40. dny dětské neurologie
Ne poprvé se Společnost C-M-T opět
zúčastnila významného setkání lékařů.
Kongres proběhl v Janských Lázních ve dnech
18. – 20. května 2006. Naše společnost se
prezentovala dobře organizovaným stánkem.
Tentokrát jak vyplývá z názvu článku, to bylo
setkání dětských neurologů České a
Slovenské republiky.Samozřejmě přítomní
lékaři se problematikou nervových onemocnění
zabývají i u dospělé části populace. V průběhu
třídenního jednání se u prezentace naši
společnosti zastavili, můžeme říci všichni lékaři
účastnění neurologických dnů a o tomto svědčí
skutečnost, že bylo účastníkům předáno velké
množství sborníku přednášek z parlamentní
akce v roce 2004. Musíme se také pochlubit,
že náš stánek (mimo jiné s nástěnkami
dokladující v podobě fotografii a písemných
textů bohatou činnosti společnosti) byl
nejnavštěvovanější a často zde probíhala
velmi přátelská a spontánní diskuse. Další
pozitivní skutečnosti je to, že se
spolupracujícími partnery Společnosti C-M-T
stalo dalších 7 lékařů, z toho jsou 4 ze
Slovenska. Proběhla i diskuze na téma
navázání kontaktů se slovenskými přáteli,
dokonce na úrovni možné organizace
víkendového semináře na Slovensku. Jsme
přesvědčení, že naše přítomnost na 40. Dnech
dětské neurologie v Janských Lázních byla

velice přínosná pro Společnost C-M-T. Velké
poděkování patří organizátorům kongresu:
MUDr. Petr Matek a MH Consulting s.r.o, jednatel Martin Horna.
čerpáno z www.c-m-t.cz
blanka Klouzalová

Blanka Klouzalová a Ing. Josef Zajíc s Doc. MUDr.
Miluší Havlovou a s MUDr. Petrem Matkem na
40. dnech dětské neurologie v Janských Lázních

Zúčastnili jsme se
XVII. Neuromuskulární sympozium v Brně 21. – 22. 4. 2006
Tak jako v letech předešlých, tak i letos se naše Společnost C-M-T zúčastnila XVII.
Neuromuskulárního sympozia v Brně Hotelu Santon. Letošní sympozium bylo zajímavé v tématech
lékařských přednášek, včetně přednášky našeho předního neurologa na problematiku choroby
Charcot–Marie–Tooth As. Mudr. Radima Mazance, Ph.D. Sympozia se zúčastnilo na 170 lékařů z
České a Slovenské republiky včetně našich členů, lékařů z FN Motol, prim. MUDr. Ondřeje Horáčka,
Ph.D. a MUDr. Aleny Kobesové. Naše účast na tomto sympoziu splnila svůj účel. O prezentaci:
Společnosti C-M-T – lékařské články, sborníky, bulletin, dotazníky a jiný informační materiál byl zájem.
Také jsme se v Brně setkali na pracovní schůzce s zástupcem Favea, spol. s r.o. RNDr. Jiřím
Šimečkem, CSc. Při této příležitosti nás navštívili mimo jiné i naši registrovaní lékaři. Zjistili jsme, že je
ještě mnoho lidí s diagnosou cmt, kteří se s velkou pravděpodobností časem určitě objeví mezi námi
členy Společnosti C-M-T. Také jsme uzavřeli pět nových registraci spolupracujících lékařů. Děkujeme
organizátorům, hlavně prim. MUDr. Stanislavovi Voháňkovi za umožnění se zúčastnit tohoto
sympozia.
čerpáno z www.c-m-t.cz
Blanka Klouzalová

se zástupcem firmy Favea, RNDr. Jiřím Šimečkem

Nabídka Vitamínu C
Na základě skutečnosti, že si musíme kupovat za své finanční prostředky – ne vždy levné vitamíny,
oslovili jsme výrobce vitamínů a potravinových doplňků, firmu Favea, spol. s.r.o. s žádostí o výrobu
Vitamínu C pro naše členy.
Je to klasické „céčko“ (kyselina askorbová), ale oproti lékárnám cenově velmi výhodné, což je pro
„nás“ dost důležité.
Dávkování Vitamínu C: pokud si sami koupíme v lékárně Vitamín C – je to na nás, jak z hlediska
množství mg ho užíváme – někdo si kupuje a užívá 500 mg, 1000 mg i s tím rizikem, že muže mít po
delším užívání vedlejší účinky, ale pro naše onemocnění CMT? – jsou vitamíny jediné řešení, jak si
své tělo udržet v dobrém stavu.
Po konzultacích jsme došli k závěru, že střední cesta v užívání pro nás bude dávka 200 mg denně
(může být i 400 mg).
Nabídka pro naše členy: 1 baleni – 60 tablet / 100 mg Vitamínu C/ je v ceně 10 Kč.
Pokud budeme užívat 200 mg – to jsou dvě tablety denně, jedno baleni nám vyjde na měsíc v částce
10 Kč.
Pokud budete mít zájem si objednat Vitamín C, vyplňte následující objednávku a pošlete na adresu:
Blanka Klouzalová, Závada 102, 747 19 Bohuslavice, email blanka.klouzalova@volny.cz

Objednávka:
Objednávka si 60 tablet á 100 mg v baleni ………………ks
Jméno a příjmení……………………………………………
Adresa……………………………………………………….
Telefon……………. Email ………………………………..

Sexualita osob se zdravotním handicapem
Mgr. Jana Flechtnerová
Pod názvem OCHRANA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH PŘED SEXUÁLNÍM ZNEUŽITÍM
byl v roce 2002 řešen Sdružením zdravotně postižených v ČR (dále jen SZdP) projekt dotovaný
Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením. Ten ve znění některých opatření přijatých usnesením vlády ČR č. 667 ze dne
3. července 2000 v devátém oddílu konstatuje, že tyto osoby jsou zvláště bezbranné vůči zneužívání v
rodině, komunitě nebo ústavech a že současně potřebují, aby se jim dostalo poučení jak zneužití
rozpoznat, předejít mu a v případě, že k němu již došlo, jak ho řešit. Ve shodě s obsahem článku II.
zákona č. 20/1996 Sb. O péči o zdraví lidu ve znění všech doplňků včetně zákona č. 164 a 260/2001
Sb., má každý občan ČR napomáhat dobrému vývoji zdraví všech svých spoluobčanů a proto také
aktivně přispívat k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce. V článku IV.
citovaného zákona je stanoveno, že se péče o zdraví lidu zaměřuje především preventivně k ochraně
a soustavnému upevňování a rozvoje nejenom tělesného, ale i duševního zdraví. Zvláštní pozornost
má být v tomto procesu věnována péči o novou generaci.
SZdP v ČR tímto projektem navázalo na výsledky projektu z roku 2000, který pod názvem
„Rodinný a sexuální život zdravotně postižených“ řešilo za podpory Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, a to zejména z pohledu uplatňování základních lidských práv ve smyslu dokumentů
Evropského fora zdravotně postižených a forem diskriminace při jejich uplatňování. Výsledky tohoto
dotazníkového šetření byly zveřejněny na stránkách stejnojmenného sborníku a v diskusním
příspěvku předneseném na celostátním semináři.

