Společnosti C-M-T

Společnosti C-M-T
číslo 52/léto 2015
Bulletin připravuje redakční rada
ve spolupráci s dalšími členy Společnosti C-M-T.
Bulletin neprochází odbornou jazykovou korekcí.

www.c-m-t.cz

52

Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte
na e-mailovou adresu c-m-t@post.cz.
Sídlo Společnosti:
Společnost C-M-T
2. LF UK
Klinika dětské neurologie
V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5 – Motol
Tel.: 724 330 798, 605 258 522
Bankovní spojení:
ČSOB, Poštovní spořitelna, a.s.
č. ú. 156897053/0300
Tisk: Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o.

léto 2015
Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnost C-M-T je spolek, založený v červnu 1999.
Cílem činnosti Společnosti je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů
a potřeb zdravotně postižených osob s onemocněním
Charcot - Marie - Tooth v součinnosti s orgány státní správy
a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi.
Společnost se zejména snaží:
• zlepšuje informovanost rodin, odborné i laické veřejnosti o problematice
CMT,
• pořádá konference, semináře a edukačně – rekondiční pobyty osob s onemocněním CMT, jejich rodin a přátel,
• vydává periodické i neperiodické publikace, týkající se onemocnění CMT
nebo činnosti Společnosti,
• shromažďuje finanční prostředky nutné k činnosti a rozvoji Společnosti,
• spolupracuje s lékaři a dalšími odbornými pracovníky ve zdravotnictví a sociální oblasti,
• zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost a související služby při vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením ve všech oblastech života
společnosti,
• navrhuje orgánům státní správy a samosprávy potřebná legislativní či jiná
opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením a posuzuje návrhy opatření, zpracované a předložené jinými orgány či institucemi, které se týkají životních podmínek osob se zdravotním postižením.

Valná hromada 24. 4. 2015
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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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Milí přátelé,

