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Blahopřejeme!

Kandidátem na funkci děkana 2. lékařské fakulty UK pro funkční období
01.02.2014 – 31.01.2018 byl zvolen prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Volby se dne 20. 11. 2013 zúčastnilo 21 z 24 členů obou komor Akademického senátu 2. LF UK. Prof. Vladimír Komárek působí od roku 1991
jako přednosta Kliniky dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol. V letech
1991 – 1999 byl mj. předsedou České společnosti dětské neurologie.

Ke zvolení panu profesorovi moc gratulujeme!

Výbor Společnosti C-M-T
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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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Plzeň

Milí přátelé,

dnes toho mám na srdci více, takže hrrr… na to. Zaprvé bych Vás chtěl všechny
pozvat do Plzně na víkendové setkání členů Společnosti, spojené s exkurzí do
plzeňského pivovaru. Získali jsme velkou slevu na ubytování v luxusním hotelu IBIS,
a i když to nechci zakřiknout, myslím, že to bude super akce. Zadruhé bych Vás chtěl
varovat před různými „supervýhodnými“ nabídkami na životní pojištění, se kterými
se poslední dobou roztrhl pytel. Vždy je třeba dobře zvážit, zda se Vám to skutečně
vyplatí. Příkladem může být pojistné nebezpečí „trvalé následky úrazu“. Při již
existujícím 100% postižení, což je například ztráta hybnosti obou končetin, je toto
pojištění pro takto hendikepovaného klienta naprosto k ničemu. Pojištění vždy
kryje trvalé následky dle percentuální míry postižení, přičemž maximální hranice
je samozřejmě 100 %. Pokud by měl klient stanoveno aktuální postižení na úrovni
50 % a po úrazu by míra zjištěného poškození dosáhla například 75 %, tak pojišťovna
vyplatí odškodnění dle pojistných podmínek, jako by došlo k 25% míře poškození
trvalými následky. Naprostá většina obchodních zástupců v ČR je závislá na provizích,
a proto ne vždy bere na tato fakta ohled, případně nabízí pro klienta minimální pojistné
krytí kombinované s vysokým spořením. Takováto pojistka ovšem není hendikepovaným
lidem k ničemu.
Třetí věcí, se kterou se s Vámi chci podělit, jsou množící se krádeže aut osob se zdravotním postižením. Odcizení auta, které si člověk pořídil či upravil za přispění státu,
může jeho majiteli přinést řadu nečekaných komplikací. Vzniká mu totiž povinnost
vrátit vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku, respektive jeho část. Postižený člověk
se pak musí vypořádat nejen s tím, že nemá k dispozici vůz, který potřebuje, a svou
dopravu musí řešit náhradním způsobem, ale i se vzniklou pohledávkou vůči Úřadu
práce. Ten mu, bohužel, nemůže poskytnout ani další dávku. Vyjímku tvoří pouze
případy, kdy u odcizeného vozidla bylo sjednáno pojištění pro případ odcizení, havárie
či živelní pohromy (havarijní pojištění). V tomto případě může stát poskytnout dávku
na nákup vozidla i před uplynutím zákonné lhůty. Vzhledem k tomu, že tato lhůta nyní
činí 10 let, myslím, že se uzavření pojistky vyplatí většině hendikepovaných řidičů.
Řada pojišťoven navíc nabízí osobám se zdravotním postižením v oblasti pojištění
vozidel cenově zvýhodněné produkty.
Poslední dnešní poznámka se týká budoucnosti naší Společnosti. V březnu příštího roku
se sejde každoroční Valná hromada Společnosti. Vzhledem k letošním zkušenostem
příliš nevím, co od ní očekávat. Silácká slova slyšíme kolem sebe dnes a denně. Něco
vymyslet a udělat něco dobrého pro ostatní, to už se tolik nenosí. Hádky a nesmyslná
obvinění přenechme politikům a zkusme zase táhnout
za jeden provaz…
Milí přátelé,
užijte si nadcházející vánoční svátky v co největší pohodě,
klidu a krásné rodinné atmosféře. Do nového roku 2014
Vám přeji hlavně zdraví, lásku a taky trošku těch peněz!!!
Váš předseda Michal
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Valná hromada

PŘIHLÁŠKA NA VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SPOLEČNOSTI C-M-T,
V PLZNI 25.04. – 27.04.2014
Jméno a příjmení: …………………………………………………........……………..
Výbor občanského sdružení
Společnost C-M-T

se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84/1, 2. lékařská fakulta UK Praha - Motol, PSČ 150 00
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se uskuteční v pátek dne 14.03.2014 od 16.30 hodin v areálu Fakultní
nemocnice Motol, Neurologická klinika (dospělých) 2. LF UK a FN Motol, uzel D,
2. patro, knihovna
Program jednání:
1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady,
zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Informace o činnosti v roce 2013.
4. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2013,
schválení zprávy revizní komise.
5. Volba členů výboru Společnosti a revizní komise Společnosti.
6. Plány Společnosti na rok 2014.
7. Diskuse.
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.
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Datum narození: …………………………...............................................................
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….
PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ….………………………..
Používám:

mechanický vozík

elektrický vozík

Jsem držitelem průkazu ZT/PP

ano

ne

Mám zájem o exkurzi Plzeňského pivovaru:

ano

ne

Mám zájem o sobotní oběd v restauraci Na Spilce:

ano

ne

Jméno a příjmení: …………………………………………………........……………..
Datum narození: …………………………...............................................................
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………….
PSČ: ……………… Telefon: ……………………. E-mail: ….………………………..
Používám:

mechanický vozík

elektrický vozík

Jsem držitelem průkazu ZT/PP

ano

ne

Mám zájem o exkurzi Plzeňského pivovaru:

ano

ne

Mám zájem o sobotní oběd v restauraci Na Spilce:

ano

ne

Dítě:
Jméno a příjmení: …………………………………………………........……………..
Datum narození: …………………………...............................................................
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Tapety zachránily fresky
To už ale pokračujeme do obřadní síně, kde se konají svatby a městské akce, a pak
dále do Modrého sálu s dochovanými nástěnnými malbami. „Místnost sloužila jako
jídelna – a aby se tu vojáci dobře cítili, nechali si stěny vytapetovat. To zachránilo
cenné fresky pod nimi,“ dodává Eliška Němečková. Hned vedle Modrého salonku
je možné vstoupit do Věžového kabinetu, odkud je krásný výhled na Děčín –
na protilehlou restauraci Pastýřská stěna, za kterou na kopci sídlí děčínská zoo.
Velkou raritou této prohlídkové trasy je rodokmen majitelé zámku – Thunů
na obrovském plátně. Průvodkyně nám ukazuje všechny, které během prohlídky
zmiňovala, a pak se rozpovídá o samotném osudu tohoto 150 kilogramů těžkého
plátna. Nalezli ho namotané na kus dřeva. Vyžádalo si kompletní rekonstrukci, dnes
ale pyšně zdobí jednu z místností prohlídky. Součástí této trasy je také obnovená kaple svatého Jiří. Je prostá – s dřevěnými lavicemi a jednoduchým oltářem.
Bohoslužby se tu konají jen výjimečně, slouží spíše koncertům. A co s kaplí udělali
vojáci? „Byla zde kuchyně,“ uvádí průvodkyně. Pro vozíčkáře není vhodná druhá
prohlídková trasa Barokní perly zámku. Pro děti tu mají prohlídku Za tajemstvím
zámeckých dětí.
Významný rod Thun - Hohensteinů
Zámek patřil od roku 1628 hraběcímu rodu Thun-Hohenstein, který sem přišel
z Jižního Tyrolska a postupně se vypracoval mezi přední šlechtické rody habsburské
monarchie. Příslušníci rodu pravidelně zastávali důležité politické i církevní úřady.
Například Lev Thun působil v 19. století jako ministr kultu a vyučování, jeho
synovec Franz Thun zastával dvakrát (1889–1896 a 1911–1915) funkci místodržitele
v Čechách a v letech 1898–1899 se stal dokonce předsedou rakouské vlády.
Díky postavení Thunů přivítal zámek celou řadu prominentních hostů. Roku 1854
se zde například konal diplomatický kongres panovníků, kterého se za Rakousko
zúčastnil František Josef I., za Prusko Bedřich Vilém IV. a za Sasko Bedřich August II.
Častým hostem na zámku byl i následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda
František Ferdinand d’Este. Domov tu po sarajevském atentátu našly jeho osiřelé
děti, Max, Ernst a Sophie. Rod Thunů udržoval kontakty také s mnoha předními
vědci či umělci – kromě Chopina to byli například spisovatelé Josef Dobrovský,
Františkem Palacký nebo malířská rodina Mánesů. Tenhle čilý kulturní ruch
tu skončil v roce 1932, kdy Thunové prodělali velké peníze a zámek museli prodat
československému státu, který jej nechal adaptovat na kasárna. Odstěhovali
se na menší rodový zámek do Jílového, odkud pak odešli do Německa.
Michaela Bučková (www.muzes.cz, redakčně káceno)
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Pozvánka

Společnost C-M-T

Pozvánka na víkendové setkání v Plzni
Místo pobytu: Hotel IBIS Plzeň, Univerzitní 65, 301 00 Plzeň
Termín: 25.04. – 27.04.2014, pobyt začíná v pátek večeří a končí v neděli snídání
Ubytování a cena: Ubytování je zajištěno v jedno- a dvoulůžkových pokojích
se sociálním zařízením na každém pokoji.
Cena za jednolůžkový pokoj včetně snídaně je 950,- Kč (dospělý/noc)
Cena za dvoulůžkový pokoj včetně snídaně je 1190,- Kč (2x dospělý/noc)
Vzhledem k rozdílné ceně se budeme snažit o ubytování na dvoulůžkových pokojích.
V případě ubytování na dvoulůžkovém pokoji činí cena za dospělého 1580,- Kč
(2x noc, 2x snídaně, 2x večeře).
V případě ubytování na jednolůžkovém pokoji činí cena za dospělého 2290,- Kč
(2x noc, 2x snídaně, 2x večeře).
Bezplatné parkování je zajištěno přímo u hotelu.
Závazné přihlášky zasílejte do 15.03.2014 na adresu: Blanka Klouzalová, Závada 102,
747 19 Bohuslavice u Hlučína.
Zálohu ve výši 1.000,- Kč za dospělou osobu zašlete nejpozději do 15.03.2014
na účet č. 172018119/0600 jako variabilní symbol uveďte své evidenční číslo
a do zprávy pro příjemce své příjmení bez diakritiky. Bez zaplacení zálohy nebude
Vaše rezervace akceptována. Záloha je nevratná.
Doplňující informace a vysvětlení budou poskytnuty
na e-mailu: klouzalova.cmt@seznam.cz nebo na tel. čísle 724 330 798.
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Program:

Děčínský zámek

Pátek:
15:00 – 17:00 příjezd, ubytování
18:00 večeře
Po večeři počítáme se společným posezením v hotelu či s procházkou do centra Plzně.

Místností se rozléhají tóny Děčínského valčíku, skladby, kterou roku 1835 složil
Frédéric Chopin na zámku v Děčíně. Jezdil sem pravidelně, byl velkým přítelem
tehdejších majitelů a jejich dětem dával „hudební“ kondice na klavír. Skladbu
Chopin poprvé uvedl právě tady a věnoval ji komtese Josefině Thunové. V místnosti
stojí klavír, na který bohužel Chopin nehrál. Většina původního vybavení se totiž
ztratila nebo je nelze dohledat, když jeho místnostmi prošly od třicátých let tři
armády – československá, německá a ruská. Byl téměř zdevastován a v roce 1991
se vrátil městu Děčín. Od té doby se tu dějí zázraky. Město ho totiž postupně
vrací do původního stavu a daří se mu to. Opravená je zhruba polovina zámeckého
jádra. Východní křídlo slouží jako pobočka Oblastního muzea Děčín, severní křídlo
využívá Státní okresní archiv a do zámku chodí návštěvníci na prohlídky. Velkou
letošní novinkou je červencové otevření Jižních zahrad, kam bylo po odchodu
armád téměř nebezpečné vstoupit. Ve spodní části před nově opraveným čajovým
pavilonem tryská nová kašna, kterou lemují lavičky. A fotky rozmístěné po parku
dokládají, jak velký kus práce se musel udělat, aby byl zahradám navrácen
někdejší lesk.

Sobota:
07:00 – 09:00 snídaně formou bufetu
10:00 – 12:00 společná prohlídka plzeňského pivovaru
(cena vstupného není zahrnuta v ceně)
12:00 oběd v restauraci Na Spilce přímo v areálu pivovaru
(oběd není započítán v ceně)
Odpoledne individuální program, prohlídka centra Plzně
18:00 večeře
Neděle:
08:00 – 10:00 snídaně formou bufetu
Vyklizení pokojů do 10:00.
Co vás čeká během prohlídky Pilsner Urquell:
• seznámíte se s historií a tajemstvím výroby legendárního ležáku Pilsner Urquell
• prohlédnete si autentická místa pivovaru, kde se pivo Pilsner Urquell vyrábí
od roku 1842
• provedeme Vás moderní stáčírnou s kapacitou 120 000 lahví za hodinu,
unikátní expozicí surovin či historickou a současnou varnou Pilsner Urquell
• neodmyslitelným završením prohlídky pivovaru Pilsner Urquell je návštěva
historických pivovarských sklepů, kde ochutnáte nefiltrované a nepasterizované
pivo Pilsner Urquell, čepovaného přímo z dubových ležáckých sudů
Pro mladší 18ti let je vstup na standardní prohlídkovou trasu Pilsner Urquell povolen
pouze se souhlasem a pod trvalým dozorem rodičů či jiné odpovědné doprovázející
osoby starší 18 let.
Prohlídka Pilsner Urquell je zcela bezbariérová. Pro návštěvu sklepů doporučujeme
teplejší oblečení - teplota se pokynuje okolo +8°C. Délka prohlídky je cca 100 minut.
Pro návštěvníky pivovaru a restaurace Na Spilce je po dobu jejich návštěvy parkování
v areálu pivovaru zdarma.
Trasa prohlídky Pilsner Urquell
Návštěvnické centrum - Nově zrekonstruovaná historická budova bývalých chladících
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Vozíčkáři do zámku
Tato část zahrad není kromě jedné části přístupné z jedné z bočních ulic
bezbariérová. Vozíčkáři se ovšem bez problémů dostanou do samotného zámku.
První prohlídkový okruh – Zámecké interiéry – sice vede přes dvě patra, za jedněmi
z dřevěných dveří se však skrývá výtah, který vozíčkáře vyváží do prvního patra.
„Chodí k nám celé skupiny vozíčkářů nebo přijedou samostatně,“ říká průvodkyně
Eliška Němečková. „S celou skupinou chodíme dva průvodci, proto je lepší se
objednat dopředu,“ dodává. Prohlídková trasa v někdejším reprezentativním křídle návštěvníky zavede do soukromého apartmá majitele zámku a společenských
místností v prvním patře. V této části se dochovala velká část původního vybavení,
například parkety, dveře či dřevěné obložení stěn. Nábytek – až na jednu skříňku
– však původní není. I když fotografie dokazují, jak bohatý byl jeho interiér,
dohledat se ho už nepodařilo. A tak sem byla většina zdejšího vybavení zapůjčena
z depozitářů zámku Sychrov. Stejně jako porcelán, na který si rodina Thunů
potrpěla. Vždyť jim u Karlových Varů patřila porcelánka, další funguje na severu
Itálie v Jižním Tyrolsku, odkud rod pocházel, dodnes. Ani kachlová kamna nejsou
originál, byla ale věrně postavena podle dobových fotografií. „Hodně věcí konzultujeme s Terezií Thunovou, dcerou posledního majitele. Ta sem také pravidelně jezdí,
naposledy zde byla v červenci na otevírání Jižních zahrad.“ Ozdobou každé
místnosti jsou dvoukřídlé dveře, které se v případě návštěvníka na vozíčku dají
snadno otevřít.
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Rozhlédnout se tu můžete ze dvou míst – ze stylové kavárny Vyhlídka nebo
z rozhledny v sedmém patře budovy. Až sem totiž návštěvníky vyváží výtah.
A k němu vede nájezd zajišťující bezbariérový přístup. Ocitnete se tu nad brněnskými
střechami a pokochat se můžete nejenom výhledem na centrum města.
Michaela Bučková (www.muzes.cz, redakčně káceno)