Projekt Ochrany zdravotně postižených před sexuálním zneužitím řešila, obdobně jako projekt
v roce 2000, speciální pracovní skupina složená z odborníků na danou problematiku, a to nejenom
zástupců státních orgánů a vysokoškolských pracovišť, ale i občanských sdružení poskytujících v této
oblasti své služby.
Uvedený projekt v sobě zahrnoval tři základní cíle. V prvé řadě pokračování v dotazníkovém
šetření, ke kterému byly využity dotazníky z roku 2000 doplněné o dalších 10 speciálních otázek,
např. o pohlavním zneužití, způsobu oznámení, možnosti využití rady odborníka apod. Druhým
posláním bylo uskutečnění dalšího celostátního semináře a třetím výstupem bylo vydání zdravotně
výchovné publikace k danému tématu.
Připravuje se pokračování dotazníkového šetření doplněné a rozšířené o oblast sexuálního
zneužívání mentálně postižených a u narůstající skupiny lidí s poraněním míchy a mozku.
Celostátní seminář na téma „Ochrana zdravotně postižených před sexuálním zneužitím“ se
uskutečnil dne 9. prosince 2002 v konferenčním sále Střední policejní školy MV ČR. Organizátoři
zabezpečili pro účastníky v rámci celodenního programu celkem 18 přednášek. Vystoupení, ať již na
semináři přednesená nebo svými autory dodaná v písemné podobě, jsou obsažena ve speciální
příloze Zpravodaje ELÁN č. 2/2002.
Doktor Jiří Mellan, lékařský odborný garant výzkumného projektu a vedoucí specializované
sexuologické poradny pro zdravotně postižené Ústředního stacionáře SZdP v ČR, prezentovány
výsledky druhé etapy anonymního výzkumného šetření rodinného a sexuálního života zdravotně
handicapovaných, na kterém se podílel široký pracovní kolektiv, který shromáždil odpovědi celkem od
1 200 zdravotně postižených, z toho 709 žen. Šlo o soubory žen aktivních, relativně dobře
adaptovaných ve společnosti, které svým přístupem k životu rozhodně nepředstavují typ bezbranné a
snadno zneužitelné osobnosti. Bohužel se nepodařilo dostat k zdravotně postiženým ženám, které
jsou uzavřeny před širším společenským kontaktem v rodinném prostředí či sociálních ústavech. Také
nám nepodařil získat údaje o výskytu zdravotně postižených z poraden, kam spontánně přicházejí
ženy se zkušeností se zneužitím a znásilněním. V tomto souboru se zjistilo 31 (4,4 %) případů
pohlavního zneužití u žen a 6 případů u mužů (soubor nelze považovat za diskutovatelný). Mezi
oslovenými byli respondenti z Rychnovska, Pardubic, Kladrub, Slapů, Brna a studenti speciální
obchodní akademie v Janských Lázních, další vyplněné dotazníky přišly přímo na adresu SZdP v ČR.
Nejčastější formou sexuálního zneužití je úmyslné odhalování pohlavních orgánů před
dítětem, dotýkání, líbání a hlazení pohlavních orgánů, objímání a líbání se sexuálním podtextem,
přimění k dotýkání a hlazení pohlavních orgánů jiné osoby, tělesná penetrace (orální, vaginální,
anální). Valná část případů pohlavního zneužívání zůstává skryta, zejména proto, že v převážné
většině se odehrává uvnitř rodiny a v mnoha případech je součástí složitých citových vazeb a mnohdy
i jakýmsi pojítkem rodinných vztahů. K jejich odkrytí dochází tehdy, když nastanou změny ve struktuře
rodiny, např. při rozvodech.
Obecně, lze na základě zjištěných výsledků konstatovat, že k pohlavnímu zneužívání dochází
převážně uvnitř rodiny a to ze strany nejbližšího příbuzného. Citové vazby a ekonomická závislost na
pachateli brání tomu, aby byl čin oznámen a pachatel řádně potrestán. Každá ze sedmi respondentek
uvádí, že násilí dosud trvá a skoro ve 2/3 jde o činy opakované. Zneužité ženy uvádějí, že jsou
vystavovány všem formám násilí (psychické, fyzické, sexuální a citové vydírání). Ženy mají velké
zábrany hovořit otevřeně o tom, co v dětství či v dospělosti zažily. Bojí se, že pokud se se svým
problém obrátí na odbornou pomoc, přijdou o svoji rodinu, která je pro ně mnohdy tím nejcennějším.
Některé sexuálně zneužité ženy mají podvědomě obavu navazovat hlubší citový vztah s mužem, a tak
vedou promiskuitní život, častěji střídají své partnery.
Počátkem tohoto roku vyšla zdravotně výchovná publikace s názvem „Ochrana zdravotně postižených
před sexuálním zneužitím“. Mimo přínosných a zajímavých příspěvků obsahuje seznam literatury a
aktualizovanou databází vybraných poradenských zařízení, krizových center a pomáhajících
organizací. V současné době lze sborník získat v Centru denních služeb SZdP v ČR na adrese
Karlínské náměstí 12, Praha 8, tel./fax: 224 815 915 nebo e-mail: i.vondrakova@cds.cz.
Velkým problémem v naší republice je selhávání prevence. Na většině základních škol není
dostatečně rozvinuta sexuální výchova, mnozí učitele nedokáží otevřeně a bez zábran se svými žáky
diskutovat na sexuální témata. Doktor Jiří Mellan doporučuje, aby sexuální výchova byla vyučována již
v mateřských školkách formou her, například hra na dobré a špatné dotyky, při níž by si dítě
uvědomilo, že mu někdo z blízkých ubližuje. Druhým problémem je nedostatečná informovanost
veřejnosti o fungujících institucích, které nabízejí sexuálně zneužitým odbornou pomoc, i anonymní. U
nás mezi nejznámější patří např.: Elektra („Ελεκτρα“ Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství se
sídlem v Praze, tel: 272 911 110), ROSA (Centru pro ženy, oběti domácího násilí, tel: 241 432 466,
602 246 102) a Bílý kruh bezpečí (Sdružení pro pomoc obětem trestné činnosti, tel: 257 317 100). Od
září 2001 je zřízena nonstop telefonní linka DONA pro oběti domácího násilí (tel: 251 511 313,
www.donalinka.cz).
Pro oběť sexuálního zneužití není jednoduché otevřeně hovořit o svých zážitcích. Neumí se
dostatečně vyjadřovat, používat správné termíny apod. Měli bychom mít na paměti, že pokud se na
nás někdo obrátí s prosbou o pomoc, nenuťme ho do povídání, pokud on sám nechce, aktivně jej
vyslechněme, buďme pozorní k jeho nonverbálním projevům, k tomu, co nám chce říct mezi řádky a
poděkujme mu, že nám projevil důvěru a svěřil své „tajemství“.

