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Milí přátelé,
zdravím Vás v předvánočním čase a doufám, že vše zvládáte v pohodě a šetříte
nervy. Přinášíme Vám nový Bulletin s důležitými novinkami i zajímavostmi,
které Vám snad pomohou, ale i potěší.
Rád bych se ještě vrátil k našemu semináři v Janských Lázních. Předpokládám,
že každý, kdo se ho zúčastnil, bude na tento společně strávený víkend dlouho
vzpomínat. Myslím, že vše dopadlo na výbornou a chci proto ještě jednou
poděkovat všem organizátorům i přednášejícím za skvěle odvedenou práci.
S blížícím se koncem roku je potřeba i trochu bilancovat. V roce 2010 jsme
v zásadě splnili to, co jsme si předsevzali. Zorganizovali jsme dvě víkendová
setkání, zúčastnili jsme se několika lékařských sympózií, se svými podněty jsme
se obraceli na všemožné instituce a úřady. Za poslední rok také nebývale narostla agenda sepisování různých odvolání, námitek a žalob. I ekonomická situace
Společnosti se v době hospodářské krize ukázala jako relativně stabilní.
Tato chvála však neznamená, že bychom měli usnout na vavřínech.
To ani zdaleka. Stále je toho mnoho ke zlepšování. Hlavně nám chybí větší
iniciativnost a nové, neotřelé nápady. To by mělo být také společným předsevzetím nás všech pro rok 2011.

Vážení a milí,
přeji Vám co nejklidnější a co nejpohodovější
prožití Svátků Vánočních
a do Nového roku hlavně hodně zdraví a lásky.
Váš Michal
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Vliv kyseliny askorbové na fenot yp hereditární neuropatie CMT1A :
Multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá a placebem kontrolovaná studie.
Mazanec R1, Vondráček P2, Havlová M3, Kobesová A1, Haberlová J1, Böhm J3,
Novaková L3, Vyhnálková E1, Seeman P1, Bojar M1
1
2
3

Neurologická klinika ,2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
a Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Klinika dětské neurologie, Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity
a Fakultní nemocnice Brno
Neurologická klinika,1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

Úvod: Choroba Charcot Marie Tooth typ 1A (CMT1A) je nejčastější dědičná
neuropatie. Je charakterizovaná deformitou nohy, svalovými atrofiemi a poruchou čití. Kauzální terapie dosud není dostupná. Experimentální zvířecí modely
na transgenních myších prokázaly, že kyselina askorbová je schopna ovlivnit
demyelinizační lézi periferních nervů a zlepšit svalovou funkci. Studie se zabývá
hodnocením účinnosti a bezpečnosti podávání kyseliny askorbové u dospělých
CMT1A pacientů.
Metodika: 24 měsíční sledování CMT1A pacientů v randomizované, dvojitě slepé
a placebem kontrolované studii proběhlo v období od listopadu 2007 do prosince
2009. Bylo randomizováno 60 pacientů s potvrzenou duplikací PMP22 genu.
Ve skupině účinné látky pacienti užívali 1500 mg kyseliny askorbové a ve druhé,
věkem odpovídající skupině, užívali placebo. Všichni výzkumníci byli zaslepení
a rozděleni na léčící a hodnotící výzkumníky.
Primární výstupem bylo hodnocení změn kompozitní CMT neuropatické škály
( CMTNS) během 24 měsíců, dále hodnocení dynamometrické, test 9 jamek,
chůze na 10 metrů a elektrofyziologické hodnocení.
Výsledky: Studii dokončilo 51 pacientů (27 léčených kyselinou askorbovou
a 24 léčených placebem). Průměrná změna (median) CMTNS byla ve skupině
účinné látky 0.5 bodu a ve skupině placeba 1.0 bodu. Nebyly zjištěny statisticky
významné rozdíly v dalších kvatitativních testech ani ve frekvenci vedlejších
účinků kyseliny askorbové mezi skupinou účinné látky a skupinou placeba.
Závěr: Studie nepotvrdila očekávaný efekt kyseliny askorbové na průběh
choroby CMT1A. Prokázala pouze, že progrese choroby vlivem kyseliny askorbové poněkud pomalejší. Rozdíl proti placebo však nebyl statisticky významný.
Dále prokázala, že kyselina askorbová v dávce 1500 mg denně je bezpečnou
a dobře tolerovanou látkou.
Pro definitivní zhodnocení efektu kyseliny askorbové na průběh CMT1A choroby
je nutné zhodnotit vliv vyšší dávky (např.4 gr/den), větší soubor pacientů a vliv
věku. To umožní souhrnné výsledky dalších studií např. v Itálii a Velké Británii
a posléze v USA (duben/2011).
Podpořeno grantem IGA MZ CR NR/9517-3
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PJe oděkování
naší milou povinností poděkovat všem pacientům z různých koutů republiky,
kteří se studie v letech 2007-2009 zúčastnili a zdárně ji dokončili. Bylo jich
celkem 51 ve třech centrech – FN Motol v Praze, Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze a FN Brno. Díky jejich spolupráci a mnohdy i díky nemalému úsilí
a finančním prostředkům, které museli vynaložit na pravidelné konzultace během
dvou let sledování, bylo možné studii dokončit.
Přispěli velkým dílem do společné pokladnice našich poznatků o CMT chorobě
a hlavně pomohli posunout o kus dál naše zkušenosti s léčbou této nemoci.
Přestože studie neprokázala očekávaný efekt, přinesla řadu zajímavých pozorování a otázek, proč tomu tak je. A to je jeden z hlavních výzkumných úkolů.
Poděkování určitě patří Společnosti C-M-T , bez jejíž podpory a pomoci,
by nebylo možné tuto studii zahájit a dokončit. I v tom je jedno z hlavních poslání
naší Společnosti C-M-T a ta obstála na jedničku.
Těšíme se na další spolupráci s vámi v podobných projektech s vírou, že najdeme
konečně způsob jak CMT chorobu léčit.

As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D
Hlavní koordinátor studie

As. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D
Koordinátor ve FN Motol

Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc
Koordinátor ve VFN Praha

Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D
Koordinátor ve FN Brno
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Pozvánka na valnou hromadu
Výbor občanského sdružení

Společnost C-M-T

se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84, 2. lékařská fakulta UK Praha - Motol, PSČ 150 06
svolává řádnou valnou hromadu,
která se uskuteční v pátek dne 11.3.2011 od 16.30 hodin
v areálu Fakultní nemocnice Motol :
Neurologická klinika (dospělých) UK, 2.LF a Motol - uzel D, 2.patro, knihovna
Program jednání:
1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady,
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Informace o činnosti v r. 2010.
4. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2010, schválení
zprávy revizní komise.
5. Volba členů výboru Společnosti a revizní komise Společnosti.
6. Plán a úkoly činnosti Společnosti na rok 2011.
7. Diskuze.
8. Závěr.
Registrace členů Společnosti začíná v 16.00 hodin. Právo na účast mají členové
Společnosti C-M-T, kteří se stali členy Společnosti C-M-T nejpozději ke dni konání
této Valné hromady.
Členové se prokáží platným občanským průkazem, v případě zastupování též plnou
mocí.
Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí
na valné hromadě.
Za Společnost C-M-T předseda výboru Mgr. Michal Šimůnek
Poznámka: Pokud se nebudete moci zúčastnit valné hromady, přikládáme plnou moc,
kterou předejte vyplněnou a podepsanou svému zástupci, popř. pošlete na adresu:
Mgr. Michal Šimůnek, Rybova 1902/18, 500 09 Hradec Králové.
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Napsali jsme…
Společnost C-M-T se obrátila na ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera,
CSc., ředitele FN v Motole JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA a ředitele Všeobecné
zdravotní pojišťovny MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA., ve věci údajných plánů
vedení Fakultní nemocnice v Motole, se kterými nesouhlasíme. Tyto dopisy
pro Vaši informaci přetiskujeme:
1)
Vážený pane ministře,
Společnost C-M-T je občanské sdružení osob postižených dědičnou neuropatií
Charcot-Marie-Tooth (CMT) v České republice. Chorobou CMT trpí v ČR několik
tisíc osob. Společnost C-M-T, která byla založena v roce 1999, si klade za cíl mj.
šířit povědomí o této relativně časté chorobě a také hájit zájmy pacientů s CMT
a jejich rodin.
Tímto dopisem, pane ministře, chceme vyjádřit naše znepokojení a naše obavy
z údajně chystaných plánů vedení FN v Motole na zrušení specializovaných laboratoří při klinikách a pro nás zejména DNA laboratoře při Klinice dětské neurologie,
která je jediným pracovištěm, provádějícím DNA vyšetření pacientů a rodin s CMT.
Jako členové Národní rady zdravotně postižených jsme navíc znepokojeni plány
vedení FNM na zrušení i dalších unikátních a vysoce specializovaných laboratoří
při dalších klinikách Pediatrické a Hematologicko - onkologické.
Velká část našich členů vděčí odborníkům z DNA laboratoře při Klinice dětské
neurologie za svou správnou diagnosu, případně za její potvrzení či upřesnění
na DNA úrovni nebo dokonce za možnost mít zdravé potomky, nepostižené
nemocí CMT. Zrušením DNA diagnostiky naší choroby v DNA laboratoři a oddělením
diagnostiky od výzkumu a rozbitím expertních týmů by byly nejvíce postiženi naši
členové a další pacienti a rodiny v ČR. Takový scénář je pro nás zcela nepřijatelný
a žádáme Vás o pomoc.
Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste v zájmu českých pacientů nedovolil
rušit nebo rozbíjet specializované týmy špičkových odborníků, týmy, které vznikaly
řadu let. Jsme přesvědčeni, že plány vedení FN v Motole na odebrání specializovaných laboratoří příslušným klinikám, kde se v minulých letech postupně vyvinuly,
by bylo osudovou chybou, která by narušila důležitá a vzájemně výhodná propojení
diagnostiky a výzkumu a oddálila by tím naše naděje na účinnou léčbu naší nemoci.
Za výbor Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek
předseda Společnosti CMT
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2)
Vážený pane řediteli,
Společnost C-M-T je občanské sdružení osob postižených dědičnou neuropatií
Charcot-Marie-Tooth (CMT) v České republice. Chorobou CMT trpí v ČR několik
tisíc osob. Společnost C-M-T, která byla založena v roce 1999, si klade za cíl mj.
šířit povědomí o této relativně časté chorobě a také hájit zájmy pacientů s CMT
a jejich rodin.
Tímto dopisem, pane řediteli, chceme vyjádřit naše znepokojení a naše obavy
z údajně chystaných plánů ve FN v Motole na zrušení specializovaných laboratoří při klinikách a pro nás zejména DNA laboratoře při Klinice dětské neurologie,
která je jediným pracovištěm, provádějícím DNA vyšetření pacientů a rodin s CMT.
Jako členové Národní rady zdravotně postižených jsme navíc znepokojeni plány
vedení FNM na zrušení i dalších unikátních a vysoce specializovaných laboratoří
při dalších klinikách Pediatrické a Hematologicko - onkologické.
Velká část našich členů vděčí odborníkům z DNA laboratoře při Klinice dětské
neurologie za svou správnou diagnosu, případně za její potvrzení či upřesnění na DNA
úrovni nebo dokonce za možnost mít zdravé potomky, nepostižené nemocí CMT.
Zrušením DNA diagnostiky naší choroby v DNA laboratoři a oddělením diagnostiky
od výzkumu a rozbitím expertních týmů by byly nejvíce postiženi naši členové
a další pacienti a rodiny v ČR. Takový scénář je pro nás zcela nepřijatelný.
Vážený pane řediteli, žádáme Vás, abyste v zájmu českých pacientů nedovolil rušit
nebo rozbíjet specializované týmy špičkových odborníků, týmy, které vznikaly řadu
let. Jsme přesvědčeni, že plány na odebrání specializovaných laboratoří příslušným
klinikám FN v Motole, kde se v minulých letech postupně vyvinuly, by bylo osudovou chybou, která by narušila důležitá a vzájemně výhodná propojení diagnostiky
a výzkumu a oddálila by tím naše naděje na účinnou léčbu naší nemoci.