Ve Velkých Losinách staví balneopark
Jedinečná termální voda vyvěrající ve Velkých Losinách bude k dispozici většímu
počtu lidí než dosud. Místní lázně totiž nedávno zahájily stavbu unikátního termálního parku, prvního svého druhu v zemi. Lyžař unavený po celodenním lyžování
v Jeseníkách se večer naloží do termální vody, jak to znají lidé z řady rakouských
alpských středisek. V létě zase návštěvníci uleví uchozeným nohám po náročné
horské túře nebo se jen tak přijdou „naložit“ do jednoho z šesti bazénů s termální
vodou. Zní to jako sen? Od příštího léta to má být ve Velkých Losinách realita.
V místních lázních totiž byla zahájena stavba termálního parku, prvního v České
republice. Nahradí zastaralé termální koupaliště, které bylo postavené před zhruba
čtyřiceti lety v akci Z a už neodpovídalo standardům. Projekt termálního parku
je pokračováním postupné rekonstrukce a modernizace lázní, které ve značně
zchátralém stavu koupila společnost Royal Spa, vlastnící v současnosti několik
lázeňských ústavů v republice. Termální park představuje investici v hodnotě zhruba
130 milionů korun, z toho 22 milionů činí dotace Regionálního operačního programu
Střední Morava. Poprvé by se v léčivých minerálních vodách nového termálního
parku měli návštěvníci vykoupat už příští léto. Celková plocha areálu má téměř
5 600 metrů čtverečních, velikost vodních ploch je 1 500 metrů čtverečních.
Ve vnitřní části návštěvníci najdou tři bazény, z toho jeden s průplavem ven, dětské
brouzdaliště, tobogan a whirlpool. Venku budou další tři bazény a druhý tobogan.
Tři venkovní i tři vnitřní bazény budou stejně jako dětské brouzdaliště naplněny
výhradně vodou z termálního minerálního pramene Žerotín, která nebude nijak
ředěna. Bazény se budou lišit teplotami a zaměřením na klidové a aktivní.
Areál bude mít také několik saun a prostor pro poskytování masáží, se zázemím
pro rodiče s dětmi, restaurací, rychlým letním občerstvením a pěti denními
apartmány. Na rozdíl od dřívějška, kdy si lidé mohli užívat termální vodu v koupališti
pouhé čtyři měsíce v roce, bude termální akvapark otevřený celoročně.

Zdroj: www.idnes.cz

45

„stoků“ z roku 1868 je počátečním bodem prohlídky. Dominantou haly je model pivovaru z přelomu 19. a 20. století. Seznámíte se zde také s historií společnosti Plzeňský
Prazdroj, a.s. a s její mateřskou společností SAB Miller.
Stáčírna - Z nádvoří pivovaru vás odvezeme pivovarským autobusem (je vybaven
nájezdovou plošinou pro vozíčkáře) na prohlídku nové stáčírny, která patří mezi
nejmodernější v Evropě a její kapacita je úctyhodných 120 000 lahví za hodinu.
Nová expozice Pilsner Urquell - Do nové expozice Vás vyveze největší osobní výtah
v České republice. Po zhlédnutí filmu o tajemství výroby piva Pislner Urquell v otočném panoramatickém kině budete mít možnost seznámit se s jedinečnými surovinami
prostřednictvím smyslové expozice.
Varny - Během prohlídky Vám budou představeny varny napříč třemi stoletími. Projdete
si historickou varnu z počátku 20. století, poté nahlédnete do „svatyně piva Pilsner
Urquell“ – moderní varny z roku 2004. Postup vaření pravého plzeňského piva se
nepoužívá v žádném jiném velkém pivovaru v Evropě.
Hala slávy - Expozice umístěná ve varně z 19. století je věnována historii pivovaru
a památným milníkům z období jeho vzniku i expanze.
Sklepy - V pivovarských sklepích se dodnes vyrábí pivo Pilsner Urquell tradiční
metodou - kvašením v dřevěných otevřených kádích a zráním v dubových ležáckých
sudech. Na závěr prohlídky máte možnost toto nefiltrované a nepasterizované pivo
Pilsner Urquell ochutnat.
Ceník prohlídek pivovaru
Dospělí… 140,- Kč
Děti od 6 let, studenti do 26let, senioři nad 70 let, držitelé průkazů TP, ZTP… 80,- Kč
Držitelé průkazu ZTP/P a jejich doprovod (1 osoba) mají všechny prohlídky Plzeňského
Prazdroje zdarma.
Památky a turistické zajímavosti Plzně
Náměstí Republiky - v době založení města bylo se svými rozměry 139 x 193 m jedním
z největších v Evropě. Celé náměstí je obklopeno řadou historicky cenných domů;
Radnice - přímo na náměstí Republiky se nachází renesanční klenot – radnice,
která od svého postavení stále slouží svému účelu. Byla postavena podle plánů
italského stavitele Giovanniho de Statia v letech 1554-1559. Radnice je zdobená sgrafity
se zobrazením městského znaku a českých panovníků. V zadní místnosti za mázhauzem je umístěn model historického jádra města v měřítku 1:200 (vstup zdarma);
Morový sloup - vpravo před radnicí stojí Morový sloup s barokní replikou plzeňské
madony na vrcholu. Byl postaven roku 1681, aby chránil město před morem,
před kterým se do Plzně uchýlil i legendární císař Rudolf II; Kašny - moderní kašny
podle návrhu Ondřeje Císlera stojí v rozích náměstí. Do nádrží z černé čínské žuly
padá voda z pozlacených chrličů, které symbolizují anděla, chrtici a velblouda, motivy
z plzeňského znaku; Císařský dům - dům sousedící s plzeňskou radnicí byl v letech
1599 - 1600 sídlem císaře Rudolfa II. Dnes je dům se sochou rytíře Žumbery sídlem
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Informačního centra Plzně; Katedrála sv. Bartoloměje - dominanta Plzně, jejíž stavba
započala spolu se založením města a byla dokončena počátkem 16. století. Chrám je
národní kulturní památkou, stejně jako opuková socha na jeho hlavním oltáři, známá
Plzeňská madona. Katedrála se pyšní nejvyšší kostelní věží v České republice (102,6
m). Šternberská kaple s visutým svorníkem pochází z 1. pol. 16. století. V roce 1993
zřídil papež Jan Pavel II. v Plzni biskupství a chrám sv. Bartoloměje se stal katedrálou. Sousoší na vnější východní straně chrámu znázorňuje Krista na hoře Olivetské,
chráněného řadou malých andělíčků, z nichž jeden vám podle legendy splní i ta nejtajnější přání; Velká synagoga - postavená v roce 1893 v maursko - románském stylu,
je druhou největší v Evropě (a třetí na světě). Je svědectvím bohaté židovské obce
v Plzni, která byla bohužel v průběhu nacistické okupace téměř zdecimována; Zoo
a DinoPark - ideální cíl rodinného výletu. Nachází se blízko centra města, v atraktivně členitém areálu s vodními plochami, arboretem, skalami a parkovou úpravou.
Žije tu přes 1 300 druhů zvířat, hvězdami je pár indických nosorožců či žirafy Rothschildovy. Najdete tu volné přírodní výběhy opic a šelem, druhý největší medvědinec
v Evropě, sukulentní skleník či naučné stezky. Součástí Zoo je botanická část s meditační Japonskou zahradou a vesnický statek Lüftnerka. V horní části areálu Zoo je
oblíbený DinoPark, lákavá atrakce s ozvučenými a pohyblivými modely prehistorických ještěrů, které jsou zasazeny do přírodních scenérií, připomínající jejich životní prostředí v dávné minulosti; Techmania Science Center - sídlí ve zrekonstruované
tovární hale v areálu plzeňské Škodovky. Moderní interaktivní centrum vás přesvědčí,
že věda není jen o bádání, ale že si s ní lze i hrát. Na ploše 3 000 m2 nabízí expozice
zaměřené na fyzikální hrátky, experimenty a vědecké novinky či expozici MáToHáček,
kolekci originálních vědeckých hraček (nejen) pro děti. Ve stálé expozici o historii
a současnosti plzeňské Škodovky můžete obdivovat jedinečné technické památky –
první lokomotivu s laminátovou karoserií (1963), jediný dochovaný trolejbus typu
3Tr3 (1947) nebo nejstarší dochovanou elektrickou lokomotivu vyrobenou v Plzni;
Západočeské muzeum - bylo založeno v roce 1878 a patří k největším muzejním ústavům v ČR. Ve svých sbírkách uchovává přes 2 miliony předmětů ze všech oblastí vývoje
přírody a společnosti. Jsou zde k vidění čtyři stálé expozice: Plzeňská městská zbrojnice (1995), Porcelán ve znamení zkřížených mečů (2005), expozice Archeologie
a Historie (2013) se společným názvem Pohledy do minulosti plzeňského kraje.
Muzeum je zcela bezbariérové; Muzeum loutek - najdete ho na Náměstí republiky
v jednom z nejvýznamnějších renesančních domů v Plzni, s vysokým renesančním
průčelím s bohatou sgrafitovou a sochařskou výzdobou. Muzeum nabízí rozsáhlou
expozici plzeňského loutkářství a je zcela bezbariérové; Patton Memorial Pilsen pamětní muzeum americké armády bylo slavnostně otevřeno 5. května 2005 u příležitosti 60. výročí osvobození města Plzně a jihozápadních Čech v roce 1945 a ukončení
II. světové války v Evropě jako stálá vzpomínka na osvoboditele a nezpochybnitelný
důkaz této události. Muzeum je zcela bezbariérové.
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s chrámem svatého Víta nad Malou Stranou, Petřínskou rozhlednu, Národní divadlo,
ale také Vyšehrad nebo Letnou. Nejkrásnější výhled je tu večer, kdy jsou v kapsli
observatoře ztlumená světla… Další unikátní zážitek nabízejí Ozvěny Prahy,
a to díky pohodlným zavěšeným křeslům připomínajícím bubliny. Tady se můžete jen
tak pohupovat, koukat, kam až vám pražský smog dovolí, ale také se zaposlouchat
do zvuků typických pro Prahu. Dozvíte se, jak zní Praha – šum jezu na Vltavě,
zpěv ptáků ve Stromovce, orloj na Staroměstském náměstí prolínající se s rachotem
právě přijíždějícího kočáru s koňským spřežením… Kapsle jsou totiž ozvučené.
A pokud vám to nestačilo, lze sjet výtahem o 27 metrů níže, kde celé patro zabírá
restaurace, café a bar. Jste tu v oblacích. Proto tady tomu také říkají Oblaca.
Pro opravdu náročné je pak šestihvězdičkový jednopokojový hotel – apartmá
One Room Hotel, který vznikl v jedné z kabin. Musí to být velký zážitek položit
se do prostorné postele a pozorovat město z ptačí perspektivy. Není to však levná
záležitost.
Vyhlídková věž Nové radnice Ostrava
Tak jako má Praha svou televizní věž, obdivovat Ostravu můžete nejlépe z vyhlídkové
věže Nové radnice. Ta je součástí největší radniční budovy v republice. Věž má
85,6 metrů a její terasa je ve výšce 72 metrů. Mimo jiné se tu dozvíte, že Ostrava
není úplně černým městem. Odtud shora je totiž dobře vidět ty obrovské zelené
plochy. Podle průvodkyně na každého obyvatele Ostravy připadá více než 30 m²
zelené plochy. Když se vydaří počasí, je z věže rozhled až k pohořím Beskyd
a Jeseníků, na Opavsko i do nedalekého Polska. Věž byla postavená už v roce 1930,
nahoru jezdí výtah, který zajišťuje bezbariérovost, a zdobí ji věžní hodiny vážící
více než půl tuny – ciferník má průměr 350 cm, délka ručiček 175 cm, hodinový
stroj je dnes již nahrazen moderní technikou umožňující pravidelné bití hodin.
Věž ostravské radnice je vozíčkářům dostupná a často sem míří. I když je třeba počítat
se třemi „výtahovými přestupy“. Do radnice se vstupuje po schodech, proto
v ostravském informačním centru handicapovaným doporučují, ať použijí pravou
vrátnici. Tady staví bezbariérový výtah, kterým se dostanou do čtvrtého patra,
dále se pokračuje jiným výtahem do šestého patra. Odtud jezdí další výtah
až nahoru. O víkendech bývá pravý vchod zavřený, stačí ovšem zazvonit na zvonek
a přivolat si vrátného.
Dům pánů z Lipé v Brně
V centru Brna je možné vyrazit na bezbariérovou vyhlídku do Domu pánů z Lipé,
renesanční stavby s pravidelnou dispozicí obdélníkového půdorysu, jehož dvě
dvorní křídla obíhají arkádové pavlače. Dnes zde sídlí spousta firem i kulturní
a informační centrum.
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Bezbariérové kulturně – historické objekty na trase
Valdštejnská jízdárna (Valdštejnská), Galerie Millenium (Tomášská), Galerie Art
and Craft (Malostranské náměstí), Galerie Chiméra (Lázeňská), Nosticův palác
(Maltézské náměstí), KosteL Panny Marie pod řetězem (Lázeňská)
Zdroj: Pražská organizace vozíčkářů