Víte-li ve svém okolí o nějakém případu sexuálního zneužívání, týrání či o domácím násilí,
nechovejte se, jako by se vás to netýkalo a skutečnost oznamte na nejbližší pobočku Policie ČR nebo
na Odbor péče o dítě. Je možné, že právě Vy svým skutkem, zachráníte někomu život.
Mgr. Jana Flechtnerová - členka výzkumného týmu SZdP v ČR

Lék pro vážně nemocné ze Závady zatím neexistuje
Tým vědců z Prahy a Belgie zkoumá, jak jim pomoci. Jaké mají lidé ze Závady , kteří trpí velmi
vzácnou chorobou, naději na vyléčení ? Zatím nic moc. Lékaři říkají, že jsou teprve na začátku dlouhé
cesty při hledání účinného léku.
Roman Konečný, regionální zpravodajství Opavsko, Hlučínsko
Závada . Čtyřiašedesátiletý Karel Ryška, který má zvláštní formu nedávno objevené genetické
choroby postupně znemožňující pohyb, nevěří tomu, že by se ještě někdy mohl vyléčit. Naopak
připravuje se na to, že jednou možná skončí na vozíku. Přesto tým lékařů z motolské fakultní
nemocnice a jejich belgických kolegů drží pěsti, aby lék brzy našli. „Mně už to asi nepomůže, ale bude
dobře, když pomůžou ostatním,“ říká Ryška.
Vzácnou chorobou trpí dvě desítky jeho příbuzných, například jeho syn Jan. „Pokud přijdou
na to, jak to aspoň zmírnit nebo zpomalit, bude to výborná věc,“ doplňuje čtyřicetiletý Jan.
Jenže žádný lék zatím neexistuje, jediné, co trošku pomáhá jsou lázně. A tady lidé ze Závady narážejí
na obrovský problém. Aby se jejich stav aspoň trošku zlepšil, musí v nich být aspoň sedm týdnů a to
každý rok. Jenže ministerstvo zdravotnictví to chce omezit na tři týdny co dva roky. „To nám
nepomůže,“ říká Jan Ryška.
Specialisté z Motola spolu s belgickými kolegy, kteří postižení stejného genu objevili u rodiny
ze Závady, zatím pracují na vytvoření experimentálního modelu. Pokusy na hlodavcích podle nich
mohou trvat i deset let. Během té doby snad objeví nový lék. „Musíme zkoušet modelované léčebné
postupy, než přistoupíme k léčbě lidí,“ řekl neurolog Radim Mazanec, česká kapacita na tuto chorobu,
kterou ještě řada lékařů vůbec nezná.
Co je nemoc Charcot-Marie-Tooth?
Charcot-Marie-Tooth, dědičná periferní neuropatie. Jejíž vzácná forma se v České republice objevila
pouze u rodiny v Závadě, je nedávno objevená genová nemoc. Příznaky onemocnění se u této rodiny
objevují od poloviny devatenáctého století, záznamy o starších generacích neexistují. Tato choroba
způsobuje odumírání buněk v míše. „Kvůli mutaci v genech odchází k odumírání buněk v míše. V
buňkách se tvoří sraženiny a snižují jejich životaschopnost,“ vysvětluje genetik Pavel Seeman.
Odumírání vede k postupnému ochabování svalstva končetin. Výzkumem této choroby se zabývá tým
vědců z Prahy a z Belgie, kde se několik pacientů rovněž objevilo. Jednou z hypotéz je, že se jedná o
vzdálené příbuzné s rodinou ze Závady

Foto : Hledá lék pro lidi ze Závady. Neurolog Radim Mazanec z motolské fakultní nemocnice. Jeden z členů týmu
lékařů, kteří zkoumají vzácnou chorobu ze Závady

Pozvánka do Velkých Losin na víkendové setkání Společnosti C-M-T
pro členy a rodinné příslušníky
Místo pobytu : Hotel Praděd, Velké Losiny. Ubytování ve dvou, tří a jednolůžkových pokojích
Termín: 21.07.06 do 23.07.06 / pobyt začíná v pátek večeři a končí v neděli snídaní.
Cena : 1.090,- Kč/os
Přihlášky : do 30.06.06 zasílejte na adresu:
Blanka Klouzalová, Závada 102, 747 19, p. Bohuslavice
tel. 724 330 798, e-mail: blanka.klouzalova@volny.cz
Program: v sobotu ve 14.00 hodin prohlídka přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně
Vstupné 50,- Kč/os. (30,-Kč/os ZTP), vlastní doprava (kdo nepřijede vlastním autem, lze využít
kapacitu volných míst v autech kolegů)
První víkendové setkání Společnosti C-M-T, které proběhlo minulý rok ve Velkých Losinách v hotelu
Praděd za účelem strávení příjemných chvil s našimi členy a rodinnými příslušníky, se setkalo s
kladnou odezvou. Proto výbor společnosti po dohodě s provozem hotelu Praděd navrhuje toto
víkendové setkání. Během tohoto pobytu je možno také navštívit termální koupaliště a sobotní večer
strávit při živé hudbě v hotelu Praděd (vstupné si hradí každý sám).
Doufáme, že toto víkendové setkání nebude důvodem vaší neúčasti na podzimním semináři v
Janských Lázních (tento seminář bude finančně dotován).
za výbor Společnosti C-M-T Blanka Klouzalová

Přihláška

na víkendové setkání členů a rodinných příslušníku konané dne 21.7. – 23.7 2006
ve Velkých Losinách
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Číslo OP:

Adresa bydliště:
PSČ:

telefon:

Jsem držitelem průkazky ZTP: ano

ne

Používám: mechanický vozík - elektrický vozík
Jméno a příjmení spoluúčastníka:
Datum narození:

Číslo OP:

Adresa bydliště:
PSČ:
Jsem držitelem průkazky ZTP:

telefon:
ano

ne

Pozvánka do Janských Lázní na 7. seminář Společnosti C-M-T
Zveme vás již na 7. Seminář Společnosti C-M-T, který se uskuteční ve dnech 1.9. - 3.9.2006 v
Janských Lázních.
Ubytování s plnou penzí je zajištěno v bezbariérovém rekreačním zařízeni SOLA FIDE a v
hotelu ARNIKA. Pobyt začíná pátek večeří a končí v neděli snídaní. První přihlášení budou ubytováni
v hotelu Arnika (cca. 20 míst), pak následně v Sola Fide. Všem řádným členům Společnosti C-M-T

bude ze zdrojů společnosti poskytnut příspěvek na ubytování a stravování ve výši 200 až 500 na
pobyt (dle počtu přihlášených účastníku). Ostatní hosté si hradí ubytování a stravu v plné výši, cena
je v průměru za víkendový pobyt 700 Kč.
V Janských Lázních je nutné platit lázeňský poplatek ve výši 36,-Kč/os. Držitelé průkazky
ZTP/P, děti do 18 let a dospělí nad 70 let lázeňský poplatek neplatí.
Přihlášky jsou závazné, zasílejte je co nejdříve, nejpozději však do 18.8.2006 na adresu:
Blanka Klouzalová, Závada 102, 747 19, Bohuslavice
Bližší informace o pobytu a semináři v Janských Lázních můžete dostat na telefonu: 724 330 798.
Program
Pátek 1.9.2006 příjezd do 17.00 hod./ všichni účastníci se nahlásí v rekreačním zařízení Sola Fide,
kde vás budou očekávat organizátoři semináře s dalšími informacemi.
Večeře.
Volný program.
Sobota 2.9.2006 Od 9.00 hod. seminář Společnosti C-M-T v malém sále - Janský Dvůr.
Program přednášek je v přípravě, zatím máme přislíbené:
Janské Lázně - prim. MUDr. Zuzana Dlouhá - „Zkušenosti s rehabilitací pacientů s chorobou
Charcot-Marie-Tooth ve Státních léčebných lázních Janské Lázně, s.p.“
FN Motol: Mgr. Bronislav Schreier: Fyzioterapie u hereditární neuropatie
Mgr. Vendula Ježková: Možnosti ergoterapie u hereditární neuropatie.
P. Seeman, J. Haberlová, L. Baranková: Typy dědičných neuropatii a možnosti DNA vyšetřeni
Technická ortopedie Ostrava: MUDr. Krawczyk: Protetická péče u neurologických onemocnění
- indikace pomůcek.
Večer - volný program.
Neděle 3.9.2006 V 9.00 prezentace automobilu a autoškoly pro ZTP - p. Peml
za výbor Společnosti C-M-T ing.Zajíc, Klouzalová

