestu; utvoří kruh s ostatními -  
bezproblémové   soužití,  vzájemná   úcta,  přátelství  a   tolerance; ocitne  se uprostřed  
ostatních - majitel lodičky  potřebuje  ochranu a  pomoc, je  zranitelný  a  citlivý; ocitne
se mimo  kruh -  majitel v  nadcházejícím  roce rodinu opustí; točí se v  kruhu -  neroz-
hodnost,  nevíte   co od  života   chcete;  svíčka   zhasne   -   neupřímnost,  komplikovaný  
citový  vztah;  sama dopluje  k  druhému břehu  -  získáte, po čem  toužíte; potopí  se  
až kousek  od břehu  - vlastní  neuvážeností, shodou okolností či náhod se  naše snažení  
i  přes  dobrý   začátek  mine  účinkem;  nabere   vodu,   ale   dorazí  k   protějšímu   břehu  
-   svůj záměr uskutečníte  s  odřenýma  ušima. A nebo   také: Tomu, komu se  lodička  
nepotopí a  vydrží dlouho svítit, čeká dlouhý a   šťastný  život. Lodička  držící  se při  
kraji nádoby znamená, že se  její  majitel bude  celý  rok  držet doma. Pokud pluje  ke  
středu  nádoby, vydá  se do  světa. 
Vánoční lití olova
Druhým  neméně  oblíbeným vánočním  zvykem je  lití olova. Rozhodně  patří k  těm  
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své  stárnoucí rodiče  nebo prarodiče. Toto časově náročné  období jde  velmi   těžko
skloubit  s pracovním úvazkem. Proto příslušníci  tzv.  „sendvičové generace“ často  
stojí před otázkou, zda  opustí zaměstnání, aby  se  mohli dlouhodobě věnovat svým  
blízkým. Může  se péče  o  blízké  započítat do důchodu?
Rozhodování  by  těmto  lidem  mohl  ulehčit  zákon   o  důchodovém  pojištění,  který  
na takové  situace  myslí a  řeší je. Zákon  totiž  vymezuje  tzv. náhradní doby pojištění,  
které  se  započítávají do potřebné  doby pojištění pro důchod. Jde  o  některá  období,  
ve kterých  člověk nepracuje, není tedy  výdělečně  činný  a neodvádí pojistné.  
Za náhradní doby  pojištění se  považují právě:

•  doba  osobní péče  o osobu mladší 10 let,  závislou  na  pomoci druhé  osoby  
v  I. stupni závislosti  (lehká závislost),
•  doba  osobní péče  o osobu jakéhokoliv  věku, která  je  závislá  na  pomoci druhé
osoby  ve  II.,  III.  nebo  IV.  stupni závislosti  (středně  těžká,  těžká a  úplná   závis-
lost). Započítává  se  doba  péče o osoby blízké  a  od 1.  7. 2001  také  o osoby žijící
ve společné  domácnosti,
•  před 1. 1. 2007  byla  důvodem pro  zápočet péče jako  náhradní doby  pojištění  
péče  o  osobu  v různém stupni bezmocnou, po tomto datu se stupně  bezmocnosti
v  právní úpravě  transformovaly  do  I.  (částečná  bezmocnost)  II.  (převážná  bez-
mocnost) nebo III. (úplná  bezmocnost) stupně závislosti.