Výtahem až do oblak
Tower Park Praha

Zúčastnili jsme se
27. český a slovenský neurologický sjezd

Ve dnech 20. – 23. listopadu 2013 se v Praze uskutečnil každoroční 27. český
a slovenský neurologický sjezd. Odborné program probíhal v prostorách hotelu
Clarion Congress Hotel. Za Společnost C-M-T se sjezdu zúčastnila paní Blanka
Klouzalová, Rostislav Klouzal a Ivana Jandová. Všechny přednášky, kterých se měli
možnost zúčastnit, byly velmi zajímavé a přínosné k získání nových informací
z oboru medicíny. Důležité bylo i setkání s desítkami lékařů, kteří projevili uznání
k činnosti naší Společnosti. Děkujeme organizátorům za možnost účastnit se této akce.
Blanka Klouzalová

Pražský hrad září do dálky, auta se zapnutými reflektory odtud vypadají jako malé
angličáky na autodráze a v okolních žižkovských ulicích se postupně rozsvěcují
okna, ulice lemují pouliční lampy, jako by to byly drobné svíčky. I takový je výhled
z žižkovského vysílače. V letech 2011 a 2012 prošel nákladnou rekonstrukcí a nově
se mu říká Tower Park Praha. Futuristicky pojatý vysílač se svými 216 metry nelze
přehlédnout. Turisté se ptají, jak ho mohli postavit v centru starého Žižkova, a místní
jim odpovídají, že už si tak nějak zvykli. Zvlášť, když do noci svítí červeno-modro
-bílou barvou, chodí ho sem fotit zástupy turistů a už třináct let po něm lezou
mimina (deset laminátových soch umělce Davida Černého). Když je někdy z vysílače
kvůli údržbě sundají, překvapí vás svou výškou. Měří téměř čtyři metry a pošimrat
takové dítě na chodidle, ani to neucítí.
Pražáci na vysílač, který stojí v místech někdejšího židovského hřbitova, chodí, když
je dobrá viditelnost, gurmety láká večeře s 360stupňovým výhledem na rozzářenou
Prahu a turisty jeho nevšední vzhled. Vždyť si také vysloužil několik nej: je nejvyšší
stavbou v Praze, zároveň nejvyšší věží či nejvyšší vyhlídkovou plošinou v České
republice. Byl postavený v letech 1985 až 1992 podle projektu Václava Aulického
a Jiřího Kozáka a tehdy se na jeho stavbě podílelo mnoho ve své době slavných
československých firem. Až nahoru se bez problémů dostanou i vozíčkáři. Vchod
do věže je sice pod úrovní terénu a dolů se sestupuje po točitých schodech.
Vozíčkáři se sem ale dostanou, když zaparkují v podzemních garážích, které jsou
pod věží, a pak mohou vyjet přímo u vchodu. Odtud se nahoru pokračuje velkým
výtahem. Záleží jen na vás, kde si necháte zastavit – v designové restauraci Oblaca,
sousední kavárně, dojedete na vyhlídku s tematicky řešenými kapslemi anebo snad
až do šestihvězdičkového apartmá? Nejvíce lidí ovšem míří na vyhlídku ve výšce
93 metrů nad zemí. Ta se skládá ze tří kabin: Obrazy Prahy, Ozvěny Prahy,
Zlatá Praha. V Obrazech Prahy se lze na zavěšených monitorech seznámit
s nejdůležitějšími událostmi, se statistikami hlavního města nebo třeba architekturou.
Ze Zlaté Prahy budete mít jako na dlani nejkrásnější místa metropole. Pražský hrad
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(zleva) prof. Seeman, MUDr. Haberlová,
MUDr. Mazanec, pí. Klouzalová, MUDr. Šišková

(zleva) prof. Pavel Seeman, pí. Ivana Jandová,
prof. Bernd Rautenstrauss

(zleva) prof. Pavel Seeman, prof.Bernd Rautenstrauss,
prof. Vladimír Komárek, pí.Blanka Klouzalová
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Společenská rubrika
Od 01.10. do 31.12.2013
oslavili životní jubileum tito naši členové
Vodňanská Lubomíra, MUDr.
60 let
Škarda Josef, Bc.
40 let
Návratová Soňa
40 let

Blahopřejeme !

Napsali jste nám

Nesmeky – pomocník na zimu

Zasílám své osobní zkušenosti s nesmeky DueNorth. Vždycky jsem s hrůzou očekávala zimní
období, protože všichni víme, co s námi chůze po náledí dělá. Moje osobní zkušenost je
taková, že v těchto „nesmecích“ chodím zcela bezpečně, dá se s nimi normálně řídit auto,
a ani v obchodech s nimi není problém, jenom člověk při chůzi cvaká jako okovaný koníček, ale to je asi úplně zanedbatelné. Já jsem tyto nesmeky zakoupila po internetu u společnosti CZ BMI a chodím s nimi již 3 zimní sezóny. Bez nich prakticky nevycházím, a když je
ráno neobuji, protože to není potřeba, tak si je určitě nesu s sebou v kabelce (pro jistotu),
protože jinak se chůze v zimě bojím. Snad bude tato moje zkušenost pro někoho užitečná.
Jana Poptodorová, Chlumec nad Cidlinou
Pro zájemce uvádíme, že uvedený výrobek –
„nesmeky“, lze objednat na www.czbmi.cz/?nesmeky-na-led,7. Jedná se o protiskluzové návleky na boty té nejvyšší kvality s plochými hroty
z karbidu wolframu. Nesmeky zamezí uklouznutí na každém mokrém či zledovatělém - namrzlém pevném povrchu (chodník, dlažba, asfalt).
Prodejce navíc nabízí 12% slevy pro seniory
a osoby ZTP na všechny modely nesmeků.
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který je vysoký přibližně 5 cm. Nájezd rovněž není u rozšířeného chodníku před
Staroměstskou radnicí.
Stanice metra v této oblasti nejsou přístupné. Na Náměstí Republiky je zastávka
bezbariérových autobusových linek 1 a 3.
Bezbariérové kulturně – historické objekty na trase
Obecní dům (Náměstí Republiky), Dům u Černé matky boží (Celetná), Kostel
sv. Jakuba (Malá Štupartská), Rudolfinum (nám. ana Palacha), Staroměstská radnice
(Staroměstské nám.) Stavovské divadlo (Ovocný trh)
Trasa C
vede jihozápadní částí Starého Města, ale seznámí vás také s některými objekty
Nového Města.
Trasa je vedena ulicemi Starého města, to znamená, že největší obtíže lidem pohybujícím se na vozíku působí historická dlažba. Jedná se zejména o ulici Michalskou,
Zlatou, Husovu, Liliovou a Karlovu. V Karlově ulici je navíc umístěn široký zpomalovací pás se dvěma schůdky. Od Křižovnického náměstí je ke Karlovu mostu krátké,
ale poměrně strmé stoupání, proto doporučujeme prohlídku Karlova mostu z Malé
Strany. Na Novotného lávce, Smetanově nábřeží i Národní třídě je terén vyhovující.
Městská hromadná doprava s bezbariérovým přístupem je v této oblasti v podstatě
nedostupná. Nejbližší přístupnou zastávkou hromadné dopravy je stanice metra
Muzeum na Václavském náměstí.
Bezbariérové kulturně – historické objekty na trase
Františkánská zahrada (Jungmannovo nám.), Náprstkovo muzeum (Betlémské nám.)
Klementinum (Karlova), Národní divadlo (Národní), Nová scéna (Národní), Knihovna
Akademie věd (Národní)
Trasa D
vás seznámí s Malou Stranou přes všechna období jejího vývoje.
Vzhledem k tomu, že trasa vede historickou zástavbou, je i Malá Strana z hlediska
bezbariérovosti trochu náročnější. Chodníky v této lokalitě jsou často velmi úzké
nebo mají nekvalitní dlažbu, proto je nutné část cesty absolvovat po silnici. V horní
polovině Malostranského náměstí a v Nerudově ulici je terén komplikovaný nejen
historickou dlažbou, ale i strmým stoupáním, doprovod k prohlídce tohoto úseku
je tedy nezbytný. Návštěvu Karlova Mostu doporučujeme z Mostecké ulice,
kde je oproti přístupu ze Starého Města pouze mírné stoupání.
Jedinou přístupnou hromadnou dopravou v této oblasti je bezbariérový autobus
č. 3, který zastavuje na Klárově.
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Cestování bez bariér
Centrum Prahy bez bariér…
Návštěva Prahy je pro mnohé jedinečným zážitkem. Historické jádro Prahy
je velkolepým výsledkem tisíciletého historického a kulturního vývoje města,
které je památkovou rezervací.
Všechny cesty v něm ale nejsou bezbariérové. Následující informace by měla lidem
na vozíčku i jejich doprovodu hodnotně pomoci při sestavování itineráře. K dispozici
mají několik tras po kulturních i historických památkách a seznam bezbariérových
objektů.
Trasa A
vás provede Strahovským klášterem, městem Hradčany a královským Hradem.
Vzhledem ke svažujícímu se terénu je vhodnější zahájit trasu na Pohořelci, kde
je volně přístupné parkoviště. Odtud lze pokračovat dolů, směrem k Pražskému hradu.
Trasa končí v ulici Na Opyši, která ústí na Klárov, kam je možné přeparkovat vůz.
Všechna nádvoří Pražského hradu i Královská zahrada jsou zcela bezbariérové
s vhodně upraveným povrchem. U vstupní brány do zahrady jsou dva schody,
bezbariérový vstup je po pravé straně. Nevyhovující terén je zejména na Strahovském
nádvoří, ve Zlaté uličce a částečně i v ulici Jiřská a Na Opyši. Nejzávažnějším
problémem je zde historická dlažba a strmý terén. Pro tuto trasu doporučujeme
doprovod.
Tato lokalita je v podstatě nedostupná městskou hromadnou dopravou. Nejbližší
stanice bezbariérového autobusu (linka 3, Ďáblice – Florenc – Zličín) je u stanice
metra Hradčanská, v ulici Milady Horákové. Na Pohořelec se lze dostat i od
Strahovského stadiónu, kde mají zastávku nízkopodlažní autobusy č. 176 a 217. Úsek
od zastávky přes Petřín na Pohořelec je však poměrně dlouhý a náročný.
Bezbariérové kulturně – historické objekty na trase
Kostel sv. Rocha (Strahovské nádvoří), Pražský hrad, Královská zahrada, Belveder,
Chrám sv. Víta, Starý královský palác, Galerie Josef Kalousek (Hradčanské náměstí),
Lobkovický palác
Trasa B
nám ukáže část Starého Města a Židovské Město zvané také Josefov.
Terén na trase je vcelku rovný, bez stoupání. Z hlediska bezbariérovosti činí největší
obtíže historická dlažba v Týnské ulici, v Ungeltu a částečně i na Staroměstském
náměstí. V Pařížské ulici na křižovatce s Kostečnou ulicí chybí nájezdy na chodník,
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Recept na výborný
pečený ovocný čaj
2kg ovoce
1kg cukr krupice
2ks citrónu
1ks skořice (trubička)
8-15ks hřebíček
Ovoce omyjeme a pokrájíme na kousky. Dáme do vyššího pekáče, přidáme koření,
šťávu z citrónů a kůru z jednoho citrónu, pokrájenou na tenké proužky. PROMÍCHÁME.
Zasypeme cukrem a UŽ NEMÍCHÁME. Dáme do trouby na 250°C na 10 minut. Cukr musí
zkaramelizovat. Pak přidáme 2 dcl vody a 2dcl rumu, pečeme ještě 10 minut. Ještě horkou
směs plníme do sklenic, které pak obrátíme dnem vzhůru. Směs vydá na 8 – 10 skleniček.
Při konzumaci dáme do hrníčku asi 2 - 3 lžičky směsi, zalijeme horkou vodou, dochutíme
citrónem, zázvorem, rumem apod.
Gábina Obrusníková, Bělá

Napsali jste nám
Přežije české lázeňství III.
Zřejmě napoledy Vám přináším aktuální informace o dění v českém lázeňství. V minulém bulletinu jsem končil tím, že ministr zdravotnictví Martin Holcát přislíbil
schůzku s Krizovým štábem na 17. září. Schůzka se opravdu nakonec uskutečnila.
Náš hlavní požadavek – tedy návrat indikačního seznamu před 01.10.2012 – nebyl
zatím ministrem Holcátem vyslyšen. Bylo pouze dohodnuto, že mu krizový štáb dá
podněty k okamžité revizi indikačního seznamu. Změna indikačního seznamu je nutná už z toho důvodu, že se ukazuje, že je tam i spousta ryze odborných chyb. Panu
ministrovi byl předán i dopis Společnosti C-M-T s našimi požadavky. Ministr přislíbil,
že svolá odbornou pracovní skupinu, jež by se změnou indikačního seznamu
měla zabývat. Materiál, který z práce této skupiny vzejde, by měl být podkladem
pro změnu. Zda ji provede tento ministr nebo až jeho nástupce, zatím není jasné.
Zde jsou přijaté závěry:
• Sdružení lázeňských míst České republiky (SLM) a Svaz léčebných lázních
(SLL) dodají odborné studie k ekonomickým přínosům lázeňství a to jak
v oblasti léčby, tak v dopadech na národní hospodářství.
• Ministr zdravotnictví se seznámí se studiemi a použije tuto ekonomickou
a odbornou argumentaci při jednání vlády.
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Ministr zdravotnictví při přípravách zdravotně pojistných plánů předloží
návrh zdravotním pojišťovnám, aby v jejich plánech zůstala na úhrady
lázeňské péče stejná částka jako letos – tj. 2,5 mld. Kč.
Ministr zdravotnictví se znovu pokusí apelovat na praktické lékaře a specialisty,
aby psali pacientům poukazy na lázně.
Ministr zdravotnictví se sejde s řediteli zdravotních pojišťoven a pokusí se
s nimi dohodnout, aby vstoupily do jednání s lázněmi s cílem sjednat zvýšení
indexace cen za ošetřovací den minimálně o 100,- Kč na poslední kvartál
letošního roku.
Krizový štáb lázní (KŠ) dodá ministru zdravotnictví návrhy na úpravu indikačního
seznamu, zvláště pro možnost opakování léčby a délku pobytu, a následně
ministerstvo zdravotnictví vytvoří pracovní skupinu, která se bude úpravami
zabývat.
KŠ dodá ministru zdravotnictví návrhy na rozložení indexace ošetřovacího dne
na rok 2014, ministr slíbil návrh na zvýšení v úhradové vyhlášce prosazovat.
Dále ministr zdravotnictví přislíbil řešit v úhradové vyhlášce na rok 2014
kompenzace výpadku regulačního poplatku.
Ministr zdravotnictví navrhne na vládě ČR vyjmout SLL Janské Lázně z privatizačního projektu a ověří možnost finanční výpomoci zařízení.
Ministr zdravotnictví žádá, aby členové KŠ dávali ministerstvu informace
o zamítnutých návrzích na lázeňskou péči. Ministerstvo zdravotnictví bude
tyto zamítnuté poukazy řešit.