Přihláška

na 7. seminář Společnosti C-M-T konaný dne 1.9. - 3.9.2006 v Janských Lázních
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Číslo OP:

Adresa bydliště:
PSČ:

telefon:

Jsem držitelem průkazky ZTP: ano

ne

Používám: mechanický vozík - elektrický vozík
Jméno a příjmení spoluúčastníka:
Datum narození:

Číslo OP:

Adresa bydliště:
PSČ:
Jsem držitelem průkazky ZTP:

telefon:
ano

ne

Poznámka k fotu: kdyby náhodou někdo z řad čtenářů našeho bulletinu ještě nenavštívil Janské Lázně a nevěděl,
jak to tam vypadá, nebo kdyby v nich nebyl tak dlouho, že by si to nepamatoval, zde je legenda:
1. Janský Dvůr
2. Arnika
3. Sola Fide

Pozvání - víkend na vodě
Vážení čtenáři,
dovoluji si Vás oslovit s návrhem na konání vodáckého víkendu se Společností C-M-T. Jak již název
napovídá, jedná se o akci víkendovou. Termín konání bude upřesněn na základě Vašich předběžných
přihlášek. Vzhledem k určitým fyzickým omezením, které nám naše postižení přináší, je předpoklad
účasti těch z Vás, kteří nejsou odkázáni na invalidní vozík, případně výraznou oporu při chůzi. To není
diskriminace, pouze opatrnost. Myslím, že život si nemusíme komplikovat zbytečným zraněním,
kterému lze předejít zvážením vlastních možností. Po přijetí předběžných přihlášek nejdéle do konce
června 2006 na mou níže uvedenou adresu (stačí SMS) proběhne určení termínu. Pravděpodobně
druhá polovina měsíce července 2006. V úvahu přichází řeka Ohře nebo Berounka. V předběžné
přihlášce uveďte prosím jméno, příjmení, adresu bydliště, tel. číslo na pevnou / mobil, zda jste
plavec/neplavec a případně zda máte nějaké zkušenosti s vodáctvím. Dále je třeba počítat s
přenocováním pod stanem. Pokud jej nevlastníte společně se spacákem a věcmi souvisejícími,
uveďte tuto skutečnost taktéž. Účastnící s vlastní lodí a výbavou jsou vítáni!!! Doprava lodí je zajištěna
do max. počtu cca 10 kanoí. Denní trasa bude cca 15-20 km. Vše záleží na domluvě. Jde o to si to
užít, poznat něco nového a hlavně se nezničit. Závěrem si dovoluji podotknout, že je třeba počítat s
určitými finančními náklady. Budu dělat vše, aby se staly únosnými.
Příklad trasy na řece Ohři
začátek Loket - vodácké tábořiště
Svatoušské skály - občerstvení
Doubí - předměstí KarlovýchVarů
Dvorce
Tuhnice - jez, přetažení lodí
Jez U Soliváry - zde vpravo v loděnici před jezem ukončení plavby
Celková vzdálenost 14,5 km
Tato trasa je vhodná pro mírně pokročilé a začátečníky. Časová náročnost max. 4 hodiny.
Časový rozvrh:
Pátek:
ve večerních hodinách sraz vzdálenějších účastníků na adrese pořadatele v Lubenci.
Večerní program: táborák, závěsný kulečník, teoretická příprava začátečníků.
Možnost ubytování omezeného počtu zájemců. Ostatní ve stanech.
Sobota :
8.30 přesun do Lokte. Zde možnost prohlídky hradu.
10.30 vyplutí
14.30 předpokládaná doba přiražení u karlovarského břehu.
15.00 - 17.00 prohlídka města K. Vary a poté návrat na základnu, případně odjezdy
domů.
Neděle:
volný den
Přihlášky, dotazy a připomínky zasílejte prosím na adresu : Lubomír Můr, Karlovarská 253, 439 83
Lubenec tel : 415 212 323, mob. 737 321 113
Ahoj na vodě

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
NRZP ČR realizuje projekt z programu EQUAL, který je zaměřený na zaměstnávání osob se
zdravotním postižením v regionu Praha. Jde o iniciativu s cílem vytvořit poradenská centra, vytipovat
vhodná pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením a informovat potenciální
zaměstnavatele. NRZP vydala leták, z něhož vám vybíráme (i když třeba nejste z Prahy a okolí,
mohou se vám informace z letáku hodit minimálně k získání všeobecných informací, které se běžně
takto komplexně nezveřejňují).
I. Zaměstnavatelé s méně než 5 zaměstnanci
Zaměstnavatel není ze zákona povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. V případě, že
zaměstná osobu se zdravotním postižením, tak může využít podpory státu. Zde jsou vybrané
parametry této podpory na jednu osobu:
Roční sleva na dani při plném úvazku:
- osoby plně invalidní (§ 39 od. 1 písm. a)
- osoby plně invalidní (§ 39 od. 1 písm. b)
- osoby částečně invalidní
- osoby se zdravotním znevýhodněním