Za výbor Společnosti C-M-T

Mgr. Michal Šimůnek
předseda Společnosti CMT
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3)
Vážený pane řediteli,
Společnost C-M-T je občanské sdružení osob postižených dědičnou neuropatií
Charcot-Marie-Tooth (CMT) v České republice. Chorobou CMT trpí v ČR několik
tisíc osob. Společnost C-M-T, která byla založena v roce 1999, si klade za cíl mj.
šířit povědomí o této relativně časté chorobě a také hájit zájmy pacientů s CMT
a jejich rodin.
Tímto dopisem, pane řediteli, chceme vyjádřit naše znepokojení a obavy z údajných
plánů vedení FN v Motole na zrušení specializovaných laboratoří při klinikách
a pro nás zejména DNA laboratoře při Klinice dětské neurologie, která je jediným
pracovištěm, provádějícím DNA vyšetření pacientů a rodin s nemocí CMT.
Jako členové Národní rady zdravotně postižených (NRZP ČR) jsme navíc
znepokojeni plány vedení FN Motol na zrušení i dalších unikátních a vysoce
specializovaných laboratoří při dalších klinikách - Pediatrické a Hematologickoonkologické. Vedení FN v Motole se přitom odvolává na požadavek právě ze strany
VZP tyto specializované a většinou v ČR jedinečné laboratoře při klinikách převést
do velkých laboratorních celků, jako ústav genetiky nebo biochemie či hematologie.
Z odborných prezentací lékařů na setkáních naší Společnosti i z dostupných
prezentací na odborných sjezdech dobře víme, že tyto specializované laboratoře,
ač menší, jsou v prováděné diagnostice vysoce efektivní a jimi prováděná
diagnostika má díky spojení s klinickým pracovištěm vysokou výtěžnost prováděných
vyšetření, čímž dochází k důležitým úsporám na jiné výkony, hrazené ze zdravotního pojištění.
Velká část našich členů vděčí odborníkům z DNA laboratoře při Klinice dětské
neurologie za svou správnou diagnosu, případně za její potvrzení či upřesnění
na DNA úrovni nebo dokonce za možnost mít zdravé potomky, nepostižené nemocí
CMT. Zrušením DNA diagnostiky naší choroby v DNA laboratoři, oddělením diagnostiky od výzkumu a rozbitím expertních týmů by byly nejvíce postiženi naši členové
a další pacienti a rodiny v ČR. Takový scénář je pro nás zcela nepřijatelný a žádáme
Vás o pomoc. Z vlastní zkušenosti víme, že pracovníci DNA laboratoře KDN mají
s diagnostikou a výzkumem příčin chorob CMT v naší zemi největší zkušenosti
a tento fakt Vám jistě mohou potvrdit i odborní lékaři neurologie i genetiky.
Vážený pane řediteli, žádáme Vás, abyste v zájmu českých pacientů nežádal
ani nedovolil rušit nebo rozbíjet specializované týmy špičkových odborníků, týmy,
které vznikaly řadu let. Jsme přesvědčeni, že plány vedení FN v Motole na odebrání
specializovaných laboratoří příslušným klinikám, kde se v minulých letech
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postupně vyvinuly, by bylo osudovou chybou, která by narušila důležitá a vzájemně
výhodná propojení diagnostiky a výzkumu a oddálila by tím naše naděje
na účinnou léčbu naší nemoci. Jsme velmi znepokojeni nebezpečím, že převedení
zavedené DNA diagnostiky z osvědčených a renomovaných, světově uznávaných
pracovišť při klinikách, pod jiné, větší celky, by kromě rizika zhoršení péče o naše
členy a další pacienty vedlo i k plýtvání prostředků zdravotního pojištění.

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

Na uvedené dopisy jsme do uzávěrky Bulletinu obdrželi tyto dvě odpovědi.
Naše starosti a obavy se nerozptýlily, naopak. Ve věci se budeme i nadále angažovat. O naších dalších krocích Vás budeme informovat na webu: www.c-m-t.cz
na dalších stránkach
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Odpověď z FN Motol

10

Odpověď z VZP
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Zúčastnili

jsme se…

…..Semináře v Janských Lázních
Ve dnech 15. - 17.10.2010 jsme se opět sešli na odborném semináři
Společnosti C-M-T v Janských Lázních. Protože se v loňském roce, vzhledem
k nepříznivé finanční situaci, seminář nekonal, uvítali jsme možnost společně
prožitého víkendu.
O tom, že náhody jsou skutečně nepředvídatelné, jsme se přesvědčili již
při cestě do Janských Lázní, kdy jsme se společně s Jitkou a Rendou Molitorisovými, se kterými jsme na seminář cestovali, zastavili na oběd v Jaroměři.
Při přecházení silnice Jitka svou typickou cmťáckou chůzí po přechodu na sebe
natolik upoutala pozornost, že právě projíždějícímu automobilu ze Závady
s Blankou a Rosťou Klouzalovými tato skutečnost neunikla. A tak jsme se všichni
náhodou setkali na společném obědě. Krkonoše nás přivítaly velice nevlídně,
tmavé mraky se na horizontu dotýkaly snad i silnice, déšť nás provázel
až k hotelu Astoria, kde jsme byli ubytováni. Přesto jsme se nedali nepříznivým
počasím odradit a na společné setkání s ostatními jsme se těšili. Po vyřízení
nezbytných administrativních záležitostí jsme poseděli v hotelové klubovně.
Každý měl možnost vybrat si z dovezených sponzorských dárků, ať již hudebních
CD, či malovaných perníčků. Velké poděkování patří paní Dáše Křemenové, která pro přítomné dámy přivezla množství bižuterie, a tak se každá
z nás mohla ozdobit tak, aby náš vzhled byl co nejdokonalejší. Některé
z nás měly z dárků takovou radost, jako by je navštívil Ježíšek. Páteční večer
jsme pak prožili při hudbě a společném posezení. V sobotu jsme se všichni
zúčastnili odborného semináře Společnosti C-M-T v kulturním sále Janského
Dvora.
Po uvítání, které obstarala vedoucí lékařka lázní pro dospělé, paní primářka
MUDr. Zuzana Dlouhá, nás jménem ministra práce a sociálních věcí ČR
pozdravil jeho náměstek pro sociální a rodinnou politiku, pan David Kafka.
Pak již následovaly odborné přednášky pozvaných lékařů a dalších hostů.
O všechny prezentace byl velký zájem a všichni přednášející si zaslouží naše
poděkování. Všechny přednesené odborné prezentace můžete již nyní najít na
našich webových stránkách www.c-m-t.cz.
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V odpoledních hodinách jsme měli možnost využít bezplatně bazénu zdejších
lázních, což většina přítomných uvítala. Několik z nás se vypravilo do dětské
léčebny Vesna na návštěvu jedné z našich nejmladších členek, Markétky
Michalové, která je zde na léčení. Sobotní večer každý trávil podle svých
představ. Někteří navštívili místní diskotéku, jiní se věnovali kulečníku
nebo strávili společný večer v hotelové restauraci. Víkend utekl jako voda
a nastal čas nedělního odjezdu. Jen málokomu se ale chtělo odjíždět.
Na cestu domů nás svými hřejivými paprsky vyprovázelo i konečně vylezlé
sluníčko a modrá obloha.
Závěrem nezbývá než poděkovat organizátorům za vydařenou akci a těšit
se na příští setkání. Speciální dík patří vedení Státních léčebných lázní
Janské Lázně, s.p., za umožnění uspořádání semináře v prostorách lázní a též
managementu hotelu Astoria za bezproblémový pobyt.
manželé Sokolovi

.….Republikového shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením
Zástupci Společnosti C-M-T se ve dnech 15. a 16. září 2010 zúčastnili XI.
Republikového shromáždění NRZP. Delegáti přijali otevřený dopis představitelům vlády a politických stran, tvořících vládní koalici. Vyjádřili v něm jasný
nesouhlas s návrhem na zrušení sociálního příplatku a snížení příspěvku
na péči v I. stupni z 2000,- na 800,- korun. Přítomní vyzvali představitelé vlády
a koaličních stran, aby jednali s vedením NRZP a hledali společně kompromis
mezi nutnými úsporami a zachováním schopnosti rodin, starat se o své členy
se zdravotním postižením.
Delegáti zároveň vyslovili souhlas s peticí proti změnám, které jsou obsaženy
v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti MPSV. Cílem petice bylo apelovat na poslance,
aby při projednávání výše uvedeného zákona vypustili ustanovení o zrušení
sociálního příplatku a ustanovení o snížení příspěvku na péči v I. stupni,
případně, aby pozměnili oba návrhy tak, aby neměly fatální dopad na osoby
se zdravotním postižením.
Více informací o jednání Republikového shromáždění najdete na www.nrzp.cz
Jitka a René Molitorisovi
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…..Dny NATO v Ostravě
Ve dnech 18. - 19. září se na letišti Leoše Janáčka v Ostravě konal již 10. ročník
největší letecko-armádně-bezpečnostní akce ve střední Evropě - Dny NATO.
Jejím cílem je prezentovat široké veřejnosti co nejširší škálu prostředků,
kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti.
Celodenní program se skládal z prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky, dynamických ukázek výcviku speciálních jednotek, leteckých
ukázek a prezentace výzbroje, výstroje a vybavení útvarů. Na žádné jiné akci
není možné na jediném místě shlédnout špičkové umění a techniku nejenom
vojáků, hasičů a policistů, ale také celníků, vězeňské služby, městské policie
a dalších elitních útvarů.
Této akce jsem se zúčastnil již po třetí a vždy s příjemný pocitem, organizátoři
akce „Dny NATO“, společnost Jagello (www.jagello.org), nezapomínají ani
na zdravotně postižené občany, je jim zde věnovaná maximální pozornost.
Jejich vstřícnost a ochota si jistě zaslouží poděkování, protože s takovýmto
přístupem se běžně nesetkávám.
Jiří Klouzal

FOTO: vlevo pilot Keith Dennis a napravo majitel Peter Vacher
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Společenská rubrika
Od 01.10 do 31.12. 2010 oslavili životní jubileum tito naši členové
65 let Hamrlová Věra
Panák Alois
60 let Mikš Jan
Pauerová Miloslava
50 let Kotlíková Dagmar

Blahopřejeme!