Dne 24.09.2013 se v Senátu uskutečnil seminář na téma „Aktuální situace v lázeňství“. V průběhu tohoto semináře jsme byli šokováni vystoupením náměstka ministra
zdravotnictví MUDr. Ferdinanda Poláka, Ph.D. (ODS). Pan náměstek svými
vyjádřeními popřel postup, na kterém jsme se s ministrem dohodli přd několika dny,
a dokonce naznačil, že je žádoucí, aby došlo k likvidaci části lázeňských zařízení.
Doslova prohlásil: „Je tudíž relevantní bavit se, zda potřebujeme stejné množství
lázní jako dosud.“ Krizový štáb vyzval ministra k jeho odvolání.
I na nátlak členů Krizového štábu vyhlásil ministr zdravotnictví začátkem září
výběrové řízení na post ředitele Státních léčebných lázní Janské Lázně, státní podnik.
Do výběrového řízení se přihlásilo několik uchazečů, včetně bývalého ředitele
Koudeleho a krizového manažera Šimurdy. Komise nakonec 16. října vybrala
do funkce Ing. Rudolfa Bublu, bývalého ředitele Léčebných lázní Bohdaneč,
který se 1. listopadu ujal funkce.
S novým panem ředitelem se chci co nejdříve sejít a zjistit jeho záměry a plány
do budoucna. O všem Vás budu podrobně informovat.
Mgr. Michal Šimůnek
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zastávek má úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
při výstavbě nových a opravách stávajících se postupuje vždy podle normy,
která mj. taková stavební řešení zastávek definuje.
Olomouc
Hanácká metropole a třetí největší moravské město se z pohledu celé republiky
může pochlubit perfektně propracovaným a díky tomu i několikrát oceněným
projektem Bezbariérová Olomouc, který si všímá i pravidelných 5 tramvajových,
15 autobusových denních a 4 nočních linek. V současnosti tvoří z počtu 61 tramvají
31 procent nízkopodlažní vozy, autobusů má místní dopravce 77, z toho
65 procent nízkopodlažních. Ve shodě s dopravní politikou města a zmíněným
projektem by se do konce letošního roku měla na všech linkách zvýšit nabídka
přepravy nízkopodlažními vozidly. Veškeré zastávky s bezbariérovým přístupem
pozná cestující v jízdních řádech podle označení ikonou vozíku. U jednotlivých
časů tato ikona znamená garantovaný nízkopodlažní spoj, jinak se takové vozy
nasazují pouze, když jsou v dostatečném množství v provozuschopném stavu.
Ostrava
Sídlo Moravskoslezského kraje v centru hustě osídlené aglomerace nabízí
cestujícím dopravu na 17 tramvajových, 10 trolejbusových a 58 autobusových
linkách. Z celkového počtu vozidel všech tří typů představují nízkopodlažní
zhruba 47 procent. Pokud se týká postupné obnovy vozového parku, místní
dopravce nakupuje s přihlédnutím ke svým možnostem již několik let výhradně
nízkopodlažní vozidla. Jako „zaručené bezbariérové spoje“ jsou také vyznačeny
v jízdních řádech. Ostatní takováto vozidla slouží jako záloha pro zmíněné spoje,
i ta ale vyjíždějí denně, jako negarantovaná ovšem nemají v jízdních řádech
speciální označení. Při nasazování nízkopodlažních vozů na jednotlivé linky
je snaha řídit se připomínkami cestujících. Více jich proto jezdí např.
na linkách v blízkosti nemocnic, speciálních škol pro děti se zdravotním postižením
nebo úřadů. Bezbariérové rekonstrukce tramvajových zastávek se týkají nejen
přístupu na nástupiště, ale i do vozidla. Autobusové a trolejbusové zastávky
patří městským částem, ale i „malé radnice“ se je snaží budovat jako bezbariérové.
V přehledu chybí Liberec, Zlín, Praha a Brno, jejichž dopravní podniky neposkytly
potřebné podklady.

Zdroj: Abilympijský zpravodaj č. 2/2013 (redakčně kráceno)
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na dopravce se dosud ani nikdo s žádostí o její zavedení neobrátil. Nízkopodlažní
spoje jsou vyznačeny v jízdních řádech, dopravce zaručuje jejich nasazení.
Bezbariérová úprava zastávek je provedena pouze zřídka, takové zastávky
jsou ale v jízdních řádech označeny symbolem vozíku.
Hradec Králové
V největším východočeském městě mají cestující k dispozici 5 trolejbusových
a 24 autobusových linek, 2 jsou noční. Speciální linku pro vozíčkáře zabezpečuje
organizace s aktivitami pro osoby se zdravotním postižením DOSIO. Město má
mezi ostatními krajskými primát v tom, že ve vozovém parku místního dopravce
jsou pouze nízkopodlažní vozidla. Zastávky ovšem stoprocentně bezbariérově
uzpůsobeny nejsou, takovou úpravu reprezentuje např. jejich zvýšení pro snadnější nástup a výstup vozíčkářů, a to vč. přístupů na nástupní ostrůvky, pokud
zastávky nejsou u chodníku. Bezbariérové zastávky mají svoje speciální označení
na zastávkových i na internetových jízdních řádech. Ve smluvních přepravních
podmínkách (SPP) se mj. píše, že dopravce ve všech vozidlech vyhradí a označí
nejméně 6 míst k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace.
Pardubice
Komunikacemi krajského města na soutoku Labe a Chrudimky i několika blízkých obcí jezdí na 10 pravidelných linkách a 1 nostalgické trolejbusy, ze 16
autobusových jsou 2 noční, 1 nostalgická a dále také speciální linka pro školu
Svítání (slouží pro vzdělávání žáků s kombinovaným zdravotním postižením);
nepravidelné nostalgické linky obsluhují staré typy dopravních prostředků.
Osoby se zdravotním postižením si k přepravě mohou objednat speciálně upravený
automobil. Loni navíc místní dopravce dostal koncesi na provozování vodní
dopravy, konkrétně výletní lodi Arnošt z Pardubic; pod stejným jménem jezdí
i trolejbus. Nízkopodlažní autobusy tvoří z celkového počtu 72 plných 82
procent, u trolejbusů (je jich 55) to představuje 60 procent. Zatím pouze necelá
třetina zastávek je bezbariérová, jsou označeny v jednotlivých jízdních řádech
příslušným symbolem. I zdejší SPP přisuzují cestujícím s omezenou schopností
pohybu a orientace nejméně 6 míst k sezení.
Jihlava
V metropoli Kraje Vysočina zabezpečuje veřejnou dopravu 5 trolejbusových
a 8 autobusových linek. V trolejbusové dopravě jsou jako nízkopodlažní vedeny
všechny vozy, u autobusů je to 85 procent. Spoje, které obsluhují právě nízkopodlažní
vozidla, lze díky speciálnímu označení vyhledat v jízdních řádech. Zhruba desetina
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Nový občanský zákoník
Od 1. ledna 2014 začne platit nový Občanský zákoník
Ministerstvo spravedlnosti ČR dokončilo práce na rekodifikaci soukromého práva.
V jejím rámci byl schválen nejen nový občanský zákoník, ale také nový zákon
o obchodních korporacích a nový zákon o mezinárodním právu soukromém.
Nový občanský zákoník reaguje na potřebu změny v soukromém právu. Současný
občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Od té doby byl již mnohokrát novelizován.
Vychází z poměrů 60. let a z tehdejších názorů na soukromé právo, což zapříčinilo
jeden z největších nedostatků tohoto zákoníku – roztříštěnost úpravy občanskoprávních
vztahů v několika různých právních předpisech. Člověk proto při řešení své záležitosti musí sledovat nejen občanský zákoník, ale také např. zákon o rodině, obchodní
zákoník či další právní předpisy. Nový občanský zákoník klade důraz jak na naše
demokratické právní tradice, tak i na principy a standardy soukromého práva v Evropě.
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) je tematicky rozdělen
do pěti částí – Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní
majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. V obecné části
jsou především vymezeny jednotlivé pojmy, se kterými následně text občanského zákoníku pracuje. Část Rodinné právo v sobě zahrnuje dnešní zákon o rodině.
Dotýká se jak institutu manželství, tak vztahů mezi příbuznými, zejména pak vztahů
mezi rodiči a dětmi. Část Absolutní majetková práva v sobě skrývá definici vlastnictví,
práva k cizím věcem a problematiku dědění. Čtvrtá část nazvaná Relativní majetková
práva je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě různé druhy smluv, stejně tak jako závazky
z deliktního jednání (tedy i odpovědnost za škodu). Poslední část se zabývá především legislativně technickou problematikou, mj. tím, které dosavadní zákony budou
novým zákonem zrušeny.
Vzhledem k obsáhlosti nového občanského zákoníku Vám prozatím přinášíme
obecné heslovité informace, vztahující se k problematice rodiny, manželství apod.,
příště pak přineseme popis problematiky dědického práva. S jakýmikoli dotazy
se obracejte na simunekm@seznam.cz.
Většina ustanovení nového občanského zákoníku je dispozitivních, platí tedy,
že se použijí, neprojeví-li strany jinou vůli. Ta je obecně omezena hledisky dobrých
mravů, veřejného pořádku a postavení osob (včetně práva na ochranu osobnosti).
Soukromé právo nestojí jen na psaném textu zákona, ale vyvěrá i z obecných
zásad (§ 2 – 8), z nichž některé jsou psané, jiné nepsané. Nejvýznamnější jsou:
chovat se poctivě (v souladu s dobrými mravy), nikomu bezdůvodně neškodit a dát
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každému, co mu patří. S tím souvisí ochrana dobré víry, která se u každého předpokládá. V soukromém styku má každý právo očekávat od jiných, že se budou chovat
jako normální lidé.
K ochraně soukromých práv jsou povolány orgány vykonávající veřejnou moc,
především soudy (§ 12). Výjimkou je případ svépomoci. Zasahuje-li totiž někdo
do mého práva bezprostředně, mohu se bránit způsobem, který se jeví přiměřený
situaci (§ 14).
Nový občanský zákoník dále doplňuje některá dílčí pravidla, např. ohledně předvídatelnosti rozhodnutí v jeho věci (§ 13). Každý, kdo se domáhá právní ochrany,
může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný
právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje
v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se
domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení této odchylky.
Nový občanský zákoník (NOZ) se vrací k tradičnímu českému právnickému
pojmosloví a v rámci toho také k pojmu „právní jednání“, které nahradí pojem „právní
úkon“. Obnovený výraz lépe vyhovuje po jazykové stránce (srov. „právně jedná“
a proti tomu dnešní výraz „činí právní úkon“). NOZ obsahuje i počítání času a upravuje
otázky promlčení a prekluze, přičemž sjednocuje promlčecí lhůty upravené nejednotně v současném občanském a obchodním zákoníku.
Nový občanský zákoník široce vymezuje pojetí věci. Věcí se rozumí vše, co není
osobou a slouží potřebě lidí. Zvláštní postavení pak mají zvířata. Nově je uvedeno,
že zvíře již není věcí.
Osoby jsou fyzické (lidé) a právnické. Každý, kdo je osobou, je způsobilý mít soukromá práva a povinnosti, má právní osobnost. Svéprávná je osoba, která je s to
nabývat pro sebe soukromá práva a povinnosti z vlastní vůle (§ 15). Nový občanský
zákoník již nepoužívá termín „způsobilost k právním úkonům“.