– 60.000,- Kč
– 60.000,- Kč
– 18.000,- Kč
– 18.000,- Kč

Maximální výše příspěvku na zřízení chráněného pracovního místa:
- osoby plně invalidní (§ 39 od. 1 písm. a)
– 221.052,- Kč
- osoby plně invalidní (§ 39 od. 1 písm. b)
– 221.052,- Kč
- osoby částečně invalidní
– 147.368,- Kč
- osoby se zdravotním znevýhodněním
– 147.368,- Kč
Maximální roční výše příspěvku na provozní náklady:
- osoby plně invalidní (§ 39 od. 1 písm. a)
– 55.263,- Kč
- osoby plně invalidní (§ 39 od. 1 písm. b)
– 55.263,- Kč
- osoby částečně invalidní
– 55.263,- Kč
- osoby se zdravotním znevýhodněním
– 55.263,- Kč
II. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci
Zaměstnavatel je ze zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinen zaměstnávat nejméně 4% osob
se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků (povinný podíl).
A. Pokud toto povinné procento zaměstnavatel nesplní, formou zaměstnání, má dvě varianty řešení:
1. Za každého pracovníka, o kterého neplní výše uvedenou zákonnou povinnost, musí odebrat
výrobky a služby ve výši sedminásobku průměrné mzdy (v roce 2005 – 136.500,- Kč) od
zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením nebo od
samostatně výdělečných osob se zdravotním postižením. Pokud zvolí tuto formu, ušetří za odvod do
státního rozpočtu.
2. Za každého pracovníka, o kterého neplní výše uvedenou zákonnou povinnost, musí odvést do
státního rozpočtu dva a půl násobek průměrné mzdy (v roce 2005 – 48.750.- Kč).
B. Pokud zaměstná osobu se zdravotním postižením, tak může využít podpory státu. V případě, že
zaměstnavatel zaměstná jednu osobu s těžším zdravotním postižením (osoba plně invalidní), je mu
tato osoba započítávána do povinného podílu jako by zaměstnával tři osoby se zdravotním
postižením. Ke slevě na dani vždy přibývá úspora na odvodu do státního rozpočtu – vizte následující
tabulku.
Zaměstnavatel s povinností zaměstnat min. 1 osobu se zdravotním postižením:
způsob plnění
zaměstnáním
odběrem výrobků a služeb
- sleva na dani
60.000,0,- úspora na odvodu
48.750,48.750,- celkem
108.750,48.750,Zaměstnavatel s povinností zaměstnat min. 2 osoby se zdravotním postižením:
způsob plnění
zaměstnáním
odběrem výrobků a služeb
- sleva na dani
60.000,0,- úspora na odvodu
97.500,97.500,- celkem
157.500,97.000,Zaměstnavatel s povinností zaměstnat min. 3 osoby se zdravotním postižením:
způsob plnění
zaměstnáním
odběrem výrobků a služeb

- sleva na dani
- úspora na odvodu
- celkem

60.000,146.250,206.250,-

0,146.250,146.250,-

Přitom tito zaměstnavatelé mohou využít i přímou finanční podporu státu jako zaměstnavatelé
s počtem zaměstnanců menším než 25 (vizte tabulku I).
Poznámka:
Projekt EQUAL je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České
republiky. Vedoucí projektu EQUAL: Bohumila Miškovská
Kontaktní údaje: Národní rada zdravotně postižených ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, e-mail:
equal@nrzp.cz, http: www.nrsp.cz, tel.: 266 753 432, fax: 266 753 422
ICO: 70856478, číslo účtu: 0291778399/0800
Zdroj: materiály NRZP
Poznámka R. Folvarského
Zákon je zákon, ale když je možnost „nahradit postiženého penězi (odvodem)“, nemusí být vždy
naplněn smysl zákona – vizte text z Českého rozhlasu.
Je smutné, že čeští podnikavci dokáží najít způsob, jak tento zákon obejít. Český rozhlas
přinesl 19.4.2006 tuto informaci:
Některé firmy podvádějí při zaměstnávání handicapovaných
Autor: jkr
Národní rada zdravotně postižených ČR provedla průzkum o zaměstnávání handicapovaných občanů
na úřadech pražských městských částí a v institucích. Oslovila 22 pražských radnic a 29 organizací
zřizovaných magistrátem, ale odpověď nepřišla ode všech. "Zarazilo nás především to, že osm
městských částí odvedlo finanční prostředky do státního rozpočtu, protože nezaměstnávaly
dostatečný počet lidí se zdravotním postižením a dokonce ani neodebíraly výrobky od chráněných
dílen," konstatoval ve vysílání Českého rozhlasu - Rádia Česko předseda Národní rady zdravotně
postižených Václav Krása. Podle něj je situace na krajských úřadech podstatně lepší. "My jsme zjistili
v poslední době, že dochází k takzvané přefakturaci jednotlivých dodávek zboží, a to přes některé
chráněné dílny nebo účelově vytvořené chráněné dílny. Jednotlivé subjekty fiktivně plní procento
odebírání výrobků z chráněných dílen, ale ve skutečnosti nedávají práci lidem se zdravotním
postižením. Bohužel tento trend se začíná v České republice rozmáhat," doplnil Krása.
Informaci pro vás připravil Roman Folvarský

Aktualita
iDNES 15.06.2006 - Vláda těsně před svým odchodem schválila příspěvek na telefonování pro 260
tisíc chudších lidí a tělesně postižených. Každý měsíc mohou dostat od státu dvě stě korun.
Ministerstvo financí na to bude muset najít každý rok zhruba půl miliardy korun. Příspěvek mohou
dostat ti, kdo mají průkazku tělesně postiženého nebo měsíční příjem pod hranicí životního minima.
Dosud stát uznával úlevy při telefonování jen 60 tisícům invalidů. U telecomu nemuseli platit měsíční
paušál. To se od července změní.
Tělesně postižení a nově i 200 tisíc lidí s nižším příjmem budou dostávat příspěvek na volání.
Novinkou je i to, že tento příspěvek půjde využít jak pro volání z pevné linky, tak i z mobilu. „To
doposud nešlo, přitom třeba lidé na vozíku více používají mobilní telefon,“ vysvětluje ministryně
informatiky Dana Bérová, která vládě návrh předkládala. Nařízení vlády už nikdo další schvalovat
nemusí, neboť jen upřesňuje pravidla pro už schválenou novelu telekomunikačního zákona.
Kdo si může zažádat? O dvěstěkorunový příspěvek na telefon bude moci požádat s potvrzením z
vybraného obecního úřadu například jednotlivec s měsíčním příjmem nižším než 4420 korun nebo
matka se třemi nezletilými dětmi, jejíž příjem nepřesahuje zhruba 11 tisíc korun. Příspěvek dvě stě
korun bude nárokovat člověk, ať už postižený nebo sociálně slabý, u svého telekomunikačního
operátora. Doposud to byl jen Český Telecom, ale nově k němu přibude pravděpodobně i jeden
mobilní. Ti pak peníze za slevy na telefonování vyberou od telekomunikačního úřadu, který by je měl
dostat ze státního rozpočtu.
Který z operátorů bude od července poskytovat slevy na telefon musí do konce měsíce určit
telekomunikační úřad. Pro šedesát tisíc zdravotně postižených nový výměr znamená paradoxně
zhoršení, protože doposud měli zdarma pevnou linku, neplatili měsíční paušál. Nyní dostanou zdarma
ze zhruba čtyřsetkorunového měsíčního paušálu jen polovinu.
Vylepšením je platnost telefonního příspěvku i na mobil. Tam se dá u všech operátorů najít minimální
paušál okolo dvou set korun, ve kterém mají několik desítek minut v ceně. U Eurotelu a T-Mobilu je