40 let Karastojanová Michaela

Důležité…
Přehled úsporných opatření v sociální oblasti od 1.1.2011
1. Nemocenská se bude vyplácet po celou dobu nemoci ve výši 60 procent
denního vyměřovacího základu. Dosud se procento zvyšovalo po 30. dni
nemoci na 66 procent, po 60. dni na 72 procent.
2. Stát bude nemocenskou proplácet až od 22. dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti, namísto nynějšího 15. dne. Zaměstnavatelé tak budou
proplácet oproti současnosti o týden navíc. Opatření by mělo platit tři roky.
3. Sazba pojistného na sociální zabezpečení bude pro zaměstnavatele
zachována na 25 procentech, nedojde k jejímu snížení na 24,1 procent.
4. Zaměstnavatelé si nebudou moci odečíst polovinu náhrady mzdy poskytnuté za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény od pojistného
na sociální zabezpečení, které má zaměstnavatel odvádět.
5. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) si může určit vyšší měsíční
základ pro odvod pojistného na nemocenské pojištění, než odpovídá jejím
příjmům, jestliže si určí měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění minimálně ve stejné výši nebo vyšší.
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6. Zaměstnavatelé do 25 zaměstnanců se budou moci přihlásit do zvláštního
systému placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou pojistného
o jeden procentní bod vyšší, zvýší se tedy z 2,3 procenta na 3,3 procenta.
Díky tomu si budou moci odečíst z pojistného polovinu z náhrady mzdy
vyplácené za dočasné pracovní neschopnosti.
7. Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnanci a OSVČ zůstává na úrovni roku 2010, což je 72násobek
průměrné mzdy.
8. Omezení výplaty sociálního příplatku pouze pro rodiny, kde jeden rodič
pečuje o dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené či těžce
zdravotně postižené dítě. Dále bude náležet rodinám, kde alespoň jeden
z rodičů pečující o dítě je sám nezaopatřeným dítětem, tedy mu je méně
než 26 let.
9. Změny v pobírání rodičovského příspěvku ve tříleté a čtyřleté variantě.
Celková vyplacená částka se sjednotí na 216.000 korun.
10. Porodné se bude vyplácet pouze za první narozené dítě výhradně
těm rodinám, jejichž příjem nepřesáhne 2,4násobek životního minima.
11. Přibude důvodů, ze kterých je možné agentuře či úřadu práce odejmout
povolení ke zprostředkování zaměstnání.
12. Lidé registrovaní na úřadu práce nebudou moci pobírat dávky a současně
pracovat, jak je tomu nyní ve vybraných případech.
13. Lidé, kteří odejdou ze zaměstnání po dohodě se zaměstnavatelem
či na vlastní žádost, budou mít nárok pouze na nižší podporu v nezaměstnanosti, ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku
nebo vyměřovacího základu.
14. OSVČ bude mít nárok na překlenovací příspěvek, pokud už nebude
registrována jako uchazeč o zaměstnání.
15. Podpora v nezaměstnanosti se bude vyplácet až po uplynutí doby,
která odpovídá vyplacenému odstupnému nebo odchodnému.
16. Příspěvek na péči se v prvním stupni sníží ze současných 2000 na 800
korun měsíčně.
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17. Vláda bude moci nařízením stanovit okruh zaměstnanců, se kterými bude možné sjednat smluvní plat, a to mimo stanovené platové tarify
pro platové třídy a platové stupně.
Zdroj: MPSV

Výše příspěvku na provoz motorového vozidla 2011
MPSV ČR připravilo novelu vyhlášky č. 182/1991 Sb., dle které snížená
výplata příspěvku na provoz motorového vozidla byla prodloužena
o dva roky, to je do konce roku 2012. Svoje rozhodnutí odůvodnilo tím,
že do té doby bude schválena nová zákonná úprava všech příspěvků
pro osoby se zdravotním postižením. Stalo se tak i přesto, že v návrhu
rozpočtu kapitoly MPSV ČR na rok 2011 bylo počítáno již s tím, že příspěvek
na provoz motorového vozidla bude vyplácen v plné výši.
Michal Šimůnek

Přenechání zdravotnických prostředků postiženým
Na jednání zástupců NRZP s vedoucími pracovníky VZP byli zástupci
zdravotně postižených informováni, že od 1. ledna 2011 bude spuštěn nový
systém při výměně invalidního vozíku. Již nebude muset být vozík vracen,
ale v případě zájmu klienta bude moci být uzavřena tzv. dohoda o narovnání. Tato dohoda umožní, aby klientovi po uplynutí užívací doby mohl
zůstat vozík v osobním vlastnictví. Smlouva o narovnání bude podepsána s tím,
že klient zaplatí nepatrnou částku pojišťovně za převedení vozíku do osobního vlastnictví. Ze zprávy NRZP citujeme:
„…Stěžejním bodem, projednávaným na této schůzce, byla problematika
vlastnictví zdravotnických prostředků, především pak invalidních vozíků,
kdy je takový vozík, po skončení doby jeho životnosti, již odepsán… VZP ČR
je s touto problematikou velmi dobře seznámena a současný stav sama považuje, ze svého pohledu, za nevyhovující a neuspokojivý… VZP ČR deklaro-

17

vala, že do budoucna považuje za nejčistější způsob řešení zavedení institutu
narovnání ve věci vlastnictví jakéhokoliv zdravotnického prostředku, tedy též
invalidních vozíků. V praxi by to znamenalo, že sepsáním příslušné Dohody
o narovnání mezi VZP ČR (jako vlastníkem zdravotnického prostředku)
a jejím pojištěncem (jako uživatelem zapůjčeného zdravotnického prostředku)
by bylo možné vlastnictví k prostředkům, na základě žádosti pojištěnce
a současného souhlasného stanoviska VZP ČR, na tohoto pojištěnce převést
a zároveň „narovnat“ vzájemné majetkové nároky obou stran (vyrovnat
finančně pohledávky obou stran vzniklé z přechodu vlastnictví k předmětnému zdravotnickému prostředku). Tento institut by byl, pravděpodobně,
nejčastěji využíván ve výše označeném případě, tj. při přechodu vlastnictví
invalidních vozíků, na základě žádosti pojištěnce (uživatele), na něho poté,
kdy je u takového vozíku, po skončení doby jeho životnosti, rozhodnuto
o vyloučení z užívání. Ale škála využití tohoto institutu by mohla být mnohem širší. Žádné detaily tohoto plánovaného způsobu řešení ještě není VZP
ČR, v současném stádiu rozpracovanosti, schopna sdělit, neboť se nachází
ve fázi, kdy je vše zpracováváno, ekonomicky analyzováno a celý systém VZP
ČR teprve „dolaďuje“, aby byl ihned plně funkční. Přesto je velmi pravděpodobné, že u již vyřazených zdravotnických prostředků a nejen u nich, by byla
stanovena VZP ČR jejich tzv. „zůstatková cena“. To by v praxi znamenalo,
že cena vyřazeného prostředku při sepsání Dohody o narovnání by nejspíš byla ze strany VZP ČR pouze symbolická. Zúčastnění zástupci VZP ČR
odhadli, že by se mohlo podařit, aby tento systém mohl být spuštěn a být plně
funkční nejspíš od začátku roku 2011.“ VZP dále na jednání deklarovala,
že má připraveno řešení i pro případy výměny vozíků v přechodném
období, než bude nastíněný způsob uveden v praxi. „…V současné době lze
tuto problematiku řešit přenecháním vyřazeného zdravotnického prostředku
(vozíku) pojištěnci k ekologické likvidaci darovacím dopisem. V tomto případě je třeba zvolit proces, kdy pojištěnec napíše jednoduchou žádost, kterou
zašle na svoji, místně příslušnou, Krajskou pobočku a příslušný revizní technik
žádost vyřídí (v současné době) dopisem (Dohodou o narovnání v budoucnu).
Zde však z jednání vyplynulo, že tento postup je mimořádným řešením
a do spuštění plánovaného systému Dohod o narovnání bude u každého
zájemce o přenechání již vyřazeného vozíku postupováno individuálně.
Věc bude vždy ponechána na posouzení příslušného revizního technika.“

Michal Šimůnek
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Výpočet nemocenských dávek 2011
Ve Sbírce zákonů vyšlo dne 15. října 2010 sdělení Ministerstva práce
a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění
výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných
v roce 2011: Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2011 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu
činí 825 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu
činí 1 237 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu
činí 2 474 Kč.
Oproti roku 2010 se tedy jedná o zvýšení částek redukčních hranic,
které bude mít za následek lehké zvýšení denního vyměřovacího základu
pro výpočet nemocenských dávek. V praxi tedy dostaneme oproti roku 2010
na nemocenských dávkách o několik korun více. Zvýšení se však bude
pohybovat pouze v řádech desítek korun.

Zdroj: MPSV

Zvýšení důchodů o cca 371 Kč
Vláda přijala návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení základní
výměry důchodů o 60 Kč na 2 230 Kč a procentní výměry každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 o 3,9 % procentní výměry náležející
před zvýšením. Cílem navržené úpravy bylo zvýšit důchody v zákonem
stanoveném termínu a zákonem předepsanou formou, tj. nařízením vlády.
V pravidelném termínu byly důchody zvýšeny naposledy od ledna 2009.
Průměrná výše samostatně vypláceného starobního důchodu se tak zvýší
o 371 Kč měsíčně na 10 494 Kč, tj. o 3,66 %.