Fyzické osoby
Člověk má právní osobnost po celý svůj život (§ 23). Plné svéprávnosti nabývá
člověk dosažením 18 let, dříve (od 16. roku) lze získat jako dnes také sňatkem.
Nově bude možné nabytí svéprávnosti také emancipací, je-li nezletilý schopen sám
se živit a obstarávat si své záležitosti. Nezletilý tedy může ze své vůle dosáhnout
přiznání svéprávnosti, je-li to v jeho zájmu (§ 37). Ve svéprávnosti lze člověka omezit
(nikoli úplně zbavit!), avšak jako dosud jen z vážných zdravotních důvodů, jen na
určitý čas (max. 3 roky) a jen rozhodnutím soudu. Kromě toho se zavádí nový institut
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dopravce obrubník, díky němuž může vozidlo bezpečněji zajet do optimální
vzdálenosti od nástupní hrany.
Plzeň
V našem čtvrtém největším městě jsou zavedeny 3 tramvajové, 9 trolejbusových
a 32 autobusových linek, z toho 6 nočních. V pracovní dny přepravuje imobilní
občany zvláštní linka, kterou každoročně objednává sociální odbor magistrátu.
Postupná obnova vozového parku je v současnosti ve stadiu, kdy jsou nízkopodlažní dvě třetiny všech vozidel. Symbolem vozíku jsou na zastávkových jízdních
řádech na světelných panelech tzv. inteligentních zastávek i na webových jízdních řádech označeny jen garantované nízkopodlažní spoje a bezbariérově
přístupné zastávky, kterých je většina. Cestující na vozíku musí před nástupem
informovat řidiče zdvižením ruky a vyčkat na jeho souhlas, jinak nastoupit
nesmí. Ze strany zdravotně postižených zaznívají na MHD převážně kladné ohlasy.
Dopravce s nimi má dobrou spolupráci také při řešení otázky interiéru vozidel.
Karlovy Vary
Menší ze dvou krajských měst v kopcovité krajině pod Krušnými horami provozuje
jako pravidelné linky pouze autobusové (21), včetně 2 nočních. Postavení zvláštních spojů mají např. linky festivalové nebo hokejové. Ke koloritu lázeňské
metropole neodmyslitelně patří i 2 lanovky. Téměř tři čtvrtiny autobusů jsou
nízkopodlažní s nájezdovou plošinou. Ani jedna lanovka není uzpůsobena k
bezproblémové přepravě vozíčkářů. Byly sice pokusy zpřístupnit je schodolezy,
nakonec se ale nezdařily. V případě potřeby musí tedy obsluha vozík, ale jen
mechanický, poponášet. Na každou linku je nasazeno minimálně jedno nízkopodlažní vozidlo, každý takový spoj je v jízdních řádech speciálně označen
a stoprocentně garantován. Bezbariérovou úpravu zastávek má zatím zhruba
čtvrtina, o úpravě dalších se postupně jedná s vedením města. Stojí-li na zastávce více vozidel najednou, dopravce zajistí zastavení každého v úrovni označníku
zastávky, pokud na ní čeká vozíčkář. Nástup i výstup musí ovšem zvládnout
v co nejkratší době. O výstupu je vozíčkář (nebo jeho asistent) povinen předem
informovat řidiče dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“.
Ústí nad Labem
Veřejnou hromadnou dopravu v tomto druhém podkrušnohorském krajském městě
obstarávají na 11 linkách trolejbusy a na 21 autobusy, 7. prosince 2010 navíc
místní dopravní podnik zahájil provoz na lanové dráze z nového obchodního
centra na výletní zámeček Větruše. Žádná speciální linka ve městě nejezdí,
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kdekoliv: ve skalním otvoru, pod listím, pod můstkem, ve stavební navážce… Místa
úkrytu by každopádně měla být určitým způsobem zajímavá či zvláštní, ovšem
turisty opomíjená. Schránky se ale dají vypátrat také na frekventovaných místech.
Úspěšné hledání předpokládá dvě nezbytnosti: zeměpisné souřadnice příslušné
„kešky“ a GPS navigaci. Jako „potvrzení návštěvy“ většinou „kačeři“, tedy hledači
„kešek“, zanechávají v tzv. logbooku svůj podpis. Nepsaná pravidla této záliby
mj. doporučují, aby co nejvíce schránek obsahovalo nějakou drobnost jako
dárek. Tu si může nálezce ponechat, nebo ji přemístit do jiné „kešky“, zároveň
by tam měl zanechat nějakou „památku“ na sebe.
Geocaching pro vozíčkáře je vzhledem k jejich postižení omezen na pohyb v terénu
kategorie 1 (nejnižší = nejsnadnější z pětibodové stupnice obtížnosti terénu),
což jsou silnice, chodníky, zpevněné rovné cesty s maximálním sklonem
10 % vč. parkových, lesních apod., a to i s turistickým značením. V přístupu
ke schránce by neměly bránit překážky jako obrubníky, díry, kořeny apod.,
měla by být 60 až 100 centimetrů nad zemí a maximálně 150 metrů od nejbližšího
parkoviště.
Bližší podrobnosti o této zajímavé a hlavně „zdravé“ zálibě jsou uvedeny na
několika webech, především na oficiálním www.geocaching.com, kde je možné
si zvolit i český text. Z tuzemských to jsou třeba www.geocaching.com (na něm
lze mj. zjistit případnou existenci nějakého bezbariérového geocachingového
stanoviště ve zvoleném prostoru) nebo http://cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching.

nápomoci při rozhodování (§ 45), umožňující soudu člověka neomezovat ve svéprávnosti a ustanovit mu osobu, která za člověka právně nejedná, avšak napomáhá
mu v běžných činnostech. Dále bude možné nechat se zastoupit členem domácnosti
(§ 49). Významnou změnou oproti současnému stavu je též tzv. presumpce nesouhlasu s pitvou nebo s použitím svého těla po smrti (§ 115). Nový občanský zákoník
zvláštními ustanoveními zakládá práva člověku zadrženého ve zdravotnickém zařízení (§ 104 – 109). Nově se zavádí institut nezvěstnosti (§ 66 – 70). Prohlásí-li soud
určitou osobu za nezvěstnou, nepřihlíží se k potřebnosti jejího projevu vůle.

Zdroj: internet

Služby městské hromadné dopravy (MHD) hojně využívají nejen místní obyvatelé,
ale i turisté. Jak jsou ale jednotlivá města připravena na situaci, když chce nebo
potřebuje tramvají, autobusem, trolejbusem, příp. i jiným druhem dopravního
prostředku cestovat vozíčkář?

1) Pro korporace - typicky spolky (§ 210 – 302) je příznačné, že je tvoří členové
nebo společníci neboli osobní složka (corpus = tělo). V současné právní úpravě jde
především o občanská sdružení.
2) Pro fundace - typicky nadace či nadační fondy (§ 303 – 401) je naopak typické,
že jejich základ (fundus) tvoří majetek určený k určitému účelu.
3) V ústavech (§ 402 – 418) je osobní i majetková složka propojena: ústav nemá
členy jako korporace, ale zaměstnance, a majetek ústavu není tak chráněn jako
u fundací. V současné době jde především o obecně prospěšné společnosti.

České Budějovice

Rodinné právo - konkrétní změny

Městská hromadná doprava v krajských metropolích

V metropoli jižních Čech se mohou cestující svézt 6 trolejbusovými a 13
autobusovými linkami, 2 noční linky zabezpečují trolejbusy, speciální linka není
zavedena. Veškeré garantované nízkopodlažní spoje označuje v zastávkových
i tištěných kapesních jízdních řádech příslušný symbol. Všechna nově nakupovaná
vozidla jsou pochopitelně nízkopodlažní, jejich počet se postupně zvyšuje.
Na většině zastávek jsou instalovány obrubníky, které umožňují při sklopení rampy
bezpečný nájezd vozíku do dopravního prostředku i výjezd z něho. Všechny
rekonstruované i nově zřizované zastávky mají na základě požadavku místního
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Právní osobnost člověka zaniká jeho smrtí. V běžných případech se smrt prokazuje
úmrtním listem. Jsou i mimořádné případy, kdy tímto způsobem smrt prokázat nelze.
Na to lépe než dosud pamatuje nová úprava důkazu smrti (§ 26) a prohlášení za
mrtvého (§ 71 – 76). Důkaz smrti přichází v úvahu, jeví-li se jako jisté, že člověk
zemřel, ač jeho mrtvé tělo nelze ohledat. Prohlášení za mrtvého je naproti tomu spojeno
s domněnkou smrti člověka, tedy kdy jeho smrt není zřejmá, ale kdy lze člověka
za mrtvého prohlásit jen na návrh toho, kdo na tom má právní zájem.
Právnické osoby
Ustanovení nového občanského zákoníku rozlišují tři typy právnických osob:
korporace, fundace a ústavy.

Manželství a registrované partnerství
Nadále si budou moci snoubenci zvolit civilní nebo církevní sňatek uzavřený před
církví, která je k tomu oprávněná.
Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý zákonem stanoveným způsobem.
Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy,
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kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Závady ve sňatečném projevu vůle nejsou zákonnými překážkami. Těmito zákonnými překážkami
(§§ 672 – 676) jsou nedostatek věku, svéprávnosti, dříve uzavřené a dosud trvající
manželství (nebo registrované partnerství, nebo jiný obdobný svazek v zahraničí),
příbuzenství, svěření do péče jiné osoby, poručenství a pěstounství.
Za neplatné manželství se považuje takové, které vzniklo, bylo platné a jeho
neplatnost prohlásí soud. NOZ rozlišuje zákonné překážky neplatnosti manželství.
Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené. Naopak
zdánlivé manželství (non matrimonium) je takové manželství, které nikdy nevzniklo.
Soud může i bez návrhu (§ 678) určit, že manželství není.
Manželství zaniká:
• rozvodem - lze rozlišit rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství
a rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství.
• prohlášením za mrtvého jednoho z manželů nebo smrtí
Úprava registrovaného partnerství zůstává v zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném
partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Manželé, kteří si ponechali svá dosavadní příjmení, se mohou později dohodnout
na společném příjmení jednoho z nich. Pro tento účel učiní prohlášení před
orgánem veřejné moci. Rozvedený manžel může do šesti měsíců po rozvodu
přijmout zpět své dřívější příjmení. Pokud měl připojované příjmení, pak přijme
příjmení ve tvaru před uzavřením manželství.
Snoubencům i manželům umožňuje nová úprava lépe si uspořádat své majetkové
poměry vzhledem k svým potřebám. Vedle majetkového režimu zákonného (§§ 709
– 715) a režimu založeného rozhodnutím soudu (§§ 724 – 728) tak existuje i modifikovaný majetkový režim, dohodnutý mezi snoubenci nebo manžely ve smlouvě (§§
716 -723), který může spočívat v režimu:
• oddělených jmění (ustanovení § 729 – 730)
• vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství
• rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu
Není-li manžely dohodnuto něco jiného, platí, že součástí společného jmění manželů je to, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. Součástí společného jmění se mohou stát věci, práva a dluhy, pokud
nejde o výjimky uvedené níže.
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japonský chiropraktik dr. Kenzo Kase, a jejíž účinky světu poprvé představil
již před čtyřiceti lety. V evropských luzích a hájích však slaví úspěch zhruba
posledních deset let a cílová skupina, která se dobrovolně nechá „zkrášlit“ růžovým,
modrým či tělovým páskem s lebkami nebo leopardími motivy, je stejně tak pestrá,
jako kineziotejpy samotné. Ostatně, posuďte sami: můžeme je vidět na loktech
tenistů, na bříšcích budoucích maminek, ale i zádech či tvářích těch, kteří
se vypořádávají se zdravotním postižením. Rozšířit řady příznivců této metody,
ale můžete třeba také vy. Kineziotejping je totiž vhodný pro všechny věkové kategorie.
Pokud tedy i vás sužuje nějaký ten zdravotní neduh a nebojíte se vyzkoušet něco
nového, vyhledejte odborníka, který se na kineziotejping zaměřuje, což znamená,
že absolvoval speciální kurz a vyzná se v anatomii a fyziologii, a zkonzultujte
s ním svůj zdravotní stav. Pakliže usoudí, že by tejpy mohly mít ve vašem případě
kladný efekt, nezbývá, než se přesvědčit o jejich účincích na vlastní kůži.
A to doslova. Tato metoda, jež je obvykle součástí či doplňkem komplexní léčby,
je totiž založená na lepení pružných pásek na kůži tak, aby došlo ke zmírnění
bolesti. Podle směru nalepení pásek a zvoleného napětí tak může dojít k aktivaci
či naopak uvolnění svalů. Kromě toho však může být účinným pomocníkem při
zmírňování otoků, vyhlazování jizev anebo při bolesti břicha v těhotenství. K dobru
připišme kineziotejpům ještě to, že díky svým elastickým vlastnostem člověka
nikterak nelimitují při pohybu a každodenních aktivitách, včetně koupání.
Navíc má minimum kontraindikací a aplikace trvá jen několik minut.
Není tedy divu, že mnozí klienti přichází na aplikaci tejpů opakovaně a vnímají
ho jako originální a nepřehlédnutelný doplněk, kterým se mnohdy rádi pochlubí.
A to i přesto, že jejich nalepení není hrazeno pojišťovnou. Kompenzací ale budiž
fakt, že ho lze aplikovat takřka na jakoukoliv část těla. Nejčastěji se tato metoda
používá při chronických bolestech zad, šíje a ramen, při obtížích kloubních,
zejména kolen, loktů, kotníků, ale také pro úlevu přetížených svalů, např. lýtkových
nebo stehenních. Výjimkou ovšem nejsou ani poněkud choulostivější či viditelnější partie. Jmenujme například hýžďový sval či obličej. Kineziotejp však
není primárně určen jen pro lidi, uplatňuje se také ve světě zvířat. Narazit totiž
můžete také na zatejpovaného psa, koně či jiného krátkosrstého zvířecího miláčka.
Pozitivní účinky kineziotejpů jsou ovšem zaznamenány také u klientů s tělesným
postižením. Pomocí nich se totiž dá alespoň částečně vyzrát na některé nepříjemné následky parézy, spasticity anebo mozkové obrny.
Magdalena Hanková (www.vozickar.com, redakčně kráceno)

„Geokešing“
Geocaching spočívá v hledání tzv. kešek, většinou malých umělohmotných schránek.
Skrývají se ponejvíce mimo značených turistických cest i cest obecně prakticky
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Tato dobře přístupná místa jsou pak označená viditelným piktogramem. Avšak
neznamená to, že by je nemohl využít také kdokoliv jiný. „Přijde-li např. rybář
na vozíku na takto označené místo a toto místo bude již obsazené jiným rybářem,
může tohoto rybáře požádat o uvolnění místa,“ doplňují autoři piktogramu.
O tom, že se jim jejich vize daří, svědčí nejen to, že rybářů na vozíku přibývá,
ale také to, že se o tomto sportovním vyžití začalo hovořit v médiích, na internetu
a sociálních sítích. Jak tedy začít? V první řadě je třeba říci, že rybaření nemusí
být výlučně vnímáno jen jako sportovní aktivita či hobby. Může být také formou
relaxace a životního stylu. V ideálním případě se pro vás stane kombinací výše
uvedeného. Ať už však rybaření podlehnete z jakéhokoliv důvodu, nemusíte mít
obavy, že by vám hendikep bránil v cestě za pořádnými úlovky. Jednak u nás
existuje zhruba dvacítka bezbariérových revírů, jednak je možné si zakoupit
pomůcky, které vám pomohou překonat znevýhodnění. Důkazem budiž webová
stránka Adaptive Fishing, Disabled Fishing, Handicap Fishing Equipment, která návštěvníky seznamuje zejména se speciálními rybářskými pruty, podběráky
a držáky.
Jakmile budete mít k dispozici rybářskou výbavu a jako bonus i dostatek odhodlání,
nezbývá, než se vydat na místo činu. Kde to ale přesně je? V loňském roce bylo
na našem území evidováno 24 bezbariérových rybářských revírů, přičemž většina
z nich se nachází poblíž Prahy (např. Rokytka 1, Vltava 6), západních Čech
(Berounka 9, Klabava 1, Kočovský potok 1) a severních Čech (Bílina 2, Labe 13,
Kyjov). V těchto revírech je vhodná příjezdová komunikace a vyhrazené místo pro
parkování. Samozřejmostí je také dobrý přístup k vodě na vozíku či za pomocí
jiné kompenzační pomůcky. Převedeno do praxe to znamená, že je zde stabilizovaná příjezdová cesta bez bahna, písku, výmolů a dalších možných komplikací.
„Dále by tu měla být možnost zaparkování, zabrzdění vozíku na vhodném místě
na břehu a možnost vylovení ryby pomocí běžného podběráku bez asistence další
osoby,“ charakterizuje bezbariérové revíry Český rybářský svaz. Zoufat však
nemusí ani ti, kteří se rozhodnou vyrazit do složitějšího terénu. Zde lze totiž
nástrahy přírody překonat pomocí stabilní plošiny.
Magdalena Hanková (www.vozickar.com, redakčně kráceno)

Dluhy nejsou součástí společného jmění manželů, pokud:
• se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu,
který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
• je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo
o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.
Společné jmění manželů není tvořeno tím, co:
• slouží osobní potřebě jednoho z manželů;
• nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce
při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl;
• nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých
přirozených právech;
• nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému
vlastnictví;
• nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého
výhradního majetku.
Zisk, který plyne manželovi z jeho výhradního majetku, se rovněž stává součástí
společného jmění.
Příklad: Pokud jeden z manželů zdědí dům či byt, nestane se tato nemovitost
součástí společného jmění manželů. Půjde o výlučný majetek manžela, který tuto
nemovitost zdědil. Bude-li však manžel, jako výlučný vlastník, tuto nemovitost pronajímat k bydlení, pak zisk, který z toho utrží, se stane součástí společného jmění
manželů.
Příbuzenství a švagrovství
Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením
(§ 771). Švagrovství je poměr obdobný příbuzenství. Vznik švagrovství je vázán
na vzniku manželství (nikoliv např. registrovaného partnerství). Zánikem manželství
švagrovství nezaniká v případě, že manželství zaniklo smrtí jednoho z manželů.