nutné měsíčně ke 200 korunám přidat patnáct až dvacet pět korun a dostanou třicet minut volání, u
Vodafonu za stokorunu navíc mají volných minut padesát.
Dávka na telefon tak doplňuje řadu dávek pro takzvaně sociálně potřebné, tedy občany s
příjmy pod životním minimem, kteří mohou žádat o příspěvky na bydlení, rekreaci a podobně.
Podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřiny Beránkové se do skupiny sociálně
potřebných vejdou nejen jednotlivci, ale i matky samoživitelky, nebo rodiny s více dětmi, důchodci či
dlouhodobě nezaměstnaní.
Podmínkou získání příspěvku na telefon je doba pobírání dávek sociální péče delší než šest
měsíců. Pro telekomunikačního operátora jako potvrzení stačí zdravotně postiženým průkaz ZTP,
sociálně potřební musí získat potvrzení pověřeného obecního úřadu. Tedy tam, kam si chodí pro
dávky sociální péče. Úřad také posuzuje, jestli člověk nebo rodina do skupiny sociálně potřebných
spadá.
Jan Cizner
Poznámka:
Vládní rozhodnutí, že bude možné invalidům přispívat i na jiný telefon než jen na pevnou linku je
dobré. Hodně invalidů má mobilní telefony právě kvůli tomu, aby v případě potřeby (např. ze
zdravotních důvodů) měli spojení s blízkými a tomu pevná linka ne zcela vyhovuje. Otázka je, jak se
vláda vypořádá s volbou jednoho (proč jednoho?) mobilního operátora, u kterého si bude moci
invalida uplatnit svoji dvousetkorunovou slevu. A co budou dělat ti invalidé, pokud využívají služeb
jiného operátora? Už nebudou mít nárok na slevu?
Jak jste si mohli přečíst, sleva se nebude poskytovat už jen invalidům, ale i sociálně slabším.
To je opět chvályhodné, ale nemělo by to být na úkor snížení příspěvku invalidům. Počítejme:
Český telecom poskytuje invalidům „slevu za používání HTS“ ve výši 100%, tj. slevu 329,- Kč.
Český telecom nám sám slevu dávat nebude, ale dáme mu svolení, aby od státu čerpal našich 200,Kč. Invalidnímu uživateli telefonu tak na vyúčtování přibude 129,- Kč měsíčně.
V zářijovém vydání Bulletinu Vám přinesu další podrobnosti.
Roman Folvarský

Část práce policistů by mohli převzít postižení
Z koncepce, se kterou policejní prezident Vladislav Husák seznámil svoje podřízené, vyplývá, že chce
nahradit policisty na služebnách civilními pracovníky, a to především lidmi se zdravotním handicapem.
Podle slov mluvčího policejního prezidia Pavla Hantáka vedení policie se zdravotně postiženými v
budoucnu počítá. Zatím je to však ve fázi teoretických rozvah, co všechno se musí změnit, jak
organizačně upravit strukturu a předpisy.
V Praze již fungují první zrekonstruované policejní stanice – tmavé chodby s mřížemi a nepohodlnými
lavicemi, na nichž často usedali vedle sebe okradený i zloděj, se změnily v prosvětlené recepce s
křesly. Dalších osm takových přijímacích oddělení se během dvou měsíců otevře v Brně.
Pokud se policejnímu vedení skutečně podaří zaměstnat v administrativě handicapované, vyřeší tím
také letitý problém nedostatku policistů v terénu. Ti, kteří dosud vypisovali formuláře, totiž budou moci
častěji hlídkovat v ulicích.
Vyzýváme organizace našeho typu, aby kontaktovaly regionální ředitele policie a požádaly je o
spolupráci. Milí čtenáři, neváhejte a kontaktujte nejbližší policejní služebnu, nabízí se vám zajímavá
kariéra.
(eb)

Dobrá rada: Nepodceňujte otlaky
Onemocnění cmt přináší v každodenním životě
mnoho problému. Jedním z nich mohou být
otlaky na chodidlech. Každý kdo se již
s podobným problémem setkal ví, že se nesmí
nic podcenit a při prvních náznacích navštívil
lékaře. Jaké následky může takové podcenění
způsobit ukazují fotografie. Nepodceňujte proto
otlaky a vyhledejte ortopeda který umí Vám
včas pomoci.

zdroj: www.c-m-t.cz Blanka Klouzalová

Slovo odborníka: Zamyšlení nad současnými možnostmi diagnostiky dědičných
neuropatií
MUDr. Dana Šišková, Dětská neurologie FTN a IPVZ, Praha
Psát čtenářům Bulletinu Společnosti C-M-T něco o „jejich“ chorobě je nošení sov do Atén. Vědí o ní
víc než průměrný neurolog! Ale stejně několik sov přinesu.
Svým způsobem krásná byla doba na konci 19. století, kdy tuto nemoc tři pozorní lékaři
popsali jako peroneální svalovou atrofii a později nesla jejich jméno: Morbus Charcot-Marie-Tooth,
zkráceně CMT. Ve 2. polovině 20. století se zvláště v anglosaské literatuře začal používat termín
hereditární senzoricko-motorické neuropatie, který zdůraznil vrozenou, dědičnou podstatu
onemocnění. S rozvojem neurofyziologie - EMG se nemoc dále klasifikovala na jednotlivé podskupiny
i s oddělením čistě motorických či naopak senzitivních neuropatií, zjišťovaly se i další rozdíly
klinických příznaků. V tu dobu byla ve vyšetřovací paletě nezastupitelná i biopsie nervu. Na jednu
stranu velký pokrok, ale naopak i zmatek v dělení přinesly výsledky molekulárně genetických analýz,
neboť se zjistila řada genů s různou lokalizací na chromozomech, která je zodpovědná za správné
fungování periferních nervů a mutace v těchto genech způsobí poruchu, která se projeví
onemocněním. Je snaha o korelaci „genotyp-fenotyp“, tzn. snaha zjistit, zda přesně definované
mutace souhlasí s klinickými příznaky, průběhem, EMG nálezem atd., což se ukazuje, že není tak
jednoduché. Ale jistě tyto znalosti jsou nezbytným předpokladem porozumění složitým procesům v
nervovém systému a i rozvoje případných léčebných možností v budoucnu. Vědecké laboratoře na
celém světě pracují na plné obrátky.
A právě o tom bych chtěla hovořit. Jaké máme v poslední době možnosti kontaktu se světem.
Nepochybně díky změnám v naší zemi po roce 1989, ať už na to nahlížíme s menšími či většími
výhradami, jsou zde možnosti cestování do zahraničí a naopak specialisté ze světa přijíždějí k nám.
Naši lékaři jezdí na zahraniční kongresy a stáže, slyší renomované odborníky, navazují osobní
kontakty, učí se nové metodiky. Takže se mi stalo, že jsem na zahraničním kongresu například slyšela
přednášku o jednom nověji popsaném typu svalového onemocnění a řekla jsem si: „to je přesně jako
Barbora, kde nejsme schopni pohnout s diagnozou“ a po skončení jsem vyhledala přednášejícího
pana profesora a můj případ s ním prodiskutovala. Domluvili jsme se na dovyšetření, diagnoza se
potvrdila. Pak jsme na toto onemocnění upozornili i české kolegy a ejhle, i u nás se našli ještě další
pacienti.
Dále je to možnost zavedení moderních laboratorních, například genetických metod, které se
mladí kolegové učí na stážích v zahraničí a díky tomu jsme pak schopni skutečně držet krok se
zeměmi, se kterými bychom se chtěli srovnávat. V neposlední řadě je to přístup k odborným článkům
ze zahraničních časopisů. Nejde jen o rychlost, s jakou je můžeme získat, ale to, že je vůbec můžeme
získat. A zde chci zdůraznit právě možnost elektronické komunikace po webu. Během krátkého
„surfování“ se dostaneme k potřebným informacím, kde kdo jakou nemoc, jaké příznaky, jakou léčbu
atd. publikoval, při troše úsilí přes knihovní službu lze sehnat celé znění článku. A pak již není problém
třeba vejít v mailový kontakt s autorem, který se většinou velmi ochotně podělí o svoje zkušenosti.
Mladé generaci to asi přijde jako samozřejmost, ale pro mě je to vždycky malý zázrak. A opět krátký
příklad: naším oddělením postupně prošlo několik pacientů romského původu s nějakým
nervosvalovým onemocněním, které jsme nebyli schopni jednoznačně uzavřít, děti byly velmi široce
vyšetřovány bez výsledku. A protože si byli dosti podobní, nebylo jich málo, tak jsem tak dlouho trápila
počítač vkládáním hlavních příznaků v kombinaci s romským původem, až mi vypadlo, že už to někdo
taky publikoval, dokonce i s jasně danou mutací genu. A sedělo to dokonale. Několik vyměněných
mailů s autorem přineslo ovoce, vyšetřili nám v rámci jejich výzkumu DNA našich pacientů a diagnoza
byla jasná – jednalo se o vrozenou poruchu nervosvalového přenosu. Velkým přínosem pro tyto
pacienty je, že se jim dá léčebně pomoci stejnými léky jako u myastenia gravis. Samozřejmě jsem na
tuto zajímavou chorobu upozornila kolegy a v tuto chvíli je již molekulárně genetická metoda zavedena
dr. Seemanem a pacientů s touto diagnozou přibývá.
Díky možnosti výměny informací, bez které by neexistoval žádný pokrok, jsme pak schopni
například mnoha pacientům (i když ne všem) s nemocí CMT (ale samozřejmě i s jinými) říci přesněji,
co je příčinou jejich nemoci, jaký „překlep“ v jejich genetickém kódu nemoc způsobuje, jak se dědí. V
tuto chvíli bohužel není žádný léčebný výstup z tohoto zjištění, ale věřme, že jednou bude. Pokud
však má rodina zájem, u závažněji probíhajících případů CMT, je možné například nabídnout
diagnostiku v těhotenství.
Nevím, zda si čtenář uvědomí, že i možnost zakládání občanských sdružení, které spojují lidi
s podobnými zájmy, ve Vašem případě pacienty s CMT, je v naší zemi záležitostí mladou. A tato
sdružení se nemalou měrou podílí na šíření informací, nápadů, podpory atd. mezi pacienty, směrem k
veřejnosti a k odborníkům a jejich „vtažení do hry“ (jako nyní mě).
Na závěr bych Vám ráda popsala jedno onemocnění z okruhu dědičných polyneuropatií, které je
známé pouze několik let. Vše, co jsem výše uvedla jako fantastické možnosti získávání informací a k
tomu to dobrodružství poznání něčeho nového, se zde jasně uplatňuje.
Takže od úplného začátku: díky aktivitě Společnosti C-M-T se v roce 2000 konal velmi
zajímavý seminář o dědičných neuropatiích. Kromě přednášejících z Česka byl pozván jeden z
předních odborníků na genetické aspekty CMT dr. Timmerman z Belgie. Jak vyjmenovával jednotlivé