Zdroj: MPSV
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Zvýhodnění držitelů průkazů ZTP a ZTP/P u Českých drah
Dnem 12. prosince 2010 vstupují v platnost nové Smluvní přepravní podmínky
Českých drah. Byla akceptována iniciativa SONS přijetím ustanovení,
které umožňuje držitelům průkazů ZTP a ZTP/P zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v „obsazené“ stanici bez manipulační
přirážky. Jízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i „předplacenou“ In – kartou. U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu
pochopitelně využít nelze. Nové SPPO ČD naleznete na odkazu: http://www.
cd.cz/assets/infoservis/cim-se-ridime/sppo.pdf. Úpravu naleznete v bodech
75 b) a 75.1. Vybraný text potřebné části citujeme: České dráhy, a.s. ČD
SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Schváleno rozhodnutím náměstka GŘ pro obchod a marketing
dne: 25. října 2010 pod č.j.: 58 501 / 2010-O28 Účinnost od: 12. 12. 2010
Kapitola IV Manipulační přirážka, přirážka k jízdnému a dodatečné prokázání
nároku na slevu 75. Bez manipulační přirážky nebo přirážky k jízdnému si lze
ve vlaku zakoupit j& iacute;jízdenku nebo doplatek k jízdnému: a) při prvním
odbavení a při prvním doplatku k platnému předem zakoupenému jízdnímu
dokladu nebo místence po nástupu do vlaku v neobsazené stanici (označené v platném jízdním řádu symbolem 3) nebo v prostoru stanice přístupném pouze s platným jízdním dokladem, pokud se cestující o zaplacení sám
přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamžiku, kdy bude
vyzván k předložení jízdních dokladů, b) při doplatku jízdného do 1. vozové
třídy, za jízdu oklikou, při jízdě za původní cílovou stanici a při vystavení
jízdného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P po nástupu do vlaku v obsazené
stanici nebo v prostoru stanice přístupném pouze s platným jízdním dokladem,
pokud se cestující o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD
nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů,
c) při vystavení žákovského jízdného z pohraničního bodu pro držitele
žákovského průkazu, studujícího na zahraniční škole, pokud se o zaplacení sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamžiku,
kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů, d) pokud nemohl být cestující
v nástupní obsazené stanici odbaven do požadované cílové stanice
nebo požadovaným druhem jízdného a o zaplacení neb o doplacení jízdného
se sám přihlásí u pověřeného zaměstnance ČD nejpozději v okamžiku,
kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů. 75. 1. Manipulační přirážku ani přirážku neplatí cestující při úhradě přepravného za psa ve vlaku.
Lída Jarotková,
internet

20

Přečetli jsme za Vás…..
Portál o poznávání přibližuje cestování na vozíku
Nový portál Poznávat.cz spustila společnost Blue.point Solutions. Jeho
šéfredaktorkou je Marie Harcubová, vozíčkářka na plný úvazek, jak o sobě říká.
Na vozíku již procestovala v doprovodu své maminky kus světa,
takže rubriku Cestujeme vozíkem může zaplňovat autentickými zážitky.
Tento portál má všem čtenářům ukázat krásy a zajímavosti měst a zemí
po celémsvětě. Maruška na něj bude vkládat její vlastní zkušenosti z cestování
po světě s vozíčkem, a taky zkušenosti dalších postižených, kteří se nebojí cestovat.
Postupně by měl vzniknout velmi zajímavý portál článků, plný všemožných
praktických informací, krásných fotek, videí a mapek. Budou sem vkládány
i tipy na výlety po České republice. Vše zveřejňuje pravidelně i na dvou stránkách
Facebooku: Cestování nejen na vozíku... a Cestování.

Praktičtí lékaři pro zdravotně postižené
Dne 4. listopadu 2010 se uskutečnilo jednání Komise Ministerstva zdravotnictví pro péči o děti a dorost. Komise projednávala podnět, který se týkal problému některých mladistvých se zdravotním postižením. Tito lidé mají často problém
s nalezením všeobecného praktického lékaře, který by byl ochoten je po dovršení
19 let zaregistrovat a převzít do své péče. Do 19 let jsou tito mladiství se zdravotním postižením registrováni u svého dětského lékaře. Praktickému lékaři pro děti
a dorost neposkytuje zdravotní pojišťovna žádnou platbu, pokud si ponechá osobu
starší 19 let. Pokud by se takový případ Vám stal osobně a nebo ve Vašem okolí,
kdy praktický lékař nebude chtít zaregistrovat osobu se zdravotním postižením,
která dovršila věk 19 let, můžete se obrátit na paní MUDr. Janu Uhrovou,
1. místopředsedkynin Sdružení praktických lékařů ČR, uhrova@zdravotnictvi.cz.

Akce a slevy pro zdravotně postižené
Na webových stránkách http://zdravotnepostizeni.webnode.cz/akce-a-slevy/
jsou zveřejněny speciální slevy a akce pro osoby se zdravotním postižením.
Zajímavé jsou především informace o slevách na vstupném či na službách,
které nejsou dány zákonem a jsou tedy dobrou vůli pořadatele akce či prodejce.

Zdroj: internet
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Víte,že……
…… zákon zaručuje žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním právo na uzpůsobení podmínek vzdělávání
a ukončování vzdělávání. Jak je tomu konkrétně u maturity?
Smyslem a hlavním cílem koncepce konání společné části maturitní zkoušky
(MZ) žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním je umožnit těmto žákům konat MZ takovým způsobem, aby byl minimalizován vliv jejich
handicapu na výsledky zkoušky a zároveň byla v nejvyšší možné míře zachována objektivita a srovnatelnost výsledků zkoušky s výsledky nepostižené (intaktní)
žákovské populace.
Podoba MZ pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním
je přímo odvozena od MZ pro intaktní populaci. Podstatu změn tvoří uzpůsobování podmínek pro konání MZ, které si kladou za cíl vytvářet rovné podmínky při
ukončování vzdělávání a následném společenském uplatnění osob se zdravotním
postižením či zdravotním znevýhodněním ve většinové společnosti. K dosažení
výše zmíněných cílů bylo nutné implikovat do systému ukončování vzdělávání
žáků intaktní populace soubor opatření, která napomáhají žákům se zdravotním
postižením nebo zdravotním znevýhodněním při konání MZ zmírnit či zcela
eliminovat jejich handicap.

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (žák se SVP)
V kontextu nové MZ jsou za žáky se SVP považováni žáci se zdravotním
postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, žáci se specifickými poruchami
učení, poruchami autistického spektra, vadami řeči, se souběžným postižením
více vadami) nebo s přiznaným zdravotním znevýhodněním (žáci dlouhodobě
nemocní, žáci s lehčími zdravotními poruchami), jejichž rozumové schopnosti
dávají předpoklad osvojení učiva střední školy ukončované MZ v požadovaném
rozsahu. Tito žáci mohou MZ konat za uzpůsobených podmínek, které zohledňují
jejich vzdělávací potřeby.

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ
(žák s PUP MZ)
Vyhláška o maturitní zkoušce zavádí v souvislosti s MZ žáků se SVP termín „žák
s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ“. Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky je žák se zdravotním postižením
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nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno
konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho (vzdělávacím) potřebám. Jedná se jak o žáky vzdělávané ve středních školách samostatně zřízených
pro žáky se zdravotním postižením (speciálních středních školách), tak o žáky
se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním vzdělávané ve středních školách běžného typu. K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (a tím de facto k zařazení mezi žáky s PUP MZ) je třeba předložit
odborný posudek, který vypracuje příslušné školské poradenské zařízení
(speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna).

Kategorizace žáků S PUP MZ
Žák s PUP MZ je zařazen do jedné ze čtyř kategorií podle typu speciálních vzdělávacích potřeb a do jedné ze skupin I–III podle míry požadovaných uzpůsobení. Hlavním kritériem pro zařazení do jedné z kategorií jsou funkční důsledky
(tj. konkrétní dopady určité vady, poruchy, onemocnění nebo postižení na činnost
žáka) a z nich vyplývající vzdělávací potřeby.

Kategorizace podle typu speciálních vzdělávacích potřeb:
•
tělesné postižení (TP);
•
zrakové postižení (ZP);
•
sluchové postižení (SP);
•
specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O).
Označení kategorií podle druhu postižení (TP, ZP, SP, SPU-O) je zde nutno
chápat jako orientační, neboť rozhodujícím kritériem pro zařazení žáka do jedné
z kategorií není jeho diagnóza, ale především funkční důsledek jeho zdravotního
postižení nebo zdravotního znevýhodnění ve vztahu ke konání MZ.

Kategorizace podle míry požadovaných uzpůsobení:
•
skupina I;
•
skupina II;
•
skupina III.
Konkrétní vymezení jednotlivých skupin je součástí přílohy č. 2 k vyhlášce
177/2009 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Přehled uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Žáci se souběžným postižením více vadami jsou zařazováni do kategorií
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a skupin podle toho druhu postižení, které ve větším rozsahu ovlivňuje práci s textem
(např. žák se souběžným těžkým zrakovým a tělesným postižením bude
zařazen do kategorie ZP především z důvodu nutnosti rozsáhlejších úprav zkušební
dokumentace určené žákům se zrakovým postižením). U komplikovaných
případů žáků se souběžným postižením více vadami je pro správné zařazení
nutná konzultace s CERMATem. K zařazení žáků do kategorií a skupin je
potřeba přistupovat přísně individuálně, neboť ani u žáků se stejnou diagnózou
nemůžeme předpokládat, že funkční důsledky zdravotního postižení
nebo zdravotního znevýhodnění budou stejného rozsahu a stejné závažnosti.
Michal Šimůnek, internet
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……stále častěji se objevují stížnosti lidí, cestujících letadlem,
kteří kvůli těžkému zdravotnímu postižení ke svému pohybu používají elektrický
vozík. Stává se jim totiž velmi často, že se jim vozík po přepravě v nákladovém
prostoru vrací poškozený. Není divu, elektrické vozíky jsou velmi těžké
(většinou nad 100 kg), není tedy snadné je překládat, mimo to se navzájem velmi liší
(materiál, konstrukce), používat tedy nějaký standardní postup nelze.
Navíc někdy je nutné vozík rozložit, odpojit pohonnou jednotku atp., a jakékoliv
zacházení bez zaškolení s konkrétním vozíkem je velmi riskantní, a to i když
se o to pokoušejí letištní technici.
Od 1. dubna 2010 nabyl na letišti Ruzyně účinnosti předpis „Postupy přepravy PRM cestujících (WCHC) se speciálním elektrickým vozíkem a s osobním
asistentem, vstupujícím na plochu letiště Praha – Ruzyně“. Společnost
MaidPro Service, s.r.o., pomůže zájemcům, aby jejich doprovod měl přístup
i na letištní plochu.
Je třeba o to požádat na telefonních číslech 220 111 220 nebo 725 778 241
nebo na e-mailové adrese PRM@prg.aero v dostatečném předstihu (doporučená
doba jsou 3 týdny, minimálně však 48 hodin) před plánovaným odletem/příletem.
Objednávající musí nahlásit typ postižení cestujícího, orientační váhu vozíku,
číslo letu, den odletu. Dále je nutné pro vystavení vstupní karty ponechat údaje
o osobním asistentovi, telefonní kontakt na něho (pro případné operativní změny),
čas, kdy se dostaví na letiště, a zda poletí, nebo nepoletí s cestujícím.
Pokud by z vážného důvodu společnost byla nucena asistenci odmítnout,
musí zaslat písemné vyjádření s odůvodněním zamítnutí, a to nejpozději
do sedmi pracovních dní po obdržení žádosti. MaidPro zajistí veškeré formality
a bude doprovázet osobního asistenta po celou dobu od vyzvednutí ve veřejné
části až po dobu navrácení zpět do veřejné části terminálu. Osobní asistent musí
mít při pohybu po ploše vždy oblečenou reflexní vestu (tu mu MaidPro zapůjčí).
Cestujícím se dále doporučuje koupit a využít pro přepravu vozíku vlastní
popruhy a označit místa pro bezpečné uchycení vozíku. Služba je zpoplatněná,
neboť je nad rámec nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006.
Za první hodinu doprovodu se platí 350 Kč, za každou další započatou
hodinu 150 Kč.