Tejpy: barevná pomoc od bolesti

Rodiče a děti mají vůči sobě navzájem práva a povinnosti, kterých se nemohou
vzdát či zříci.

Tejpy jsou vyrobeny na bázi bavlny a mají podobné elastické vlastnosti jako
kůže, takže dobře přilnou. A umí ulevit od bolesti. Sahá tedy po nich nejen stále
více sportovců, ale i lidí, kteří se s bolestí potýkají.
Zatejpovat, otejpovat, tapovat – zkrátka a dobře zalepit. Tak by se ve stručnosti
dala vystihnout podstata metody zvané kineziotejping, kterou má na svědomí

Po rozvodu může soud dítě svěřit do péče:
• jednomu z rodičů
• oběma rodičům společně (nově je třeba, aby s tím rodiče souhlasili)
• oběma rodičům střídavě
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Po rozvodu rodičů je možné dítě svěřit také do péče jiné osoby než rodiče, je-li
to potřebné v zájmu dítěte.

ných denních činností, udržování a rozvoj zachovaných schopností a posilování
sociálních kompetencí.

Matkou dítěte je žena, která dítě porodila. Může se stát, že žena nemůže ze zdravotních důvodů donosit a porodit počaté dítě. Za ni pak může počaté dítě donosit
a porodit náhradní matka. Ta se také stane z právního hlediska matkou dítěte. Žena
si poté může „své“ biologické dítě osvojit. V tomto případě si může osvojit i dítě, které
za ni donosila a porodila její příbuzná v přímé linii, kupříkladu sestra nebo matka (§ 804).

Okruh osob, kterým může být služba poskytována (cílová skupina)
Osoby ve věku 1-64 let s/se:
> kombinovaným postižením
> tělesným postižením
> jiným zdravotním postižením,
které k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti potřebují soubor
specifických činností, které rozvíjejí jejich schopnosti a dovednosti posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných pro samostatný život nezbytných
činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Jiné formy péče o děti
> Poručenství
Poručník je jmenován soudem, pokud dítě nemá žádného rodiče, který má a vůči
svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu. Je-li poručníkem
člověk, který o dítě osobně pečuje tak, jako by mu bylo dítě svěřeno trvale do péče,
náleží mu hmotné zabezpečení jako pěstounovi (§ 939).
> Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě
do osobní péče jiného člověka (tzv. pečující osoby). Nejčastěji půjde o přechodné
řešení, v němž rodiče nemohou dočasně o dítě pečovat. Na rozdíl od pěstounské
péče nevzniká nárok na dávky pěstounské péče. Dítě však má nárok na výživné.
> Ústavní výchova
Soud nařídí ústavní výchovu jen jako nezbytné opatření. Musí však vždy zvážit, zda
dítě přednostně nesvěří do péče fyzické osobě. Ústavní výchovu lze nařídit nejdéle
na dobu tří let (§ 972 odst. 1). Soud ji může zrušit nebo o další tři roky prodloužit.
Z důležitých důvodů může soud ústavní výchovu prodloužit až o jeden rok po
dosažení zletilosti (§ 974).
> Opatrovnictví
Rozlišujeme tyto druhy opatrovnictví:
• kolizní opatrovnictví – kolizního opatrovníka jmenuje dítěti soud,
hrozí-li střet zájmů dítěte na straně jedné a jiné osoby na straně druhé
• pro správu jmění dítěte
• z jiného důležitého důvodu
> Výživné
NOZ nadále upravuje vyživovací povinnost:
• mezi manžely
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Zdroj: internet

Tiší blázni na vozíku: na ryby bez bariér
Jen si to představte: vstanete za svítání, sbalíte pruty a vydáte se na břeh rybníka
vstříc novým úlovkům. A vězte, že ani zdravotní znevýhodnění nemusí být
překážkou. Podmínky pro rybaření navzdory hendikepu se u nás totiž rok od roku
zlepšují. Takřka 8000 evidovaných členů Českého rybářského svazu, kteří jsou
držiteli průkazu ZTP či ZTP/P, jsou toho zářným důkazem.
Rybaření hendikepovaných se však v Česku začalo rozvíjet již mnohem dříve.
Konkrétně v roce 1985, kdy byla založena Místní organizace těžce tělesně postižených Kladruby, jež sdružuje hendikepované rybáře ze všech koutů ČR, a která
má k dispozici upravený revír Brodský a v něm hektarovou nádrž Záhorská.
Kromě tohoto bezbariérového rybářského zázemí se však organizace může pochlubit také tím, že pořádá celou řadu místních závodů a soutěží, kde si sportovci
mohou otestovat svůj rybářský um. Od roku 1999 se pak její nejlepší závodníci
účastní Mistrovství světa v LRU hendikepovaných v plavané, kde slaví nemalé
úspěchy.
O zlepšení rybářských podmínek do takové míry, aby rybářského práva mohl
aktivněji využívat každý hendikepovaný, však usiluje také projekt Rady Českého
rybářského svazu „Rybaření bez bariér“. Ten spatřil světlo světa před třemi lety,
a jak již název napovídá, jeho cílem je jednak zmapovat pro rybáře na vozíku
přístupná místa, ale také vytvořit další taková. Výsledkem těchto snah má být
mj. interaktivní mapa evidující bezbariérové rybářské revíry. „Pro rybáře s hendikepem kromě toho budujeme různé sjezdy nebo zábradlí, aby se do často náročného
terénu dostali i oni,“ popisuje podstatu projektu jeho tvůrce, Radek Sekera.
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ní pohybových problémů u lidí s dětskou mozkovou obrnou a jinými podobnými
diagnózami, které se nemohou pohybovat vůbec nebo jen s velkými problémy.
Jedná se o jednu z neúčinnějších a nejmodernějších metod na světě pro řešení
problémů s chůzí. Je postavena na obleku Therasuit, který umožňuje díky mnoha
úponům individuální zapojení či naopak vypojení chybně fungujících svalových
skupin. Klient v obleku může dále pracovat v tzv. rehabilitační cvičební jednotce
(Universal Excersise Unit = univerzální cvičební jednotka), na kterou jsou upnuta
různá pružná lana. Tato se připojí i na klienta v obleku Therasuit a drží jej např.
ve vzpřímené poloze, nebo mu dávají odpor při cvičení na lůžku, umístěném
v kleci, či jej přidržují při chůzi na pásu, skákání, létání ve vzduchu apod.
Těmito všemi postupy dochází k stimulaci CNS a k vytváření správných (či alespoň
správnějších) návyků při pohybových stereotypech. V konečném důsledku se díky
terapii docílí i toho, že osoba, pohybující se např. po čtyřech, vstane a bez opory
chodí (v obleku Therasuit), což je obrovský pokrok k samostatnosti a soběstačnosti.
Lze ji kombinovat se zavěšením na gumová lana, což umožňuje získat potřebné
odlehčení pro první kroky. Díky tomu umožňuje i dosud nechodícím klientům
či klientům s nesprávnou chůzí začít chodit či pohyby při chůzi zlepšit, stabilizovat
např. stoj, zmírnit třes, apod., a tím nedeformovat na celý život šlachy a klouby.
Tato metoda v provázanosti se sociální rehabilitací usiluje o maximální soběstačnost a podporu klientů v jejich sociálním začlenění, o rozvoj jejich schopností
a dovedností posilováním každodenních návyků, správných pohybových stereotypů a nácvikem výkonu běžných pro samostatný život nezbytných činností,
tj. o co nejvíce normální život v běžném společenském prostředí.
Používané metody terapie
> zahřívací cvičení a hluboká masáž tkání
> redukce napětí a smyslové integrační techniky
> neuromobilizace horních a dolních končetin
> potlačení patologických pohybových návyků
> nácvik a opakování správných pohybových návyků
> procvičování a zpevnění svalových pohybových skupin
> cvičení progresivní tělesné odolnosti
> nácviky rovnováhy, koordinace
> vytrvalostní trénink
> přenášení váhy těla, nácvik chůze a soběstačnosti
> využití prvků konceptu bazální stimulace v průběhu terapie
Cíl služby
Cílem služby je pomoc a podpora uživatelům při zvyšování samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti, posilování každodenních návyků a nácviků běž-
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•
•
•
•

mezi rozvedenými manžely
mezi rodiči a dětmi
mezi potomky a předky
výživné a úhradu některých nákladů neprovdané matce

Rodinný závod
V rodinném závodě pracují členové rodiny a rodinný závod je ve vlastnictví některé
z těchto osob. O zásadních otázkách rozhodují všichni členové bez zřetele na vlastnictví nebo spoluvlastnictví. I přesto, že práva a povinnosti členů rodiny nejsou
k rodinnému závodu upravena smlouvou (např. zakládající mezi stranami pracovní
poměr), podílejí se členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu
na zisku z něho.
Domácí násilí
Domácí násilí je v současné době upraveno jen ve veřejnoprávní rovině (např.
v Trestním zákoníku). NOZ tuto úpravu doplňuje. Ustanovení proti domácímu násilí
(§§ 751 – 753) se vztahují i na ostatní osoby, které s manžely společně bydlí.
Popření otcovství
Podle úpravy NOZ se prodlužuje lhůta k popření otcovství. Manžel může popřít
u soudu své otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech,
že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce. Popřít své otcovství u soudu
může však nejpozději do šesti let od narození dítěte.
Osvojení nezletilého
Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní (statusová změna) za účelem vzniku
nové rodiny pro nezletilé dítě. O této statusové změně rozhoduje na návrh soud.
Osvojitelem se může stát pouze zletilá a svéprávná osoba, zaručuje-li svými osobními vlastnostmi a způsobem života, jakož i důvody a pohnutkami, které jí vedou
k osvojení, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem. Mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl, až na výjimky ne menší než
šestnáct let. Bylo-li osvojeno dítě, které je rodičem, vztahují se účinky osvojení
i na jeho dítě. Dosáhlo-li osvojované dítě alespoň dvanácti let, je k osvojení třeba
také jeho souhlasu. Rodič, který nedosáhl věku šestnácti let, nemůže dát souhlas
k osvojení. Osvojitel je povinen osvojence informovat o tom, že byl osvojen, a to
nejpozději do zahájení školní docházky. Pokud osvojenec nesouhlasí se změnou
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příjmení, rozhodne soud, že osvojenec bude ke svému příjmení připojovat příjmení osvojitele. Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení.
To neplatí, je-li osvojení v rozporu se zákonem. Je-li to v souladu se zájmy dítěte,
může soud na návrh osvojitele rozhodnout i před uplynutím doby tří let od rozhodnutí o osvojení, že je osvojení nezrušitelné.
Osvojení zletilého
Osvojení zletilého je významné především z hlediska dědění, kdy osvojenec dědí
v první zákonné třídě dědiců a zároveň nevstupuje v dědické právo osvojitele vůči
jiným osobám. O osvojení rozhodne soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit.
K návrhu se zletilý připojí. Osvojení má právní následky pro osvojencovy potomky,
jen pokud se narodili později. Osvojenec si ponechává své dosavadní příjmení,
ale se souhlasem osvojitele může k svému příjmení připojit i příjmení osvojitele.
> Osvojení zletilého, které je obdobou osvojení nezletilého
Zletilého lze osvojit, jestliže:
• přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem,
• v době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý,
• osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho
nezletilosti,
• osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela.
> Osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého
• Osvojením nevzniká příbuzenský poměr mezi osvojencem
(a jeho potomky) a osvojitelem (a členy rodiny osvojitele).
• Osvojenec osvojením nenabývá vůči osvojiteli žádných majetkových
práv a naopak.
• Osvojenec (a jeho potomci) osvojením nepozbývá práv ve vlastní rodině.
Pěstounská péče
Pěstounská péče je osobní péčí o dítě třetí osobou. Účelem pěstounské péče není
přijetí cizího dítěte za své jako v případě osvojení, kdy dochází ke změně statusu
dítěte. Pěstounská péče by měla být vnímána spíše jako dočasná péče. Pěstounská
péče může řešit nastalé krize v rodině atd.

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
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ti na čase objednání a na typu obsluhy. Do 48 hodin platíme standardní sazbu,
do 36 hodin o polovinu vyšší. Potom už plošinu objednat nelze,“ zdůraznil
Jančura. České dráhy si však za cenou stojí. Na nápravě stavu RegioJet pracuje.
„Už teď jsme v případě potřeby nakládali vozíčkáře vlastními silami a budeme to
dělat i nadále. Ve vlaku máme čtyři až sedm míst vyhrazených, ale je to v chodbě
u záchodu,“ poznamenal Jančura. V budoucnu by chtěl na ostravskou linku pořídit
vozy, které budou vybaveny plošinou a pro vozíčkáře bude místo mezi ostatními cestujícími.