máme za sebou polovinu roku, nabitou mnoha událostmi, a před sebou prázdniny
a určitě i zaslouženou dovolenou. Já se po třech letech chystám s celou rodinou
do Janských Lázní na léčebný pobyt a už teď se moc těším na to, co je v lázních
nového a zda nastala očekávaná změna k lepšímu. V podzimním čísle Vám rád
sdělím své poznatky. Zároveň bych Vás chtěl požádat o to, abyste se i Vy s námi
podělili s Vašimi zážitky z letošních výletů. Pokud se Vám nechce psát, pošlete
třeba alespoň fotografie ze zajímavých míst. Ty nejlepší otiskneme. Jako první
vlaštovku přikládám níže svoji fotografii z letošního Mistrovství světa v ledním
hokeji, které jsem si jako fanoušek moc užil.
Jak již víte a dočtete se to i dále, nastaly ve Společnosti C-M-T určité změny,
a to jak personální, tak organizační. Každá změna znamená začátek něčeho nového
a já věřím a doufám, že společnými silami zvládneme vše bez větších problémů.
Jednou z velkých změn je nová tiskárna, která nám bude zajišťovat tisk Bulletinu.
Jak můžete sami posoudit, kvalita zůstala zachována, a to dokonce za nižší cenu
než u tiskárny původní. Organizační práci paní Blanky Klouzalové přebírám
zatím já za pomoci mé rodiny, zabezpečení tisku a rozesílání Bulletinu bude
zajišťovat paní Ivana Jandová. Do budoucna doufám, že se objeví další dobrovolníci, kteří nám v naší práci pomohou a společně budeme pracovat pro dobré
jméno a prestiž naší Společnosti.
V květnu se skupinka členů a přátel
Společnosti C-M-T sešla v Hustopečích na odpočinkovém víkendu.
Všichni jsme si akci moc užili, litovali
jsme pouze, že se nás nesešlo více.
I když jsme původně s podzimním
setkáním nepočítali, nakonec se podařilo
domluvit víkend v Jizerských horách,
a to za finančně velice přijatelných
podmínek. Myslím, že začátek podzimu v horském prostředí, pokud nám
počasí bude přát, by mohl být nádherný
a moc se těším, že tentokrát bude naše
skupinka početnější.
Všem přeji krásné léto, hodně sluníčka
a nezapomenutelné zážitky.
Váš předseda Michal
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společnost C-M-T
Vážení členové a přátelé Společnosti CMT,
před několika dny jste byli informováni o tom, že paní Blanka Klouzalová ukončila k 30. 4. 2015 své členství ve výboru Společnosti. Vzhledem k tomu, že se
o jejích důvodech vedou různé spekulace, přinášíme Vám prohlášení výboru
Společnosti k dané věci.
Do konce roku 2013 byla činnost Společnosti upravena dle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů. Společnost byla považována za sdružení. Byla dána
velká volnost v organizaci a činnosti sdružení. Ve stanovách jsme měli uvedeno,
že Výbor je výkonným orgánem Společnosti, Společnost navenek zastupují předseda a místopředsedové výboru a jednají každý samostatně jeho jménem.
Od 1. 1. 2014 nastala zcela jiná situace. Nově je činnost Společnosti upravena
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společnost byla považována za
spolek a je povinna dodržovat pravidla platná pro obchodní korporace. Dle nových pravidel byly upraveny i naše stanovy. Orgány spolku jsou nově dle § 243
statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise
a další orgány určené ve stanovách. Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní
(výbor) nebo individuální (předseda). Není tedy již možné, aby za společnost
jednal najednou předseda a místopředseda.
Vzhledem k tomu, že výbor Společnosti se fyzicky během roku neschází, protože jeho členové jsou z celé republiky, a jednání probíhají pouze elektronickou
cestou, bylo navrženo, aby statutárním zástupcem byl předseda, a to jak z ekonomických tak i provozních důvodů. Ve stanovách pak bude stanoveno, že statutárním orgánem Společnosti je předseda. V případě nepřítomnosti předsedy jej
zastupuje místopředseda, a to v plném rozsahu práv statutárního orgánu. O všem
v rámci Společnosti jedná i nadále výbor, který rozhoduje nadpoloviční většinou
svých členů.
Z výše uvedeného je zřejmé, že kromě slovíčkaření k žádné faktické změně nedochází, vše zůstává při starém.
Při jednání výboru nebyla v tomto bodě jako jediném 100% shoda, Blanka Klouzalová navrhovala, aby statutárním orgánem byl celý výbor. Proto byl tento bod
předložen Valné hromadě, která dle daných pravidel a zcela demokraticky jednohlasně rozhodla, že statutárním orgánem bude předseda.
Okamžitě po seznámení s výsledky valné hromady oznámila Blanka Klouzalová
nejprve členům Společnosti a teprve poté i členům výboru svůj odchod z výboru
z osobních důvodů.
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Rozhodnutí Blanky Klouzalové nás mrzí, snažili jsme se jí ho rozmluvit, ale neúspěšně. Děkujeme jí za množství práce, obětavosti, úsilí a energie, kterou Společnosti věnovala, a přejeme jí i celé její rodině hodně zdraví, štěstí a pohody.
Její práci do další valné hromady převezmou předseda Mgr. Michal Šimůnek
a místopředsedkyně Ivana Jandová s pomocí dalších členů výboru, pro tisk
Bulletinu jsme již našli novou tiskárnu.
Děláme vše pro to, aby se Vás tyto náhlé a nečekané změny dotkly co nejméně
nebo nejlépe vůbec.
Přejeme Vám všem pevné zdraví, užijte si krásné léto.
Výbor Společnosti C-M-T