Doba  poskytování  výše  zmíněné   péče   se  prokazuje   rozhodnutím  okresní  správy  
sociálního zabezpečení (v  Praze Pražské, v  Brně  Městské) o  době a  rozsahu péče. 
Návrh  na  zahájení řízení o vydání takového rozhodnutí lze podat nejdříve po skon-
čení  péče  nebo   v   době  jejího   trvání  –   pokud  pečující  osoba   v  této  době   podává  
žádost o  přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od  skončení péče. O účasti  
na důchodovém pojištění rozhoduje  OSSZ  na  základě  podaného  návrhu.
Doba  péče se  pro účely  důchodového pojištění hodnotí  jako  doba pojištění,  tedy  
obdobně   jako  např.  doba   zaměstnání  nebo   doba  samostatné   výdělečné  činnosti.  
Uvedená  doba  péče se hodnotí plně  jak pro účely  nároku na  důchod, tak pro účely
jeho výše.
Trvala-li  náhradní   doba   péče   o  osobu  závislou  aspoň   15  let  (ust.   §   19a  zákona  
č.  155/1995  Sb.  o  důchodovém  pojištění),  považuje   se   pro  stanovení  osobního  
vyměřovacího   základu  pro  výpočet  důchodu  tato  doba   buď  za  dobu   vyloučenou  
(a   to   i  když  se   kryje   s  dobou   pojištění,  v  níž   měla   osoba   příjmy,  event.  náhrady  
zahrnované do  vyměřovacího základu) nebo  za dobu pojištění, v níž  měla  osoba  
příjmy  v citovaném ustanovení  uvedené. Pro účely  osobního vyměřovacího základu  
se v tomto  případě  použije  postupu, který  je  pro pečující osobu výhodnější.
Doba  péče   o  osoby  závislé,  které   nejsou  osobou   blízkou  a   ani  nežijí   s   pečující 
osobou v  domácnosti, není považována  za dobu  důchodového  pojištění ani za ná-
hradní dobu pojištění.
Blízkou  osobou   je   v   zásadě   rodinný   příslušník.  Zákon   o  důchodovém  pojištění  
vymezuje, že jde  o manžela  nebo manželku, příbuzného v  řadě  přímé, dítě vlastní,
osvojené  nebo dítě  převzaté  do trvalé  péče nahrazující péči rodičů, dále  o sourozence,
zetě,  snachu  nebo  manžela   rodiče,  a  to  kteréhokoli  z   manželů.  Společnou  
domácnost  tvoří  fyzické   osoby,  které   spolu  prokazatelně  trvale   žijí  a   společně  
uhrazují náklady  na  své  potřeby.

pomůcky
Obouvák - taky nazouvák a vyzouvák
Obouvák nebo taky  nazouvák  a  vyzouvák  ponožek jsou novinkami  na  trhu  a  mají  
široké  zaměření pro  lidi s  různými zdravotními problémy. Pomůcky  jsou vhodné  pro  
navlékání a  sundávání všech  druhů ponožek  včetně  silonových a  speciálních lehkých
kompresivních ponožek  na  křečové  žíly. Tyto pomůcky (obouvák - nazouvák, vyzou-
vák) uvítají především  lidé, kteří mají problémy  s páteří, zády, kyčlí, koleny, klouby
apod.,  dále   lidé  po  úrazech,  lidé   trpící  nadváhou,  těhotné   ženy   a   v   neposlední
řadě   staří  lidé.  Sami  se   přesvědčíte,  jak  snadno   si  s  pomocí  nazouváku  ponožky  
navléknete  a  s pomocí vyzouváku  ponožky  sundáte, zcela  bez cizí pomoci, bez nutnost
ohýbání se  nebo třeba  jen pomocí jedné ruky. Primář  MUDr. Radek Brauner, reha-
bilitační lékař, Brno: „Nazouvák  a  vyzouvák  ponožek  jsou praktické  a  jednoduché  
pomůcky,   které  usnadní život  lidem s   pohybovým onemocněním všech  věkových  
kategorií. Ocení je  nejen senioři s  kloubním  onemocněním chronického  charakteru,  
ale  i mladší lidé  např. po úrazech nebo operacích meziobratlových plotének. Používat
tyto pomůcky  lze u všech diagnóz a  bez jakýchkoliv  omezení.“ Obouvák  posílí Vaše  
sebevědomí, klid  a  pohodu doma  i na  cestách.

Zdroj: www.obouvak.info
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Při podání návrhu  na  zahájení  řízení o  vydání  rozhodnutí o  době  a   rozsahu péče  
žadatel předkládá  zejména:

•   doklad prokazující totožnost žadatele,
•   doklad  prokazující  totožnost  osoby,  o  kterou  je/bylo   pečováno   (občanský  
průkaz,  úmrtní list, rodný  list dítěte),
•   potvrzení krajské  pobočky  Úřadu  práce  prokazující dobu poskytování péče  
a  stupeň závislosti nebo  potvrzení o délce doby poskytování příspěvku  při péči 
o blízkou osobu,
•   doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele  k  osobě, o kterou je  pečováno  
(např. rodné  listy, z nichž  vyplývá  vzájemná příbuznost osob, oddací listy aj.),
•   v   případech,  kdy   se  nejedná   o  blízkou   osobu,  je   třeba   prokázat  vedení  
domácnosti  žadatele  s opečovávanou osobou, např. čestným prohlášením.