mutace, tak se okrajově zmínil o vzácných polyneuropatiích s kataraktou (šedý zákal). Přednáška byla
zajímavá, bylo tam spoustu nových faktů, snažila jsem si udělat nějaké poznámky. Krátce předtím
ležel na našem oddělení Dětské neurologie v Praze Krči romský chlapec, těžce handicapovaný,
nechodící. Byl po operaci vrozené katarakty, uvažovalo se o jistém genetickém syndromu, ale zcela to
„nesedělo“. Při EMG vyšetření jsme mu zjistili jasně zpomalené až nevýbavné rychlosti vedení
periferními nervy. Vzhledem k tomu, že měl staršího, stejně postiženého bratra (který byl umístěn v
ÚSP na Slovensku), bylo pravděpodobné, že se jedná o onemocnění dědičné. Šla jsem do poznámek
ze semináře o CMT a pak na internet. Našla jsem odborné články z roku 1999 o stejně postižených
romských pacientech v Bulharsku! Nemoc byla pojmenovaná jako syndrom kongenitální katarakty,
faciálního dysmorfismu a demyelinizační neuropatie se zkratkou CCFDN. Samozřejmě se hledal
genetický podklad onemocnění, v tu dobu však molekulárně genetické vyšetření ještě nebylo možné.
Po krátké době jsme pak udělali tuto klinickou diagnozu u dalších dvou, mnohem mladších romských
dětí. Bylo nasnadě, že nemoc nemusí být tak úplně vzácná a navíc je včas zachytitelná právě
kombinací romského etnika a vrozené katarakty. Proto jsem na ni upozornila přednáškou na
neurologickém semináři a získala pozornost dr. Seemana, který rovněž viděl obdobně nemocné
pacienty. Ten pak sledoval vývoj genetického výzkumu u této choroby, a poté, co byla popsaná
mutace zodpovědná za syndrom CCFDN, zavedl možnost diagnostiky i u nás. V tuto chvíli je již
podchyceno několik dalších pacientů.
Musíme věřit, že se vývoj nezastaví, že o možnosti výměny informací nebudeme připraveni a
že to bude ku prospěchu poznání a hlavně ku prospěchu našich nemocných.
MUDr. Dana Šišková
Dětská neurologie FTN, Praha 4

Z tisku: Něco pro studené ruce a nohy
Většina z nás zná velice důvěrně problémy s prokřehlýma rukama i nohama, a tak vás snad bude
zajímat článek o kapesních akumulátorech tepla z RC revue 3/2006, který nám doporučil Lubomír
Můr.
Putování za medvídkem
V minulém čísle RC revue mě zaujala zmínka o tepelném akumulátoru - medvídkovi. Od Oldy jsem se
dozvěděl, že se dá koupit v drogeriích, nic bližšího. Po návštěvě asi dvaceti obchodů bylo jasné, že to
tak jednoduché nebude, z drogerií mě posílali do lékáren, z lékáren do zdravotnických potřeb a z těch
zase zpátky do drogerií. Nakonec jsem zjistil toto:
Ve zdravotnických potřebách podobné výrobky většinou vedou, ale nemívají skladem.
Prodávají se čirá srdíčka na zahřívání rukou, polštářky nebo celé skládací pásy na záda, cena
polštářku se pohybuje mezi 260 až 325 Kč. Důležité je rozlišovat mezi lépe dostupnými termoobklady,
které se zahřejí ve vodě nebo vychladí v ledničce a bezprostředně potom použijí, a pro nás zajímavým
tepelným akumulátorem, který umí jen hřát, ale dá se spustit cvaknutím plíšku po libovolné době
skladování od „nabití“ v horké vodě. V lékárnách vyhřívací polštářky neprodávají, i když se v nich
občas vyskytují jako dárek připojený k velkému balení vitamínů nebo třeba léku na klouby ArthroStop.
Podstatně lépe jsem dopadl v obchodech s vybavením pro kempink a do přírody, všechny
tento výrobek mívají, jenže jen občas a sezónně, v prodejně Alpsport například měli malý 100g
polštářek pod názvem Ohřívač do kapsy za 120 Kč, YATE (www.yate.cz) jej prodává pod „krycím
názvem“ Amaroun za 91 Kč. Zajímavější je nabídka firmy TERKO (www.terko.cz) zabývající se