Zdroj: internet

Co je to Sociální rehabilitace Therasuit
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností, směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob cílové skupiny, a to rozvojem
jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem
výkonu běžných pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem, využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální
rehabilitace se poskytuje formou ambulantní služby.
Služba zahrnuje:
Obligatorně: Základní činnosti služby v rozsahu těchto úkonů:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
> nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
> nácvik chování v různých společenských situacích,
> nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce
s informacemi,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
> upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
> podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, informační servis a zprostředkovávání služeb.
Konkrétní rozsah poskytovaných činností je předmětem vzájemné domluvy
a individuálního plánování.
Fakultativně: Pohybovou terapii Therasuit
Pohybová terapie Therasuit je metoda pro nechodící klienty, cílená na odstraňová-
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Spolumat – klíč ke snadnější cestě na kulturní akce

Pomůcky

Na internetu je všechno. Informace o kulturních akcích ze všech koutů republiky
naservírované až do obýváku. To je sice hezká věc. Ale kapela nepřijede ke mně
domů a nesehraje na gauči skvělý koncert jen proto, že kvůli mému hendikepu
to mám s dopravou lehce složitější. Jasně, můžu se dívat na přímý přenos v televizi
nebo na obrazovce počítače, ale to nechci. Chci zažít atmosféru, chci být součástí
zážitku přímo na místě. Chci moc? Spíš ne. Spíš je to normální. Lidi chodí na koncerty, když chtějí. Jenže pro hendikepované to znamená podstoupit několik kroků,
které jsou nutné k tomu, aby nakonec svého oblíbeného interpreta opravdu
slyšeli. Musíte zjistit, zda je hala, sál či divadlo bezbariérové. Pak vás čeká
daleko důležitější práce – sehnat někoho, kdo s vámi půjde. Osobní asistent nemá
čas, jeden kamarád taky nemůže a další prostě nemá rád jazz. A vy chcete na
jazzový koncert. Vypadá to, že si budete muset nechat zajít chuť a vzít zavděk
cédéčkem, které vám pustí osobní asistent těsně předtím, než odejde. Teď je tu
však ještě jedna možnost, jak se na koncert přece jen dostat. Obloukem se trošku
dostávám zase k tomu, že na internetu je všechno. Na webu je totiž také stránka
www.spolumat.cz. Jedná se o komunitní server, který funguje na myšlence hledání
a nabízení doprovodu na různé kulturní akce. Stačí si založit profil, určit, zda pomoc potřebujete, či jste schopni asistovat, a pak už jen můžete chystat večerní
róby do divadla či ležérní oblečení někam na klubovou scénu. Někdo, kdo bude
chtít navštívit stejnou akci jako vy, se určitě najde.

Zajímavý nápad mladé české designérky
Proč na vozíku jen sedět, když to jde i jinak. Bourat stereotypy a přicházet s novými
nápady. Přesně to se očekává od mladé generace designérů. V praxi to dokázala
realizovat naše úspěšná designérka s mezinárodními zkušenostmi – Věra Kunhartová
a její ortopedický vozík Seiza. Čerstvá absolventka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem svojí diplomovou prací vzbudila
mimořádnou pozornost. Tak invenční řešení zásadní inovace ortopedického vozíku
se nevidí každý den. Koncept řešení zaujal i na Univerzitě v britském Loughborough,
kde ho autorka skoro půl roku testovala. „Vozík Seiza je unikátní především
možností změnit polohu ze sedící na klečící. Polohování má významný medicínský
benefit a mimo jiné napomáhá pravidelné cirkulaci krevního oběhu a slouží jako
prevence následných onemocnění (vzniku dekubitů, Flebotrombózy…). Další
výhodou je usnadněná manipulace s vozíkem, která byla docílena změnou pozice hnacích kol, zvětšením jejich průměru a náklonem pro lepší otočný moment.
Celkově je vozík navržen tak, aby maximálně splňoval potřeby aktivního uživatele,
byl co nejvíce odlehčený s požitím moderních materiálů a technologií a možný
sestavit i přenastavit přímo na míru uživatele.“
Petr Šika (převzato z www.vozickar.com, redakčně kráceno)

Ladislava Blažková (www.vozickar.com, redakčně kráceno)

RegioJet už nechce vozit vozíčkáře
Železniční dopravce RegioJet ze skupiny Student Agency, který provozuje rychlíky
mezi Prahou a Ostravskem, omezí od 1. listopadu dopravu cestujících se sníženou
pohyblivostí, tedy vozíčkářů. Důvodem jsou zpoždění vlaků, která vznikají kvůli
administrativním a technickým potížím, vyplývá z tiskové zprávy dopravce.
Proti kroku RegioJetu se ohradili mnozí zdravotně postižení, kteří ho považují
za diskriminační. České dráhy i Leo Express službu vozíčkářům nabízejí dále.
„Nejsme schopni těmto cestujícím nabídnout odpovídající prostor pro sezení.
Jejich přeprava vyžaduje z naší strany zajištění administrativních a technických
požadavků, které jsou v některých případech časově náročné,“ uvedl RegioJet.
Jde především o zajištění zvedací plošiny pro nástup a výstup, jejímž vlastníkem jsou České dráhy. Dalším problémem je v některých stanicích i přístup na
nástupiště. Majitel společnosti Radim Jančura řekl, že jde o opatření, které reaguje
na ceny za použití plošiny. „České dráhy si účtují 3600 až 7200 korun v závislos-
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Ústní myš pomáhá ovládat počítač
Mouthmouse neboli ústní myš je speciální kompenzační pomůcka, kterou
přinesla na trh mladá česká firma
z Ostravy a která je určena pro pacienty s postižením pohybového aparátu
i celkové hybnosti ať už po úrazu páteře,
nebo jako důsledek jiného druhu onemocnění, kdy pacienti ztrácejí pohyblivost horních končetin. Vhodná je též
pro pacienty, kteří z důvodu úrazu přišli
o horní končetiny. Zařízení lze používat
kdekoliv (domácnost, nemocnice, LDN, rehabilitační ústavy, domovy seniorů aj.).
Ústní myš těmto pacientům umožňuje plnohodnotně ovládat počítač nebo tablet
ústy, dechem nebo dotekem v celém rozsahu tak, jak byli zvyklí, dále s její pomocí
mohou ovládat různé domácí spotřebiče – TV, radiopřijímač, DVD a CD přehrávač,
světla, zvonek, telefon a další dle své potřeby.
Využívání ústní myši má dva základní aspekty:
1. Osamostatnění člověka, kterému se díky úrazu, nemoci náhle a zcela nečekaně
změní celý život. Pomineme-li často nezvratné fyziologické a zdravotní změny,
tak se tento člověk dostává do nepředstavitelného psychického stresu, je najednou
zcela odkázán na pomoc druhých. V tomto okamžiku, pokud zdravotní stav dovolí,
může pomocí ústní myši opět komunikovat s okolím, může samostatně vykonávat
některé činnosti.
2. Druhým aspektem použití Mouthmouse je výrazná pomoc pro zdravotnický
personál a následně rodinné příslušníky nebo opatrovníky, kterým částečně ulehčí
jejich každodenní náročnou péči o pacienta.
Z toho plyne, že Mouthmouse lze využít již v relativně krátkém období po úrazu, kdy
je pacient umístěn na JIP či oddělení NIP (následné intenzivní péče). Samozřejmě
veškeré možnosti a funkce plně využije nejlépe v domácím prostředí. Zařízení
je určeno k tomu, aby z jeho pomocí vznikla tzv. inteligentní domácnost, kterou
člověk dokáže samostatně ovládat pouze pomocí ústní myši.
Pomůcku díky těmto vlastnostem lze doslova sestavit na míru požadavků jednotlivých pacientů, protože každý má své individuální potřeby a jejich pokrytí je pro
dodavatele hlavní prioritou. O správnosti tohoto přístupu svědčí dnes již desítky
spokojených uživatelů po celé České republice. Více informací lze najít na stránkách www.ustnimys.cz.
Pomůcku dnes užívají pacienti např. na Spinální jednotce Nemocnice Motol
v Praze, Spinální jednotce Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě, pacienti
v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni, v Centru Paraple v Praze a další pracoviště
projevují zájem.
Petr Peroutka (www.vozickar.com, redakčně kráceno)
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Mohlo by Vás zajímat
Euroklíč je zdarma v pěti krajích
Pardubický kraj je zatím posledním, který se zapojil do dlouhodobého projektu,
zavádějícího v Česku euroklíč. Ten realizuje Národní rada osob se zdravotním
postižením ve spolupráci s Evropským institutem pro udržitelný rozvoj. Pomůcku
si může pořídit držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický
pacient. Zapůjčit si ji mohou i rodiče dítěte do tří let. Euroklíčem lze odemknout
veřejná místa osazená eurozámkem: jde hlavně o bezbariérové toalety, ale také
o výtahy a schodišťové plošiny. Zatím je pomůcka poskytována zdarma jen ve
Středočeském, Plzeňském, Olomouckém, Jihomoravském a Pardubickém kraji.
Hlavní příčinou této situace je neochota některých krajských úřadů poskytnout
potřebné finance. Obecně platí, že tam, kde se podařilo získat peníze z Evropské
unie, krajských rozpočtů nebo od ministerstva pro místní rozvoj, je počet eurozámků i euroklíčů výrazně vyšší než jinde. Někteří provozovatelé však instalují
eurozámky u toalet na vlastní náklady. Na začátku ledna byl v Česku instalován eurozámek asi na 360 místech. Jde hlavně o čerpací stanice, nákupní centra,
supermarkety, úřady, nemocnice, školy, restaurace, autobusové stanice či divadla.
Postupně roste i počet uzamčených bezbariérových toalet na železnici.
Prvý eurozámek funguje od března 2008 na vlakovém nádraží ve Strančicích
u Prahy. Následovaly Mariánské Lázně, Rumburk, Klášterec nad Ohří, Benešov,
Poděbrady, Senohraby, Kolín, Příbram, Dobřichovice, Lysá nad Labem, Vlašim,
Kladno, Zruč nad Sázavou, Čerčany, Jindřichův Hradec, České Velenice,
Praha-Čakovice, Praha-Dejvice a Chrudim. Inspirativně se zachoval Český Krumlov.
Město v létě 2009 nakoupilo euroklíče, které poskytlo zdarma držitelům průkazu
ZTP/P, a eurozámky, které nechalo instalovat u veřejných toalet. Zanedlouho
se objevili následovníci. Rodičům či osobám pečujícím o dítě do tří let euroklíč
zapůjčuje Síť mateřských center, která má víc než 300 poboček po celé republice.
Zejména nové bezbariérové toalety totiž bývají vybaveny přebalovacím pultem,
jsou dostatečně prostorné k zaparkování kočárku a bývají na lepší hygienické
úrovni než běžná WC. Není tedy důvod, aby euroklíč sloužil jen zdravotně
postiženým lidem. Pomůcka pochází z Německa, kde ji v polovině 80. let vymyslel
a zhotovil Martin Dederichs, původním povoláním bezpečnostní technik. Kromě
Německa je nejvíc rozšířena v Rakousku, Švýcarsku a Skandinávii. Komplexní
informace jsou zveřejněny na stránkách www.euroklic.cz.

Abilympijský zpravodaj č. 1/2013 (redakčně kráceno)
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Sociální otázky

zence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů.
Jak se tato specifická doba péče hodnotí pro důchod?
Doba takové péče se pro účely důchodového pojištění hodnotí jako doba pojištění,
tedy obdobně jako např. doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné činnosti.
Uvedená doba péče se hodnotí plně jak pro účely nároku na důchod, tak pro účely
jeho výše. Doba péče o osoby závislé, které nejsou osobou blízkou a ani nežijí
s pečující osobou v domácnosti, není považována za dobu důchodového pojištění
ani náhradní dobu pojištění.
Čím dobu péče prokázat?
Doba této péče se prokazuje rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení
o době a rozsahu péče. Návrh na zahájení řízení o vydání tohoto rozhodnutí lze
podat nejdříve po skončení péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním
žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče. O účasti
na důchodovém pojištění rozhoduje okresní správa sociálního zabezpečení na
základě podaného návrhu.
Při podání návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče
žadatel předkládá zejména:
•
•
•
•
•

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

Zrušení sKARET: co musíte udělat!
Dne 01.11.2013 nabyl účinnosti zákon č. 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních
systémů (sKarty). Během následujících 6 měsíců proběhnou veškeré procesy, které
definitivně ukončí její existenci. Každý, kdo v průběhu loňského a letošního roku
převzal sKartu, dostane v nejbližších dnech od Úřadu práce dopis, z kterého se
dozví, jakým způsobem se bude provádět změna výplaty dávek po zrušení sKarty.
V případě, že si necháváte dávky, které Vám vyplácí Úřad práce ČR, převádět z účtu
sKarty na svůj bankovní účet, změny se Vás přímo nedotknou. Nejpozději od dubna
2014 budete peníze dostávat už přímo na svůj účet. Jestliže v současné době čerpáte
dávky prostřednictvím sKarty, například vybíráte hotovost z bankomatu či platíte
kartou v obchodech, je nezbytné, abyste nejpozději do 31.01.2014 sdělili osobně
nebo písemně kontaktnímu pracovišti Úřadu práce Vámi zvolený způsob výplaty
dávky pro další období. Pokud si přejete dostávat dávky na účet, uveďte jeho číslo.
Pokud zvolíte vyplácení prostřednictvím poštovního poukazu, sdělte adresu, na
kterou chcete peníze zasílat. Formulář naleznete v elektronické podobě na www.
mpsv.cz nebo www.uradprace.cz v sekci sKarta. V případě, že nebudete na dopis
v daném termínu reagovat, o dávky nepřijdete. Úřad práce Vám je začne vyplácet
formou poštovního poukazu, a to nejpozději od dubna 2014, na Vámi naposledy
uvedenou adresu.
Používáte-li sKartu jako průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, platnost těchto průkazů skončí
dnem 30.04.2014 bez ohledu na to, jaké datum platnosti je uvedeno na sKartě.
V souvislosti s koncem platnosti Vaší sKarty s funkcí průkazu osoby se zdravotním
postižením Vám Úřad práce vydá nový náhradní průkaz. Doporučujeme návštěvu
Úřadu práce ČR v této věci uskutečnit co nejdžíve a neodkládat ji na poslední chvíli.
Ostatní formy průkazu osoby se zdravotním postižením zůstávají i nadále v platnosti
po dobu, která je na nich vyznačena, nejpozději však do 31.12.2015.
Zrušení sKarty a uzavření účtu nevyžaduje žádný aktivní krok z Vaší strany. Nemusíte na pobočku České spořitelny, vše proběhne automaticky ke dni 30.04.2014.
Do té doby můžete sKartu používat. Poslední měsíc platnosti sKarty, tj. v dubnu
2014, kdy už Úřad práce nebude na sKartu dávky vyplácet, si můžete vybrat zbývající peníze na účtu zdarma v pobočkách České spořitelny. O zbývající prostředky
můžete požádat i po uzavření účtu sKarty, a to po dobu 4 let.
Vaši sKartu nemusíte vracet. V zájmu bezpečnosti Vám ale doporučujeme poté,
co skončí její platnost (konec dubna 2014), kartu znehodnotit, a to přestřižením čipu
a magnetického proužku. V případě dotazů týkajících se způsobu výplaty dávek
a výměny průkazů osob se zdravotním postižením se můžete obrátit buď osobně
na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce, nebo telefonicky na Call centrum
Úřadu práce 844 844 803. Vaše dotazy můžete také směřovat do emailové schránky
kontaktni.centrum@mpsv.cz a callcentrum@mpsv.cz.