Michal Šimůnek, internet
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Co bychom měli vědět….
Elbee - vozidlo pro tělesně postižené
Elbee je designově i funkčně povedená čtyřkolka, která tělesně postiženým přináší to, co na trhu dlouhá léta chybělo – motorové vozidlo bez nutnosti přesedání.
Unikátnost spočívá především ve způsobu nástupu do vozidla – k tomu slouží
přední odklopné dveře, kterými je možné najet dovnitř i s invalidním vozíkem,
ten uvnitř zafixovat a dálkovým ovládáním opět dveře zavřít. Elbee je tak neocenitelným dopravním prostředkem právě těm, kteří nechtějí být závislí na další
osobě při nasedání a vysedání, poskytuje tolik důležitou svobodu pohybu.
Elbee je vozidlo speciálně vyvinuté pro tělesně postižené osoby a to především
pro osoby využívající invalidního vozíku. Díky svému provedení se jedná
o celosvětově unikátní projekt – vyznačuje se totiž nejen množstvím inovativně řešených technických prvků, ale i velmi příjemným a přátelským designem.
Elbee oproti automobilům (upraveným na ruční řízení) dává možnost najet
řidiči do vozidla přímo na invalidním vozíku. Pro pohodlný vjezd slouží čelo
Elbee, které se otevírá dálkovým ovládáním. Řidič si uvnitř vozík zafixuje, zavře
dveře a za pomocí ručního řízení, které může být individuálně upraveno dle míry
postižení, vozidlo ovládá. Elbee tak poskytuje svým řidičům dlouho hledanou
možnost jednoduché motorové přepravy bez nutnosti asistence dalších osob.
Svou velikostí je navíc určeno i pro příčné parkování, např. přímo k chodníku.
Pokud řidič zaparkuje čelem, může s vozíkem vyjet na chodník ven, aniž by
se dotkl vozovky. Elbee je určeno pro každodenní jízdu a to jak ve městě,
tak mimo něj. Je to dvoumístné vozidlo – přední místo obsadí řidič i s vozíkem a zadní
místo slouží pro spolujezdce, nebo jako zavazadlový prostor. Elbee je v rámci své
kategorie řešeno tak, aby byla dosažena jeho maximální možná funkčnost a praktičnost
v kombinaci s příjemným designem. Elbee patří dle svých technických parametrů do kategorie čtyřkolek, což znamená, že splňuje váhové (400 kg) i výkonnostní (15 kW + 5% odchylka) omezení. Zařazení do této kategorie má řadu
podstatných výhod. Kromě kompaktních rozměrů majitelé jistě ocení i fakt,
že pořízení, provoz a údržba jsou finančně příznivé. Díky objemu motoru
250 ccm mohou navíc vozidlo řídit osoby již od 17-ti let jejich věku – stačí
disponovat řidičským průkazem B1. Rám Elbee je zkonstruován z lehkých slitin
a jednotlivé díly karoserie jsou vytvořeny z kompozitových materiálů.
Samozřejmostí je, že Elbee splňuje zákonné podmínky pro státní příspěvek
na zakoupení a úpravu vozidla pro zdravotně postižené osoby.
Technické parametry:
Max. rychlost: 80 km/hod; Rozměry: délka: 2479 mm, šířka: 1330 mm, výška:
1725 mm, Šířka vnitřního průjezdu: 770 mm; Váha: 400 kg; Motor: Piaggio,
Italia, Objem motoru: 250 ccm; Maximální výkon: 15,6 kW; Průměrná spotřeba:
4,5 l/100 km.
Zdroj: www.elbee.cz
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Deset rad, jak se vyznat v penzijním připojištění
Abyste v důchodu získali naspořené zhodnocené peníze i státní podporu, musíte
splnit základní podmínky. Spořit minimálně pět let a zároveň dosáhnout věku
šedesáti let. Peníze musíte posílat včas a pravidelně, ale když se dostanete
do úzkých, dá se sjednat změna.
K založení penzijního připojištění budete potřebovat jen občanský průkaz.
Vyplnit a podepsat formulář je jednoduché. Nebudou po vás chtít žádné
informace o zdravotním stavu, ani rodinná situace nikoho nezajímá. Nejde totiž
o pojistku, ačkoli tomu název produktu napovídá, ale o spoření.

1. Vyberte si mezi deseti fondy
Penzijní připojištění se zatím řídí jednoznačným zákonem, fondy nesmějí v investicích riskovat, proto mezi nimi nejsou výrazné rozdíly. Volit nejspíš budete podle
toho, jak velké zhodnocení připisují, jak jsou velké a jestli nabízejí nějaké bonusy. Třeba formou slev na nějaký typ pojištění či zboží. Vybírejte dobře, můžete
být klientem pouze jednoho z nich.

2. Zvolte si částku, kterou budete spořit
Při vyplňování smlouvy si sami určíte částku, kterou chcete měsíčně spořit.
Nejméně je to stokoruna. Když budete bez problémů platit, dostanete státní
příspěvek, nejvýše 150 korun, a to v případě, že si měsíčně ukládáte pětistovku.
Většina lidí platí penzijní připojištění měsíčně, posílat peníze je možné
i čtvrtletně. Hlídejte si termíny, protože státní příspěvky dostanete jen za měsíce,
kdy jste peníze poslali včas. Když jeden měsíc zapomenete, nemá cenu posílat
peníze dodatečně, příspěvek už nezískáte.

3. Využijte daňových výhod
Spořit můžete samozřejmě i vyšší částku než 500 korun, k té už sice nedostanete
příspěvek od státu, ale můžete zase využít daňového zvýhodnění. I jeho výše
je omezená, nejoptimálnější částka je spořit 1 500 korun měsíčně. V takovém
případě dosáhnete na maximální podporu od státu (150 korun měsíčně) a nejvyšší úlevu na daních, kdy si můžete od daňového základu odečíst 12 000 korun,
čili při 15procentním zdanění vyděláte za rok 1 800 korun čistého.
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Během ledna vám vždy penzijní
fond automaticky zašle potvrzení
o výši zaplacených příspěvků
za minulý rok spolu s návodem,
jak postupovat. Nemusíte kvůli
tomu vyplňovat sami daňové přiznání, odpočet vám zařídí zaměstnavatel.

4. Určete si, jaké budete mít penze
Při sepisování smlouvy si zvolíte, jaký druh penze vám má fond vyplácet,
kdyby to bylo třeba. Klidně zaškrtněte všechny, nic navíc vás to stát nebude.
Když si je nesjednáte, můžete vy nebo vaši příbuzní přijít o část peněz.
Výsluhová penze: umožní vám po 15 letech spoření požádat o polovinu peněz,
které budete mít naspořené. Je určena lidem, kteří uzavírají smlouvu a ještě jim
není 45 let, starší klienti totiž po patnácti letech splní automaticky podmínku,
aby peníze mohli vyzvednout, bude jim 60 let.
Invalidní penze: k naspořeným penězům budete mít přístup ve chvíli,
kdy se ocitnete v invalidním důchodu.
Pozůstalostní penze: v případě vaší smrti dostanou peníze ze smlouvy pozůstalí. Nejsou to ti podle zákona, ale přednostně ti, které na smlouvu napíšete.
Takže třeba přítelkyně, která by „normálně“ nic nedědila. Když kolonku zaškrtnete,
dostanou všechny peníze, když ne, pošle jim penzijní fond jen odbytné (přijdou
o státní příspěvky).
Starobní penze: v momentě, kdy smlouvu uzavíráte, se ještě nerozhodujete, zda
budete chtít vyplatit peníze postupně, na to je čas, až budete smlouvu vypovídat.

5. Když je to potřeba, smlouvu změňte
Jestli jste fondu nahlásili, že budete platit dva tisíce korun měsíčně, ale změní
se vaše situace, můžete si platbu snížit až na stokorunu. Jen to musíte fondu
písemně oznámit. Kdybyste to neudělali, přišli byste o státní příspěvky, protože
byste nespořili sjednanou částku, a fond by vám mohl dokonce smlouvu vypovědět. Není ale problém částku později zase zvýšit.

6. Smlouvu můžete i na čas přerušit
Pokud se opravdu dostanete do úzkých, třeba když přijdete o práci, nemusíte
fondu posílat vůbec nic. Opět to ale musíte nahlásit. Přerušení znamená, že nic
neplatíte, za přerušené měsíce však nedostanete státní příspěvek a hlavně se vám
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nepočítá do doby spoření. Oddálíte si tím tedy termín, kdy vám vznikne nárok
na penzi.

7. Když skončíte dřív, smiřte se s odbytným
V případě, že nejen nemůžete platit, ale nutně potřebujete dosud naspořené
peníze, nezbývá než smlouvu předčasně vypovědět. V tom případě dostanete
zpět všechny peníze, které jste do fondu vložili, a dokonce i jejich zhodnocení,
kterého fond dosáhl.
Přijdete však o všechny státní příspěvky. Na odbytné máte nárok až ve chvíli,
kdy jste řádně platícím klientem fondu alespoň 12 měsíců. Kdybyste se rozhodli
ukončit smlouvu po půl roce jejího trvání, nedostali byste nic. V tom případě
je dobré snížit platbu na minimum a ještě šest měsíců vytrvat.

8. Nejste spokojeni: jděte jinam

Jestli máte pocit, že váš fond neprosperuje,
a chcete investovat do jiného, můžete si smlouvu převést. Pokud však ve svém
původním fondu spoříte méně než pět let, nebude to zadarmo. Za přestup
zaplatíte „pokutu“ 800 korun.
Jestli vás jiný fond láká na nějaký bonus, dobře si spočítejte, jestli přestup za těch
800 korun stojí, protože nějaké výhody nabízejí všichni.

9. Vyberte si způsob výplaty
Když vám bude 60 let a zároveň už spoříte alespoň pět roků, můžete smlouvu vypovědět. Peníze nedostanete hned, výpovědní lhůta bývá tříměsíční.
Výpověď musí mít ověřený podpis, ale nemusíte hned k notáři, stačí,
když ji sepíšete u přepážky penzijního fondu. Zatím platí, že si můžete
při výpovědi vybrat, zda budete chtít peníze najednou (takzvané jednorázové
vyrovnání), nebo postupně, formou měsíční penze.

10. Skončit předčasně? Jen se ztrátou
Daňové úlevy i státní příspěvek si užijete, jen pokud vydržíte platit až do 60 let
(a přitom alespoň pět let). Pokud vypovíte smlouvu dříve, přijdete o státní
příspěvky a daňovou úsporu musíte vrátit. V praxi to probíhá tak,
že v daňovém přiznání za rok, kdy jste smlouvu ukončili, uvedete
jako příjem všechny částky, které jste si po léta od daní odečítali.
Michal Šimůnek,
internet
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Praktické informace.....
Období chřipek. Braňme se ...!
Hroznové víno
Jeden šálek šťávy z hroznového vína obsahuje: 28 mg vápníku, 30 mg fosforu
0,8 mg železa, 5 mg sodíku 293 mg draslíku a malé množství vitamínu A,
vitamíny skupiny B a vitamíny C a P. Jeden šálek hrozinek organismu dodá:
90 mg vápníku, 146 mg fosforu, 5.1 mg železa, 39 mg sodíku, 106 mg draslíku.