tepelnou pohodou, ta prodává dva větší polštářky 9x13cm v sadě za 125 Kč. Kupodivu nejčastěji je
najdeme v nabídce firem s reklamními předměty, a to za 30 až 40 Kč, avšak pouze ve větším
množství.
V drogeriích náležících k řetězcům se občas - tak asi jednou ročně - objevují ohřívací
polštářky v akci, ne ale akci cenové, spíše krátkém časově omezeném prodeji. Uvedeného modrého
medvídka pro děti měli před koncem loňského roku v některých prodejnách DM. Náhodou jsem se
strefil do podobné akce drogerie Rossmann, prodávali dva větší 164g polštářky s černým nápisem
HOT za méně než 30 Kč, tedy 15 Kč za kus.
I když jsem zvyklý na rozdílné ceny u různých prodejců, porovnání 325 Kč a 15 Kč za
v podstatě totožný výrobek mě zaráží. Máte-li o toto zboží zájem, je třeba je koupit v době, kdy zrovna
je - nebo se smířit s mnohonásobně vyšší cenou.
Mohu potvrdit, že vyhřívací polštářky fungují výtečně, začnou hřát několik sekund po aktivaci
plíškem a vydrží víc než půl hodiny. Dosáhnou teploty 50 až 55°C, nemohou tedy skoro nic poškodit,
natož zapálit. Polštářky vydrží prakticky neomezeně až do mechanického proražení. Určitě je to věc,
která stojí za trochu shánění, a doufám, že už se nebudu muset vrátit k ohřívání prstů nad plynovým
horkovzdušným hořákem.
Při hledání jsem narazil ve firmě Frankia Lov na benzinový ohřívač rukou pro lovce a myslivce,
který připomíná krabičku od cigaret se zaoblenými rohy vyrobenou z nerezového plechu. Plní se
benzinem a má pod odnímatelnou krytkou jemnou síťku pokrytou katalyzátorem, na kterém dochází
ke spalování bez plamene. K ohřívači patří sáček z pevného plátna, ve kterém se nosí a který
částečně reguluje přístup vzduchu, a tedy i výkon. Na jedno naplnění vydrží hřát nepřetržitě víc než
osm hodin, dá se zhasnout a znovu spustit. Tento ohřívač stojí kolem 330 Kč.
Připadal vám titulek jako název pohádky? Mně spíš bude dlouhou dobu připomínat menší
zákaznický maratón.
Ing. Michal Černý, RC revue 3/2006
Poznámka: Podle vzoru pana Černého jsem navštívila pár obchodů, i když svůj výlet nemohu
přirovnat k maratonu ani jinému běžeckému výkonu. Sedíc na židli vypravila jsem se do několika
internetových obchodů, kde jsem pro vás našla pár informací a obrázků.
Tak např. obchod Hanibal s cestovatelskými potřebami (www.hanibal.cz) prodává ohřívač ve tvaru
kolečka o průměru 9 cm za 120 Kč, zmíněný Amaroun na www.yate.cz má rozměry 10x7cm, na
www.army-shop.cz najdete chemický ohřívač za 128 Kč (velikost neuvedena), firma Warm Up
(www.warmup.cz) vyrábí celou řadu typů od malých polštářků 8x6cm pro vložení do rukavic (pár za
306 Kč) až po termovložky do bot (pár za 390 Kč), stejný sortiment naleznete např. na
www.okdiving.cz s potřebami pro potápěče.
Existují ještě kapesní ohřívače, které se neaktivují plíškem, ale např. protřepáním (www.eliass.net,
ohřívač Heat Factory) nebo jen otevřením vnějšího obalu a působením vzduchu (www.ohrejse.cz,
ohřívače Grabber Warmers), ale ty jsou pouze jednorázové a po použití už se nedají znovu „nabít“,
takže jejich nižší cena (od 25 Kč) není zase až tak výhodná, pokud se potřebujeme ohřát častěji.

chemický ohřívač z army-shopu

ohřívač z obchodu Hanibal
A na závěr ještě připomenu malé varování MUDr. Smetany, který nás nabádal k uvážlivému použití
podobných pomůcek: teplo odvápňuje, takže opakované časté používání ohřívačů stejně jako např.
horkých koupelí může uškodit našim kostem. Máme-li možnost prokrvit si svoje zkřehlé končetiny
jinak, dejme raději přednost masáži, střídání teplé a studené vody či cvičení, a po pohodlných
zázračných polštářcích, které vyrábějí teplo, sáhněme spíše výjimečně.
Klára Folvarská

Kontakty
I v letošním roce vás budeme informovat o nových kontaktech na lékaře, kteří spolupracují se
Společnosti C-M-T
MUDr. Tomáš Vodvářka
Hudební 2, 704 00 Ostrava – Mar. Hory
Specialista: odborný lékař neurologie
Tel. 596 624 744

MUDr. Jana Junkerová
Neurologická klinika FNsP
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
Specialista: neurologie
MUDr. Kamila Máchová
Bartošovice 208, 742 54
Specialista: neurologie, EMG
MUDr. Vladimír Peřina
Matice školské 17, 370 01 České Budějovice
Specialista: dětská neurologie
Tel. 386 56 604
e-mail: vperina@iol.cz
MUDr. Eva Faiferová
Nemocnice Děčín
Teplická 72, 405 07 Děčín IV
Specialista: Neurologie EMG
Tel. 412 512 240
MUDr. Patrik Janošík
Nemocnice Ostrava
Nemocniční 20, 702 00 Ostrava
Specialista: neurologie
Tel. 596 194 318
MUDr. Radim Píža
Dětská neurologie, FNsP
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba
Specialista: dětská neurologie
Tel. 597 373 621
MUDr. Ladislava Rennerová
Tolstého 22, 400 03 Ústí nad Labem
Specialista: dětská neurologie
MUDr. Jan Staněk
Klinika dětské neurologie FNsP
17. listopadu 790, 708 52 Ostrava
Specialista: dětská neurologie
Tel. 597 373 615, 36 27
e-mail: jan.stanek@fnspo.cz
MUDr. Helena Hojdíková
Neurologická kl. FN
Nezvalova 265, 500 05 Hradec Králové
Specialista: neurologie, dětská neurologie
e-mail: hojdihel@fnhk.cz
Kontakty na Slovensko
MUDr. Jana Tkáčová
Račianska 61, 831 02 Bratislava , SK
Specialista: detská neurologia
Tel. 0315 672 471
e-mail: jana.tkacova@liecebnecentrum.sk
MUDr. Ladislav Bratský
Fakultná nemocnica Košice
Oddelenie detskej neurologie
Trieda SNP 1, 040 11 Košice 11, SK
Specializace: detská neurologia
Tel. 00421 556 403 743 – odd, 640 25 35 – amb.
e-mail: bratsky@dnkosice.sk

MUDr. Danica Vladarová
Čsl. Armády 25, 036 01 Martin, SK
Specializace: neurologia – detská neurologia
Tel. 0434 222 161
MUDr. Katarína Okáľová
Detská fakult. nemocnice s poliklinikou
Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica, SK
Specializace: detský neurolog
e-mail: kokalova@dfnbb.sk