Zdroj: ČSSZ
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Valorizace důchodů od ledna 2014
V lednu 2014 čeká poživatele všech typů důchodu mírná valorizace dávek. Základní
výměra penze od příštího roku vzroste o deset korun, tedy na částku 2340,- Kč.
Procentní výměra důchodu se pak zvýší o 0,4 %, což je v průměru o 35 korun.
Průměrný starobní důchod tak bude po navýšení činit 11 015,- Kč. Avizované zvýšení
bude nižší, než se původně očekávalo. Od letošního roku se důchody zvyšují jen
o třetinu růstu reálných mezd a třetinu růstu cen. Dle vyjádření Ministerstva práce
a sociálních věcí se ale připravuje mimořádná valorizace důchodů v roce 2014,
která by měla eliminovat vliv zohlednění pouze 1/3 růstu cen při valorizacích
od ledna 2013 a ledna 2014. Ke konci června evidovala Česká správa sociálního
zabezpečení 2 861 513 lidí pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod.
Vyplácela jim celkem 3 485 606 penzí. Z tohoto počtu bylo důchodů starobních
2 340 234, invalidních 434 895 a pozůstalostních (tj. vdovských, vdoveckých
a sirotčích) 710 477. Oproti stejnému období loňského roku se počet starobních penzí zvýšil o 2 780. Invalidních a pozůstalostních důchodů je letos méně.
Omezení valorizace, které potrvá do roku 2015, zavedla předchozí vláda jako jedno
z úsporných opatření.
Zdroj: ČSSZ

torového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže
předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku
za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení
(např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od
ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení,
že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení.
Nicméně i v tomto případě platí, že by řidič neměl mít v rozporu se zákonem umístěnou parkovací kartu za předním sklem, pokud ve vozidle v té chvíli neveze osobu
se zdravotním postižením.
Lucie Marková (www.vozickar.com, redakčně kráceno)

Péče o seniory nebo hendikepované osoby a vliv na důchod
pečujících osob
Lidé dlouhodobě pečující doma o své blízké, kteří jsou pro nepříznivý zdravotní
stav závislí na jejich pomoci, se často ptají, zda a jak se jim doba péče započte
do důchodu. Jak zákon o důchodovém pojištění tyto situace řeší a jak má pečující
osoba postupovat…
Některá období, ve kterých není člověk výdělečně činný a za která tedy není odváděno pojistné, se v zákonem stanovených situacích považují za tzv. náhradní doby
pojištění a započítávají se do potřebné doby pojištění pro důchod. Těmito situacemi
jsou také právě:
• doba osobní péče o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby
v I. stupni závislosti (lehká závislost),
• doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé
osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná
závislost). Hodnotí se doba péče o osoby blízké a od 01.07.2001 také
o osoby žijící ve společné domácnosti,
• před 01.01.2007 byla důvodem pro zápočet péče jakožto náhradní doby
pojištění péče o osobu v různém stupni bezmocnou; od tohoto data
se tyto stupně bezmocnosti v právní úpravě transformovaly do I. (částečná
bezmocnost) II. (převážná bezmocnost) nebo III. (úplná bezmocnost) stupně
závislosti.
Kdo je osobou blízkou?
Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění
vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní,
osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o souro-
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znaným českým průkazem ZTP či ZTP/P). Tedy ani zahraniční výletníci s parkovací
kartou vydanou např. v Německu nejezdí v ČR po dálnici bezplatně. Obdobně to
platí i obráceně – pokud se český občan se zdravotním postižením rozhodne vyjet
do zahraničí a využít při pohybu v cizině dálnici, je povinen si zakoupit dálniční
kupon. Jedinou „přenositelnou“ výhodou parkovacího průkazu je možnost parkování na vyhrazeném parkovacím místě v zahraničí, nicméně za podmínek nastavených
tou konkrétní zemí (což nemusí znamenat, že osoby mají právo parkovat na vyhrazeném místě neomezeně dlouhou dobu a bezplatně).
Častý je také dotaz ohledně platby parkovného na vyhrazených parkovacích stáních
pro OZP. Žádný zákon nestanovuje majitelům parkoviště povinnost nechat osoby
se zdravotním postižením na vyhrazených místech parkovat bezplatně. Záleží tedy
v podstatě na jejich dobré vůli. Co se týká parkovišť v majetku měst, je zvykem,
že zde bývá parkování bezplatné, ani tuto výhodu však nelze automaticky předpokládat. Doporučuji vždy si ověřit na parkovacím automatu, případně u obsluhy
parkoviště, zda je parkování bezplatné a za jakých podmínek. Pátrat můžete také
v městských vyhláškách či nařízeních.
Výhoda bezplatného užívání dálnice je navázána na vlastnictví průkazu ZTP
či ZTP/P, nikoli přímo na parkovací kartu. Tuto výhodu lze však dle zákona využít
pouze tehdy, je-li držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba
jí blízká. Pokud tedy například osobu se zdravotním postižením veze kamarád vlastním vozem po dálnici, může se stát, že v případě silniční kontroly dostane pokutu,
protože v tomto případě by dálniční známku měl kamarád na vozidle mít.
Od 01.09.2012 se osvobození od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice
vztahuje také na vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li tato vozidla k přepravě osob se zdravotním postižením. Dle vyjádření
Ředitelství silnic a dálnic tato vozidla nemusí mít dálniční známku ani v případě,
kdy klient není právě ve vozidle přítomen (když se vozidlo vrací např. z rehabilitačního ústavu, kam vezlo klienta domova pro OZP). ŘSD doporučuje, aby pro případ
kontroly měl řidič vozidla k dispozici kopii zřizovací listiny domova, kde je přímo
zmíněno, že se jedná o domov pro OZP dle §48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Domov pro OZP by také měl být zapsán v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.
Parkovací kartou lze vozidlo označit pouze ve chvíli, kdy je v něm přepravována
osoba s přiznaným průkazem ZTP či ZTP/P, tedy osoba, které byla parkovací karta
vydána. Pokud ve vozidle osoba není, parkovací kartu nelze za přední sklo vystavit
a samozřejmě nelze využít ani výhod z ní vyplývajících (např. parkování na vyhrazeném parkovacím stání). Osvědčilo se například vkládat ji do pevně připevněné plastové kapsy jen tehdy, kdy auto používá člověk se zdravotním postižením. Nad rámec
zákona bylo dohodnuto s Policejním prezidiem České republiky a Celní správou
ČR, že policisté a celníci při kontrolách na dálnici nebudou pokutovat řidiče mo-
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Stanovisko MPSV k problematice tzv. přefakturace
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením lze dle ustanovení § 81
odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, plnit odebíráním výrobků
nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců,
kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto
zaměstnavatelům. Ustanovení § 18 odst. 1 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, hovoří o výpočtu plnění povinného podílu formou
odběru výrobků či služeb od zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením.
Tento výpočet se odvíjí od plateb uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky,
které zaměstnavatel odebral od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 %
zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením je tedy plněn v případě, že jsou výrobky
či služby odebrány od zaměstnavatele s více než 50 % osobami se zdravotním
postižením a zároveň odběratel tomuto dodavateli za předmětné dodávky zaplatí.
Pokud je zboží odebráno od jiného subjektu, než od zaměstnavatele osob se zdravotním postižením, není možné takovou dodávku pro účely plnění povinného podílu
započítat. O plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
se nejedná ani v případě, kdy zaměstnavatel osob se zdravotním postižením vystaví
doklad (fakturu), ale zboží je ve skutečnosti dodáno jiným dodavatelem.
Zdroj: MPSV

Mimořádná okamžitá pomoc na úhradu doplatků na léky
Neposkytnutí mimořádné okamžité pomoci na úhradu doplatků na léky nelze
odůvodnit bez dalšího tím, že vždy je možné předepsat léky bez doplatku. Jestliže
z vyjádření ošetřujícího lékaře plyne, že nelze předepsat léky bez doplatku, je možné
poskytnout na úhradu doplatků na léky mimořádnou okamžitou pomoc, pokud
je částka za léky vysoká a klient ji nemůže hradit z příspěvku na živobytí.
Veřejný ochránce práv šetřil stížnost na postup úřadu práce, který nepřiznal dávku
mimořádné okamžité pomoci na úhradu doplatků na léky s pouhým konstatováním,
že výdaje na léky jsou obsaženy v částce životního minima a je třeba je hradit z příspěvku na živobytí, který stěžovatel pobírá. Ochránce práv dospěl k závěru, že úřad
pochybil, neboť rozhodnutí o nepřiznání dávky dostatečným způsobem neodůvodnil.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi vyjmenovává demonstrativně nezbytné jednorázové výdaje, na které lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout, a nevylučuje
tak úhradu doplatků na léky prostřednictvím této dávky. V daném případě nelze
bez dalšího argumentovat tím, že vždy je možné předepsat lék bez doplatku, neboť ne vždy je určitý lék pro pacienta vhodný (pro jeho vedlejší účinky, z důvodu
vzájemných interakcí s ostatními léky). Nelze ani využít ustanovení § 16 zákona
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o veřejném zdravotním pojištění, které umožňuje zdravotní pojišťovně hradit ve
výjimečných případech zdravotní péči jinak nehrazenou, je-li její poskytnutí z hlediska zdravotního stavu pojištěnce jedinou možností, neboť zdravotní pojišťovna
v těchto případech hradí zdravotní služby, které jinak nejsou hrazeny vůbec. Jestliže z vyjádření ošetřujícího lékaře, které si úřad vyžádal, vyplynulo, že stěžovateli není možné předepsat léky plně hrazené zdravotní pojišťovnou, měl úřad vést
úvahu, v jaké výši stěžovatel měsíčně vynakládá finanční prostředky na úhradu
doplatků na léky a zda je možné, aby je hradil z příspěvku na živobytí vedle
potravin, hygienických potřeb, oblečení apod. Pokud nelze z příspěvku na živobytí
doplatky na léky hradit, je možné poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc.
Řádné odůvodnění rozhodnutí je zásadní jednak pro žadatele, aby pochopil důvody,
které k zamítnutí vedly, současně je však významné i pro postup odvolacího orgánu.
Rozhodnutí, která jsou v tomto směru nedostatečná, se stávají nepřezkoumatelnými,
což je důvodem pro jejich následné zrušení. Zvláštní pozornost je pak třeba věnovat odůvodnění rozhodnutí, pokud správní orgán využívá správní diskreci či výklad
neurčitého právního pojmu, tak aby nedocházelo k porušení zákazu libovůle při
rozhodování správního orgánu. S prostou argumentací, že mimořádnou okamžitou
pomoc nelze poskytnout na úhradu doplatků na léky a že by léky měly být hrazeny
z příspěvku na živobytí, ochránce dlouhodobě nesouhlasí. Domnívá se, že bez
dalšího nelze tímto způsobem úvahu vést. Vzhledem k tomu, že v této záležitosti
nepanuje shoda mezi stanoviskem ochránce a postojem Ministerstva práce a sociálních věcí, bude další řešení této otázky v obecné rovině předmětem jednání ochránce
se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Všeobecné zdravotní pojišťovny a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Zdroj: Veřejný ochránce práv

Komu náleží vdovský nebo vdovecký důchod
Vdova nebo vdovec má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi
nebo manželce, který/á byl/a poživatelem starobního nebo invalidního důchodu,
nebo splnil/a ke dni úmrtí podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní
nebo starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění. Vdovecký nebo vdovský
důchod vždy náleží též manželce nebo manželovi osoby, která zemřela následkem pracovního úrazu. Vdovský nebo vdovecký důchod náleží po dobu jednoho
roku od smrti manžela nebo manželky. Po uplynutí doby jednoho roku náleží
výplata tohoto druhu důchodu, pokud vdova nebo vdovec splňuje některou z uvedených podmínek:
• pečuje o nezaopatřené dítě - musí jít o dítě, které má po zemřelém nárok
na sirotčí důchod, dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li
o vlastní (osvojené) dítě vdovy či vdovce nebo bylo-li dítě alespoň jedním
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z nich převzato do dne smrti manžela nebo manželky do trvalé péče
nahrazující péči rodičů,
• pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni
závislosti,
• pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije ve společné
domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
• je invalidní pro invaliditu třetího stupně,
• dosáhl/a alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Nárok na vdovský či vdovecký důchod vznikne znovu, jestliže dojde ke splnění
některé z uvedených podmínek do dvou roků po předchozím zániku nároku
na vdovský či vdovecký důchod. K případné obnově výplaty nedochází automaticky,
ale vždy na základě žádosti, uplatněné prostřednictvím příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení. Vdovský nebo vdovecký důchod nenáleží po druhovi nebo
družce, a to ani v případě jejich dlouhodobého spolužití a společné výchovy dětí.
Nenáleží ani po rozvedeném manželovi nebo rozvedené manželce. Tento druh
důchodu nenáleží ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce. Vdovský či
vdovecký důchod zaniká dnem uzavření nového manželství. Tuto skutečnost je vdova
či vdovec povinen nahlásit ČSSZ. Pokud osoba po uzavření nového manželství znovu
ovdoví, může vzniknout nárok na vdovský důchod po druhém manželovi či manželce.
Nárok na vdovský důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom,
že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka
nebo účastnice trestného činu. Totéž platí v případě vdovce a nároku na vdovecký
důchod.
Zdroj: ČSSZ

Nástrahy využívání parkovací karty u nás a v zahraničí
O výhodách parkovací karty vozíčkáře jsme Vás již několikrát podrobně informovali, i přesto se v praxi objevují často některé mýty a omyly, které by si zasloužily
ozřejmit, a to především proto, abychom předešli nedorozuměním spojeným
případně i s finanční pokutou. V srpnu 2011 došlo k uzákonění nové podoby parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením, a to tak, aby byl vzhled karty
sjednocen s podobou průkazu v ostatních zemích EU. Neznamená to však, že parkovací kartu lze v zahraničí využívat ve stejném rozsahu jako v České republice.
Nejčastější dotazy se vztahují k možnosti bezplatného využití dálnice v zahraničí.
Je třeba říci, že většina výhod tohoto typu se i v ČR vztahuje k průkazu ZTP či ZTP/P,
nikoli k vlastnictví parkovací karty. Jedná se tedy o výhodu nastavenou českou
legislativou pro české občany na území České republiky (respektive pro osoby s při-

26