Ostružiny
Ostružinová šťáva je vynikající prostředek proti kašli (pokud se pomalu usrkává
plastikovým brčkem), dále je vynikající při léčbě revmatismu, zánětech mandlí
a jiných chorobách.

Červený rybíz
Šťáva z červeného rybízu působí mimořádně protizánětlivě a je vynikající
na léčení aftů. Horká šťáva z rybízu pomáhá při pocení těla a tím zahání horečku
i nachlazení.

Černý rybíz
Černý rybíz je významným zdrojem vitamínu C a bioflavonidu rutinu. Černý rybíz
významně posiluje imunitu organismu.

Borůvka
Šťáva z borůvek působí příznivě při bolestech v krku, ale i jiných neduzích.

Bezinky
Šťáva z bezinek je dobrá na zvětšené mandle, zduřelé žlázy, pomáhá snižovat
teplotu a ulevuje od ušních bolestí.
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Citron
Jedna malá lžička čerstvé citrónové šťávy obsahuje: 1 mg vápníku, 2 mg fosforu,
21 mg draslíku, 7 mg vitamínu C a stopová množství hořčíku, železa, sodíku,
vitamínu A a některé vitamíny skupiny B. Šťáva z citronu obsahuje také velmi malá
množství zinku, vanadu a molybdenu. V jedné polévkové lžíci, která obsahuje
čerstvou limetkovou šťávu, je: 1 mg vápníku, 2 mg fosforu, 16 mg draslíku,
5 mg vitamínu C a stopová množství železa, sodíku, vitamínu A a některých
vitamínů skupiny B, dále pak menší množství germania, cínu, selenu a zinku.

Pomeranč
Jeden šálek čerstvě vymačkané pomerančové šťávy obsahuje: 25 mg vápníku,
42 mg fosforu, 0.5 mg železa, 2 mg sodíku, 400 mg draslíku, 500 měrných jednotek
Vitamínu A a stopová množství dalších vitamínů skupiny B a 124 mg vitamínu C.

Mandarinka
Jeden šálek čerstvě vymačkané šťávy z mandarinek organismu poskytuje:
44 mg vápníku, 35 mg fosforu, 0,5 mg železa, 2 mg sodíku, 440 mg draslíku,
1040 měrných jednotek vitamínu A, některé vitamíny skupiny B a 77 mg vitamínu C.
V mandarinkách je největší množství křemíku ze všech citrusových plodů.

Jablečný ocet
Při angíně
2 lžičky jablečného octa s 2 lžičkami rozmícháme v 1/2 sklenici teplé převařené
vody. Kloktáme velice pomalu. Několik lžiček této směsi velmi pomalu polykáme,
a to každých pár minut. Kloktání opakujeme 4 x denně.
Při bolesti hlavy
Přiložíme na čelo obklad z jablečného octa. A to z gázy namočené ve vodním
roztoku. Vodní roztok uděláme takto: 1/2 sklenice studené vody, 2 lžičky
jablečného octa a 2 lžičky medu. Když se obklad zahřeje, vyměníme ho.
Tento obklad můžeme přiložit i na krk.

Bohuslava Sokolová
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Památky v České republice – I. část
Rádi bychom s Vaší pomocí zmapovali ty nejznámější památky v České republice,
a to především z hlediska jejich přístupnosti pro tělesně postižené. Berte tento
přehled jako tip na výlet a pomožte nám. Každý Váš detail z osobní návštěvy
té či oné pamětihodnosti bude pro ostatní přínosem k nezaplacení.

Bečov nad Teplou, hrad a zámek
Hrad a zámek Bečov není bezbariérová památka. Středověký hrad Bečov a tzv.
Pluhovský palác jsou pro veřejnost zcela uzavřené. Pro vozíčkáře je zámek Bečov
dostupný na základě telefonického objednání a s asistencí, která vozík vynese
do prvního patra (12 + 5 + 12 schodů) a do druhého patra (12 + 5 + 12 schodů).
Další pohyb místnostmi prvního patra s expozicí, věnovanou relikviáři sv. Maura, a druhého patra, zařízeným původním mobiliářem, je bezbariérový. Knihovna, umístěná v přízemí polygonální věže, vyžaduje sestup po 4 schodech dolů.
Vstup do místnosti s relikviářem sv. Maura a do kaple v téže věži je již bezbariérový, pokud je vozíčkář vynesen do 1. a do 2. patra. U předem ohlášených skupin lze domluvit nadstandardní možnosti prohlídky. U vstupní branky je zvonek
k přivolání správce. Toaleta upravená pro vozíčkáře v zámeckém areálu není.
Parkování je možné před zámkem na náměstí 5. května.
Kontakt: tel.: 353 999 394, e-mail: info-becov@loket.npu.cz

Benešov nad Ploučnicí, zámek
Horní i Dolní zámek nejsou bezbariérové památky. Vozíčkář se do areálu zámku,
na nádvoří vydlážděné hrubým čedičem, dostává hlavní bránou. Do branky
pro pěší se vstupuje po schodech. Po překonání zvýšeného kamenného prahu
vstupních dveří do budovy se dostane do pokladny. Zde je rovněž umístěna část
lapidária. První patro, kde je umístěna sbírka asijského umění, a druhé patro
s prezentací umění gotiky a baroka v místnostech s renesančními stropy a barokní
výmalbou, jsou přístupné pouze vřetenovým schodištěm ve věži zámku
- pro vozíčkáře nedostupné.
Tzv. Dolní zámek není bezbariérovou památkou. Pokud je vozíčkář s asistencí,
která mu pomůže zdolat 3 + 2 schody, dostane se do přízemí zámku. Při prohlídce
je nutné počítat se zvýšenými prahy. Místnosti bývalého vězení (dnes je v nich
vystavena Žitavská fajáns) mají vstupy široké 60 cm. Tyto místnosti je možné objet
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a alespoň do nich nahlížet.
Pokud má vozíčkář zajištěnou pomoc při zdolání dřevěného schodiště do prvního
patra, je další prohlídka místností s mobiliářem renesance až 19. století bezbariérová. Bezbariérová je prohlídka parku a exteriérů jednotlivých zámeckých budov
a kostela.
V prostorách Horního zámku, v paláci napravo od vstupní brány, je bezbariérová
toaleta. Parkování je možné přímo u Dolního nebo Horního zámku.
Kontakt: tel.: 412 586 575, e-mail: zamek.benesov@usti.npu.cz

Bezděz, zřícenina hradu
Hrad Bezděz byl postaven v 13. století jako královský hrad a v minulosti
významně zasahoval do českých dějin. Přestavuje nejvyspělejší stupeň ve vývoji
hradů vůbec. Díky velmi těžké přístupnosti nebyl v minulosti výrazněji přestavován.
Hrad leží na vrcholu kopce vysokého 604 metrů, z jeho 35 m vysoké věže
je krásný kruhový výhled do dalekého okolí. Přístup je bezbariérový do Purkrabského paláce, jinde jsou schody. Parkování je cca 1,5 km od zříceniny v obci.
Kontakt: tel.: 487 873 131, e-mail: hrad.bezdez@spuul.cz