Bližší  informace   o   zápočtu  doby  péče  a   konzultace   v   konkrétní  situaci  poskyt-
nou  pracovníci  OSSZ   nebo  call  centra   pro   důchodové  pojištění   na  telefonním  
čísle  257 062 860.

Zdroj: Česká správa  sociálního zabezpečení

Jak získat finance na kompenzační pomůcku jinak…
Některé   pomůcky   vám  zaplatí  zdravotní  pojišťovna,  nicméně   pouze   v   nejméně  
ekonomicky  náročné  variantě, která  mnohdy  neodpovídá  vašim  potřebám.  Příspěvky
od  úřadu práce jsou zase  jen na  určité  typy  pomůcek a  do  výše 90 %  ceny  (i když  
spoluúčast  se  dá  snížit  na   1000,-   Kč). Úřad  taktéž  zajišťuje   ekonomicky  nejméně  
náročnou variantu a  mnoho potřebných pomůcek  nefinancuje vůbec.
Co tedy  dělat, pokud potřebujete  dofinancovat pomůcku hrazenou  zdravotní pojiš-
ťovnou  či z  příspěvku  od úřadu práce anebo potřebujete  pomůcku, kterou ani jeden  
z  těchto subjektů nehradí? Máte  zde  tyto možnosti:
Nadace 
Na  financování kompenzačních pomůcek  se specializují některé  nadace  a  nadační  
fondy,  které  působí v  ČR. Jejich seznam najdete  např. na  informačním portálu Ligy  
vozíčkářů:   www.  ligavozic.cz/ip,  sekce   Organizace,  Nadace   (pomůcky).  Většinou
je  potřeba  vyplnit  předem  daný   formulář,  popsat  svou   sociální   i  finanční  situaci  
a  případné další  financování  pomůcky  (např. část  od  zdravotní pojišťovny). Většina  
nadací má  formulář včetně případných příloh ke stažení  na  svém webu, doporučuji
tedy   hledat  přímo  tam.  Bývá  zde   uveden  i  termín   průběžné   uzávěrky  žádostí  
a  termín zasedání rozhodovacího orgánu nadace  či fondu.  
Soukromí sponzoři a dárci
Jestliže neuspějete  u nadací nebo  vám  i po poskytnutí příspěvku od  nadace  stále  chybí
finance  na  úhradu   plné   ceny   pomůcky,  můžete   zkusit  najít  také   sponzora   (firmu  
či  jednotlivce). Hodnotu   sponzorského daru   lze podle  zákona  č. 586/1992, o  da-
ních z  příjmů, §  15  a  §  20, odst. 8, odečíst ze základu daně  z  příjmu  (popř. od zá-
kladu daně  sníženého podle  §  34) v  případě, že je  dar  poskytnut fyzickým osobám  
s  bydlištěm  na  území   České   republiky,  které   jsou  poživateli  invalidního  důcho-
du  nebo byli poživateli   invalidního důchodu ke dni přiznání  starobního důchodu  
nebo  jsou nezletilými dětmi  závislými na péči  jiné  osoby   (tzn.  nezletilým dětem,  

které  pobírají  příspěvek na  péči).
Dar může  být poskytnut

•   na zdravotnické  prostředky nejvýše  do částky  nehrazené zdravotními pojiš-
ťovnami
•   na  rehabilitační  a   kompenzační  pomůcky  uvedené   ve  zvláštním  právním  
předpise nejvýše do částky nehrazené  příspěvkem ze státního rozpočtu
•   na   majetek  usnadňující  těmto   osobám  vzdělání  a   zařazení  do   zaměstnání

Pokud  si váš  sponzor nebude vědět rady  s odpočtem hodnoty  daru  ze základu  daně  
z   příjmů,   doporučujeme   problematiku  konzultovat  na   finančním  úřadě.  Můžete  
se obrátit i na  nadace, které  mají na převádění darů vypracovaný  systém. Obdarovaný
napíše  žádost o převedení daru, kde  uvede  dárce, jeho identifikační údaje, darovanou
částku a  účel daru. Nadace  obdarovanému zřídí účet a  na  ten jsou peníze od  dár-
ce  převedeny.  Z   těchto  prostředků  je   pak   proplacena   faktura   např.  za  pomůcku.  
Nadace  následně  vystaví dárci potvrzení  pro  daňové účely.

Lucie  Marková (Liga vozíčkářů)