Bítov, hrad
Hrad Bítov je bezbariérový pouze částečně. Jeho nejvýznamnější část, expozice
1. a 2. patra, není bezbariérová. Vozíčkářům je přístupné nádvoří a dva výstavní
sály v jižním hospodářském křídle. Oba jsou bezbariérově přístupné z nádvoří.
V prvním sále jsou každoročně pořádány výstavy moderního umění, obrazů,
plastik apod. Druhý sál, bývalé divadlo, přestavěné baronem Haasem na psinec,
slouží k pořádání sezónních výstav souvisejících s dějinami hradu. Po překonání 1 schodu je možné nahlédnout do hradní kaple na nádvoří. Překonání 1 a 2
schodů a zvýšených prahů vyžaduje prohlídka přízemí hradu se salou terrenou
a vnitřního nádvoří. Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže zdolat
schody do prvního a druhého patra hradního paláce, může absolvovat prohlídku
místností 1. patra a zoologické expozice a místností se slavnou bítovskou zbrojnicí
(2. patro). V rámci prohlídky je nutno počítat s dalšími schodišti mezi jednotlivými
místnostmi (1. patro za velkým tanečním sálem; 2 patro více schodišť). Bezbariérová rovněž není obnovená ZOO barona Haase. Je rozložena na svažitém terénu
v bývalé hradní zahradě, s přístupem za břitovou věží. Prohlídka vyžaduje zdolání
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schodů na přístupových cestách. Nedostupné jsou expozice strašidel a břitová věž.
Bezbariérová toaleta je na pánských záchodech ve vstupní části. Parkoviště
je 600 metrů od hradu. Návštěvníci s omezenou schopností pohybu mohou sjet
až hlavní bráně hradu, případně do areálu hradu.
Kontakt: tel.: 515 294 736, e -mail: bitov@brno.npu.cz
Boskovice, zámek
Za Františka Xavera Dietrichsteina, počátkem 19. století, byla realizována
přestavba bývalého kláštera na empírový zámek. Přestavba byla dokončena
roku 1826. Čtyřkřídlý, dvouposchoďový empírový komplex s výrazným průčelím, členěným třemi rizality se rozkládá uprostřed rozsáhlého parku. V interiéru
zámku je zachována kaple (presbytář původního kostela) se sakristií a oratoriem.
Objekt zámku je bez problémů přístupný do místa hlavního vestibulu, nádvoří
a zámecké zahrady. Vstup do prohlídkové trasy empírového interiéru
je po schodišti, které je možné zdolat s pomocí. Samotná trasa prohlídky
je bezbariérová. Objekt nemá k dispozici bezbariérové WC, na toaletu vedou
tři schody. Nejbližší parkoviště je vzdáleno cca 400m, v případě předem ohlášené
rezervace vstupu je možný příjezd blíže k objektu cca 80m.
Kontakt: tel.: 516 452 241, e-mail: info@zamekboskovice.cz
Brumov, hrad
Hrad je přístupný jen částečně. Přístup do hradních nádvoří jen s asistencí,
sklepní prostory mají prudké schody, na horní nádvoří je prudký výjezd.
Terén je náročný - rozbitý asfalt, betonové panely, zpevněná lesní cesta.
Autem možno dojet až k hlavní bráně na nezpevněnou plochu.
Kontakt: tel.: 577 330 427, e-mail: radnice@brumov-bylnice.cz
Bruntál, zámek
Zámek byl založen koncem 15. století pány z Vrbna, ti později zámek přestavěli
v renesanční zámek, u kterého je zvláštní dispozice tvaru kruhové výseče.
Po bělohorské porážce bruntálský zámek připadl jako konfiskát Řádu německých
rytířů. Na zámku se zachovalo cenné vybavení původních interiérů s bohatou
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obrazovou sbírkou, zbrojnicí a knihovnou. Zámek je sídlem regionálního muzea,
jsou zde muzejní expozice a výstavní síně a konají se tady kulturní a společenské
akce. Zámecký park vznikl v 16. století. Rozloha je více jak 2,5 ha. Barokní úprava
se zachovala u průčelí zámku, ostatní plocha je ponechána jako přírodně
krajinářský park. Bezbariérový přístup je jen do výstavní síně a kaple v přízemí
objektu, na zámecké nádvoří a do parku.
Kontakt: tel.: 554 717 947, e-mail: muzeumbruntal@seznam.cz
Březnice, zámek
Dnešní březnický zámek stojí na místě původní gotické tvrze rodu Buziců
z poloviny 13. století. O postupnou přeměnu hrádku na zámek se zasloužil
v druhé polovině 16. století Jiří z Lokšan, který do Březnice povolal italské stavitele
a pověřil je přestavbou středověké tvrze na renesanční zámek. Z této doby
se dochovaly nástěnné malby v knihovně. V druhé polovině 17. století zámek
dostal svou dnešní půdorysnou rozlohu. Objekt je návštěvníkům na vozíku přístupný
s cizí pomocí v celém rozsahu, tzn., že k vidění je rodová galerie, Africký salon,
renesanční jídelna a interiéry 18. a 19. století, Hodovní sál, lokšanská knihovna
a raně barokní kaple. Bez problémů je pak přístupný okolní areál – exteriéry,
bylinná zahrádka a park, v jehož těsné blízkosti je parkoviště. Návštěvník
se také může bez problémů občerstvit v kavárně u bylinné zahrádky. Objekt není
vybaven bezbariérovou toaletou.
Kontakt: tel.: 318 682 179, e-mail: breznice@stc.npu.cz
Březno u Loun, archeologický skanzen
Areál archeologického skanzenu je z velké části bezbariérový. Leží na břehu
Ohře, východně od obce Březno. Povrch areálu je zatravněný. Při pohybu
na běžném vozíku je lepší mít asistenci. Bezproblémovou je prohlídka exteriérů
jednotlivých rekonstruovaných staveb. Vozíčkář se dostane do objektu dlouhého
domu. Do menších staveb, slovanských polozemních a zásobních jam je možné
nahlédnout. Bezbariérová toaleta nebyla instalována. Parkování je možné před
areálem skanzenu.
Kontakt: tel.: 415 783 057, e-mail: info@muzeumlouny.cz
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Bučovice, zámek
Zámek Bučovice je částečně bezbariérová památka. Prohlídka pro vozíčkáře
je omezena na přízemí, nádvoří a zámeckou zahradu. Expozice Muzea Bučovice,
umístěná ve druhém patře zámku, je pro vozíčkáře bez asistence (nutno
překonat schodiště), nedostupná. Na zámku není bezbariérová toaleta. Parkoviště
je umístěno severovýchodně od zámeckého areálu na náměstí Svobody.
Kontakt: tel.: 517 383 135, e-mail: kastelan@bucovice-zamek.cz
Budeč u Zákolan, hradiště
Hradiště Budeč s rotundou sv. Petra a Pavla a kostelem sv. Panny Marie
je bezbariérová památka. Ze Zákolan vede až k akropoli s rotundou pevná
asfaltová cesta. Při vstupu do rotundy je nutné překonat zvýšený práh.
Každým rokem se na Budči konají poutě v den patronů kostela sv. Petra a Pavla
a 30. září, kdy se koná Národní svatováclavská pouť, spojená s oslavou svátku
sv. Václava. V rotundě sv. Petra a Pavla je sloužena slavností mše svatá.
V areálu Budečského hradiště nebyly prozatím instalovány bezbariérové toalety.
Parkování je možné přímo na akropoli hradiště u hřbitova.
Kontakt: tel.: 312 248 045, e-mail: muzeum@omk.cz
Buchlovice, zámek
Celý areál zámku je bezbariérově dostupný, jakož i prohlídková trasa,
která je v přízemí a zahrnuje historické interiéry se sbírkami rodu Petřvaldů
a Berchtoldů. Vozíčkář na celé trase musí překonat 1 schod. V zámeckém
zahradnictví se každoročně koná výstava fuchsií, bezbariérově přístupná.
Bezbariérová toaleta v zámku prozatím není. Parkoviště se nachází cca 50 metrů
od hlavního vstupu do objektu, řidiči s vozíčkářem zastavují u hlavního vstupu
do zámku.
Kontakt: tel.: 572 434 240, e-mail:zamek@zamek-buchlovice.cz
Bystřice pod Hostýnem, zámek
Bezbariérový přístup je do muzea keramiky a 1. část expozice V. Vokolka.
Nádvoří je dlážděné kamennými kostkami, terén rovný. Bezbariérové toalety
zde nejsou.
Kontakt: tel.: 573 501 901, e-mail: info@mubph.cz
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Častolovice, zámek
Zámek Častolovice je bezbariérová památka díky mobilní schodišťové plošině
(schodolezu), která umožňuje návštěvníkům na běžném nemotorovém vozíku
dostat se do prvního patra zámku, kde se náchází expozice. Bezbariérový přístup
je do parku, kde se v létě konají výstavy plastik a také do místního ZOO-koutku
s bílými jeleny a další zvěří. Během sezóny se ve výstavních síních zámku konají
krátkodobé výstavy uměleckých výrobků, vzniklých v chráněných dílnách.
Zámek kromě prohlídek interiérů nabízí svým hostům také koncerty nejenom
vážné hudby.
V areálu zámku byla instalována bezbariérová toaleta. Parkoviště je umístěno
na rohu Komenského a Masarykovy ulice, západně od zámku Častolovice.
Kontakt: tel.: 494 323 646, e-mail: info@zamek-castolovice.cz
Červená Lhota, zámek
Zámek Červená Lhota není bezbariérovou památkou. Bez problémů je možná
pouze návštěva zámeckého parku s kostelem Nejsvětější Trojice, do kterého
je možné nahlédnout. Při vstupu do prvního patra zámku je nutné překonat
schodiště. Vzhledem k tomu, že zámek má v sobě propojeny původně
tři samostatné budovy, nejsou podlahy místností a vstupy do nich v jedné rovině je nutné na několika místech překonat bariéru v podobě jednoho až čtyř schodů.
Bezbariérová toaleta nebyla přímo na zámku instalována. Toaleta pro návštěvníky je umístěna v jedné z bývalých hospodářských staveb na přístupové cestě
k zámku. Parkoviště je cca 300 m od zámku, ale je možné přijet přímo před
hlavní vstup.
Kontakt: tel.: 384 384 228, e-mail: zamekcervenalhota@razdva.cz
Červené Poříčí, zámek
Zámek není bezbariérová památka.Vozíčkář má možnost dostat se na dvůr
a do zámecké zahrady. Zde se vozíčkář pohybuje po udržovaném zatravněném
povrchu. Vstup do zámku vyžaduje překonání 4 schodů a zvýšeného prahu dveří.
Další pohyb v renesančních místnostech přízemí je bezbariérový. Vstup do prvního patra vyžaduje rovněž pomoc. Je nutné překonat 19 + 17 schodů. Další pohyb
po barokních místnostech je již bezbariérový. Zámek je zpřístupněn během Mezinárodního dne památek a ve Dnech evropského dědictví, kdy probíhají prohlídky
a konají se zde další kulturní akce, taneční a šermířská vystoupení.
V kapli Nejsvětějšího Srdce Páně a sv. Jana Nepomuckého se příležitostně konají
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koncerty a komponované pořady, v nichž se snoubí hudba a poezie.
Bezbariérová toaleta zde není. Parkování je možné přímo na nádvoří zámku.
Kontakt: tel.: 376 393 022, e-mail: porici@mybox.cz
Červený Hrádek u Jirkova, zámek
Barokní zámek, který nahradil dřívější gotický hrad, upoutá návštěvníky bohatě
zdobeným portálem a arkádovým nádvořím. Nachází se mezi městečky Jirkov
a Horní Jiřetín. Interiéry zámku skrývají nejen dobové vybavení, ale také
výtvarnou galerii či expozici vojenství. V provozu je prohlídkový okruh v přízemí
(galerie, chodby, muzeum vojenství, zámecká kaple) a v prvním patře (zrcadlový
sál, Rytířský sál, knížecí salonek, malý salonek, chodby a další prostory).
Návštěvníci mohou shlédnout každoročně aktualizované výstavy grafik, obrazů,
dřevěných plastik, skla apod.
Celý zámek je bezbariérově upraven. Parkování je možné přímo na zámeckém
náměstí.
Kontakt: tel.: 474 684 560, e-mail: zamek.cerveny.hradek@seznam.cz
Český Krumlov, zámek
Zámek Český Krumlov není bezbariérovou památkou. Pohyb po zámku s ohledem
na dlažbu komunikace vyžaduje asistenci. Nejobtížnějším místem je přechod
z II. na III. nádvoří. Je zde velký sklon, povrch je rovný a tvoří ho dřevěné trámy
kladené napříč. Jistou odměnou za vynaloženou námahu je výhled na celé město
z balkónu v průjezdu. Bezbariérový přístup je do objektu mincovny. Bezbariérová
je i expozice Lapidária barokních plastik zámecké zahrady na I. nádvoří zámku.
Vstup na 1. prohlídkovou trasu zámeckých interiérů se nachází v JZ koutě nádvoří
III. nádvoří. Při prohlídce je nutné zdolat početné schody. Ze vstupní haly vede
1 + 1 + 13 + 9 schodů do zámecké kaple a dále 3 + 1 + 5 schodů do renesančních
pokojů. Další pohyb po renesančních pokojích je bezbariérový. Prahy dveří jsou
vysoké maximálně 3 cm. Prohlídka barokních pokojů ve druhém patře vyžaduje
zdolání dalšího prahu a 2 + 12 + 12 schodů. Pohyb v pokojích barokního apartmá
je následně bezbariérový. Možnost bezbariérového odchodu vozíčkáře plášťovým
mostem do zámecké zahrady se nevyužívá, proto je nutné opět překonat
schodiště, 1 + 25 + 1 +13 schodů, vozíčkář se dostává do Maškarního sálu
a dále po překonání 9 + 10 schodů zpátky na III. nádvoří.
Vstup na 2. prohlídkovou trasu je v SV rohu III. nádvoří. I zde jsou překážkou
schody, do prvního patra celkem 5 + 12 + 14 a dále do druhého patra
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12 + 12. Prohlídka prvního souboru místností 19. století je bezbariérová. Překonání
5 dřevených schodů vyžaduje přechod do druhé části apartmánů z 19. století,
které jsou již bez bariér. Vzhledem k tomu, že návštěvníci opouštějí II. prohlídkovou trasu úzkým schodištěm propojujícím patra plášťového mostu, odchází
předem ohlášený vozíčkář plášťovým mostem bezbariérově do zámecké zahrady
nebo se vrací společně s průvodcem ke schodišti, kterým vcházel do zámku.
S ohledem na vysoký počet schodů a nerovné povrchy je vozíčkářům přístupna
pouze horní část Labyrintu zámeckých sklepů s místností černé kuchyně.
Dolní část zůstává pro vozíčkáře nepřístupná.
Zámecké divadlo v Českém Krumlově není bezbariérovou památkou. Při vstupu
do hlediště je nutné překonat 6 schodů. Bezbariérový přístup pro vozíčkáře
je bočním vchodem, kde jsou pro překonání dvou schodů umístěny dvě šikmé
mobilní plošiny. Další pohyb po hledišti divadla je bezbariérový. Středovou
uličkou se vozíčkář dostane až k orchestřišti, bezbariérový pohyb je i po stranách
hlediště. Pro vozíčkáře je nepřístupné jeviště divadla a mašinérie ukryta
pod jevištěm, také balkóny s knížecí lóží.
Vstup do zámecké zahrady hlavní bránou i pohyb po zahradách zámku
je bezbariérový. Přesun ze 2. na 3. terasu a ze 3. na 4. terasu po rampách, určených
původně pro koně, vyžaduje asistenci. Rampy jsou poměrně prudké, mají
zpevněný betonový povrch s vyčnívajícími oblázky. Přechod z druhé na první terasu
k zimní jízdárně není bezbariérový. Je nutné překonat 6 + 7 schodů. Během letní
sezóny se konají na scéně Otáčivého hlediště činoherní, baletní a operní představení.
Pro vozíčkáře jsou vyčleněna dvě místa.
Český Krumlov, klášter minoritů
Zpřístupněná část kláštera, křížová chodba, kostel Nanebevzetí Panny Marie
a kaple Panny Marie Einsiedelské jsou bez bariér. V současné době je restaurovaná gotická kaple sv.Wolfganga, vysvěcená v roce 1491, sloužící také jako
kapitulní síň. Přístupná je po překonání tří schodů. Během celého roku se v kostele
Nanebevzetí Panny Marie konají koncerty vážné hudby. Nejbližší bezbariérovou
toaletu i místo na zaparkování vozu najdete na I. nádvoří českokrumlovského
zámku.
Český Krumlov, kostel sv. Víta
Kostel sv.Víta je bezbariérová památka. Cestou z Horní ulice není nutné
překonávat schodiště po straně Kaplanky - ke kostelu vede další komunikace,
která je bez schodů. Její povrch vydlážděný hrubšími kameny může znesnadnit pohyb vozíčkáře bez asistence. Jedinou překážkou při vstupu do kostela
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je zvýšený práh dveří, lze překonat i bez mobilní šikmé plošiny. Pohyb po interiéru kostela je bezbariérový. Nedostupný zůstává chór s varhanami z 19. století.
Během letní sezóny probíhají koncerty vážné hudby. Nejbližší bezbariérová
toaleta s bezplatným vstupem je v Horní ulici, západně od ústí Kostelní ulice.
Parkování je možné na několika vyhrazených parkovištích ve městě. Nejbližším
je parkoviště umístěné severně od autobusového nádraží.
Kontakt: tel.: 380 711 298, e-mail: foundation@ckrumlov.cz
Český Šternberk, hrad
Hrad Český Šternberk není bezbariérová památka. Vozíčkářům je bez potíží
přístupné nádvoří a exteriéry. V zájmu vlastníka hradu, pana Zdenka Sternberga,
je umožnit prohlídku i návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a orientace.
Běžná turistická trasa vychází z nádvoří hradu, návštěvník musí překonat dlouhé
vstupní schodiště do hradu a pak jedno čtyřramenné schodiště do 1. patra
a kratší schodiště do 2. patra. Pokud má vozíčkář zájem o prohlídku, a je předem
ohlášen, je do hradu uveden z jižní strany, kam se dá dostat po pevné cestě přes most
a terasu, která navazuje již na soukromé místnosti 1. patra. Vozíčkář projíždí
běžně nepřístupnou částí hradu s 2 překážkami, které musí s asistencí překonat schody z 1. do 2. patra a 3 schody mezi sálem se vstupním schodištěm a rytířským
sálem. Další prohlídka 15 hradních sálů a salónů je již bezbariérová. Překonání schodů si vyžaduje prohlídka krátkodobých výstav umístěných v tzv. malém
zámku z poloviny 18. století, uzavírajícím hradní nádvoří na severní straně.
Na hradě nebyla prozatím instalována bezbariérová toaleta. Parkoviště
je vzdáleno cca 250 metrů od hradu. Vozíčkáři mohou parkovat na parkovišti
před hlavní vstupní branou. Po předchozí domluvě se správou hradu je možné zastavit
u mostu na jižní straně, kterým se vozíčkář dostane do prvního patra hradu,
aby dále pokračoval v prohlídce.
Kontakt: tel.: 317 855 101, e-mail: hradcs@iol.cz

Michal Šimůnek (informace převzaty z publikace NPÚ „Jak dobýt hrad“,
z internetu i osobních zkušeností)
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Balanční podušky
Tato speciální, lehce nafukovatelná kulatá sedací
a cvičební poduška (o průměru nejčastěji 33 cm)
je vhodná zejména k dosáhnutí správného
(fyziologického) držení těla při sezení. Většina
židlí nemá ergonomický úhel sedáku a opěrky.
Tento nedostatek odstraní dynair velmi lehce. Sezením v jeho přední části dojde
k fyziologickému sklopení pánve, díky němuž dochází ke vzpřímení páteře
až po krční oblast. Je tedy prevencí bolestí zad a napomáhá celkovému správnému
držení těla. Zároveň se jedná o tzv. balanční sed, takže bez napětí nebo námahy
dochází k aktivnímu posílení (nejen) stabilizačního, zádového a břišního svalstva.
Pravidelným používáním doma, ve škole a v kanceláři jej oceníte jako jedinečný
pomocný prostředek k předcházení vadného držení páteře při sezení. Stejnoměrné rozložení tlaku na sedací partie zajišťuje také lepší prokrvení dolních končetin
při sezení. Vzpřímeným držením těla dochází ke zlepšení dýchání. Balančním
cvičením vestoje, vkleče, ve výpadu, s oporou o ruce či jiných polohách zamezíte možnému riziku poranění páteře, horních a dolních končetin nejen při jiných
sportovních aktivitách. Užívá se ve sportovní přípravě mužstev k proprioceptivnímu
a rovnovážnému cvičení, ve fyzioterapii a rehabilitaci k odstraňování různých
patologií páteře, dolních i horních končetin, svalovému zpevnění kloubů a páteře
(při cvičení se mohutně zapojují svaly stabilizující páteř a klouby). Velikost a nafouknutí závisí na cvičiteli nebo uživateli, jejím nafouknutím nebo vyfouknutím (pomocí
jehly na dohušťování) můžete regulovat pevnost a labilitu sedačky (více nafouknutý
= větší labilita). Jemné kulaté výstupky Dynairu Senso umožňují dodatečnou masáž chodidel (opět zvýšení citlivosti pro vnímání terénu ploskou a lepší motorickou
odpověď), zad nebo hýžďového svalstva. Chcete-li dynair použít zároveň jako
barevně sladěnou ozdobu své kanceláře, nabízí se možnost volby mezi sytými barvami
malina (růžová), modrá-lila (tmavě fialová), červená, stříbrná (šedá), tyrkys
(světle modrá), zelená a černá.

Shrnutí některých využití dynairu a nestabilních ploch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vzpřímené držení těla
prevence bolestí zad, krční páteře, hlavy
dynamický sed
posílení hlubokého stabilizačního svalstva páteře, trupu, břicha
cílené procvičení svalů vleže na zádech či na břiše
posílení svalstva zpevňujícího klouby
prevence úrazů kloubů, páteře
zlepšení propriocepce, rychlosti reakcí a motoriky v přípravě vrcholových sportovců
lepší prokrvení dolních končetin při sedu
zlepšení dechových funkcí
masáž plosek (stimulace reflexních zón), zad, hýžďového svalstva
kancelář
sport, silový sport
rehabilitace, terapie
domácí cvičení
Bohuslava Sokolová
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Přehledy činnosti

Společnosti C-M-T za měsíce
září, říjen, listopad 2010

Zapsali : B. Klouzalová, Mgr. Šimůnek
1. Organizace podzimního setkání a odborného semináře Společnosti C-M-T
v Janských Lázních
2. Vypracování a zaslání dopisů ve věci plánů vedení Fakultní nemocnice
v Motole ministru zdravotnictví MUDr. Leoši Hegerovi, řediteli FN v Motole JUDr.
Ing. Miloslavu Ludvíkovi a řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Pavlu Horákovi
3. Rekondiční pobyt Společnosti C-M-T na jaře 2011 – výběr vhodného
místa konání, oslovení hotelů
4. Vyhledávání a zpracování příspěvků do Bulletinu, příprava Bulletinu - zima 2010
5. Schválení přijetí nových členů Společnosti C-M-T: p. Štejnar, p. Slovák,
p. Turek, p. Staněk, p. Vannay, p. Němec, pí. Němcová, p. Kunc, pí. Kuncová
6. Řešení situace s nezaplacenými členskými příspěvky na rok 2010
7. Podpora petice NRZP proti zrušení sociálního příplatku a snížení příspěvku na péči
8. Účast na školení pro účetní (spol. Ježek STEREO Česká Lípa)
9. Přeúčtování účetnictví r. 2010 do podvojného účetnictví
10. Poskytování informací v sociální a zdravotnické sféře, osobní, telefonické
a elektronické poradenství členům Společnosti C-M-T a dalším zdravotně
postiženým
11. Aktualizace webových stránek Společnosti
12. Vedení evidence Společnosti C-M-T, vyřizování elektronické
a poštovní korespondence
13. Aktualizace rozpočtu Společnosti C-M-T s výhledem do roku 2011
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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 onemocněním CMT,
• shromažďovat finanční prostředky pro organizování podpůrných programů a
rovněž pro výzkum onemocnění CMT ,
• zprostředkovávat komunikaci mezi pacienty a orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi,
• navrhovat orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná
opatření ve prospěch zdravotně postižených a posuzovat návrhy opatření týkajících se život ních podmínek zdravotně postižených,
• sledovat a vyhodnocovat realizaci legislativních i jiných opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením, vyplývajících z mezinárodních závazků i
právních norem České republiky, a v případě potřeby iniciovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
• vydávat periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT
nebo činnosti Společnosti. Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je dědičná neuropatie, která postihuje v České republice asi 4 tisíce osob. CMT je rozšířena 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 neobjasněné. 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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Společnost C−M−T děkuje
za podporu sponzorům:

Společnosti C−M−T
číslo 34 / zima 2010
Bulletin připravuje redakční rada
ve spoluprácí s dalšími členy Společnosti C−M−T.
Bulletin neprochází odbornou jazykovou korekcí.
S náměty, příspěvky i připomínkami
se obracejte
na e−mailovou adresu: c−m−t@post.cz
Sídlo Společnosti:
Společnost C−M−T
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2. LF UK
Klinika dětské neurologie
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Tel.: 724 330 798
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