Valná hromada

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 24.04.2015
(zkrácený)
1. Zahájení
Valné hromady se zúčastnilo 53 hlasujících členů Společnosti C-M-T. Z toho bylo
přítomno 12 hlasujících a na základě plné moci bylo 41 platných hlasů. Ke dni
konání Valné hromady měla Společnost C-M-T 190 řádných členů. Aby byla Valná hromada usnášeníschopná, je potřeba účast 25% členů, tj. 48 osob. Valná hromada byla prohlášená za usnášeníschopnou.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení
programu valné hromady
Valné hromadě bylo navrženo následující složení orgánů valné hromady: předseda valné hromady – Mgr. Michal Šimůnek; zapisovatel – Pavla Šimůnková; ověřovatel zápisu – Alena Mašková.
Pro 53, proti 0, zdrželi se 0. Navržené osoby byly zvoleny.
Předseda valné hromady informoval o programu valné hromady a navrhl rozšíření o bod „Volba nových členů revizní komise Společnosti“. Předseda valné hromady dal poté hlasovat o programu valné hromady.
Pro 53, proti 0, zdrželi se 0. Program valné hromady byl schválen.
3. Informace o činnosti Společnosti C-M-T v roce 2014
Předseda Společnosti Mgr. Michal Šimůnek informoval valnou hromadu a seznámil účastníky s níže uvedenou činností Společnosti v roce 2014:
• Ve dnech 19. - 21. 9. 2014 se uskutečnil víkendový odborný seminář Společnosti C-M-T v Praze v hotelu Centrum Mariapoli k 15. výročí existence Společnosti.
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• Víkendové relaxační setkání členů Společnosti v Plzni ve dnech 25. - 27. 4. 2014.
• Víkendové relaxační setkání členů Společnosti v Soběšicích v hotelu Pod Hořicí v červnu 2014.
• Víkendové relaxační setkání členů Společnosti v Jeseníkách na Malé Moravě
ve dnech 4. - 6. 7. 2014.
• Prezentace Společnosti C-M-T na VII. Neuromuskulárním kongresu v Brně –
květen 2014.
• Prezentace Společnosti C-M-T na 28. Českém a Slovenském neurologickém
sjezdu v Ostravě - listopad 2014.
• Účast na slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Víta, jejíž součástí bylo poděkování za podporu a rozvoj mobility hendikepovaných. Akci pod patronátem
kardinála Dominika Duky uspořádalo občanské sdružení Neposedíme manželů Folvarských, mši vedl prof. Petr Piťha.
• Účast zástupců Společnosti C-M-T na závodech v orientačním běhu zdravotně postižených v Přerově dne 4. 5. 2014.
• Účast zástupců Společnosti C-M-T na Noci snů pro zdravotně postižené
v ZOO Ostrava dne 19. 6. 2014.
• Společnost C-M-T se obrátila dopisem na ministra zdravotnictví ve věci změny indikačního seznamu, díky němuž došlo k výrazné redukci lázeňské péče
a její dostupnosti i pro pacienty s CMT. Naše návrhy byly akceptovány.
• Společnost C-M-T se obrátila dopisem na ministryni práce a soc. věcí s důrazným protestem proti působení JUDr. Miroslava Mitlöhnera ve vědecké radě
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro sociální práci v souvislosti s jeho
článkem „K právním a etickým problémům spojeným s narozením těžce malformovaného jedince“ v Časopise zdravotnického práva a bioetiky. JUDr. Mitlöhner po kritice na funkci rezignoval.
• Společnost C-M-T se obrátila dopisem na ministryni práce a soc. věcí a též
na všechny poslance ve věci novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Návrh zatím nebyl přijat.
• Společnost C-M-T ukončila své členství v NRZP v souvislosti s přijetím
nových stanov NRZP. činilo. Přijetím nových stanov byla Společnost C-M-T
de facto z rady bez dalšího vyloučena.
• Spolupráce se zahraničními organizacemi, zastupujícími pacienty s CMT
(Itálie, Francie)
• Existence stránek Společnosti CMT na Facebooku, rozšíření soc. poradenství
i pro jiná postižení.
• Společnost C-M-T je členskou organizací České asociace vzácných onemocnění (ČAVO) a aktivně se podílí na její činnosti
• Příprava Bulletinu, příprava článků na web Společnosti, vypracování dotazů,
sociální poradenství při telefonických a e-mailových dotazech, zpracování ná-
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mitek, odvolání, žádostí a žalob.
Ve Společnosti C-M-T bylo ke dni konání valné hromady registrováno 190 řádných členů, 3 čestní členové a 42 spolupracujících lékařů z České republiky
a ze Slovenska. Během roku 2014 výbor odsouhlasil přijetí 7 nových členů. 7 členů bylo vyňato z evidence z důvodu nezaplacení členského příspěvku, 1 člen zemřel.
4. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky hospodaření za rok 2014, schválení zprávy revizní komise
Výroční zprávu a návrh účetní závěrky za rok 2014, které vypracovala místopředsedkyně a hospodářka Společnosti Ivana Jandová, přednesl předseda Společnosti Mgr. Michal Šimůnek.
Pro 53, proti 0, zdrželi se 0. Výroční zpráva za rok 2014 a řádná účetní závěrka
za rok 2014 byly schváleny.
Zprávu revizní komise, kterou vypracovala Ing. Renáta Prachařová, přednesl
předseda Společnosti Mgr. Michal Šimůnek.
Pro 53, proti 0, zdrželi se 0. Revizní zpráva byla schválena.
5. Schválení nových stanov.
V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku došlo k přeměně všech stávajících občanských sdružení na spolky. S tím vznikla všem těmto subjektům
upravit do tří let i své stanovy. Definitivní znění návrhu nových stanov obdrželi všichni členové Společnosti v Bulletinu zima 2014. Mgr. Šimůnek upozornil na
zásadní změny stanov.
1. Název – nově bude náš spolek vystupovat pod názvem Společnost C-M-T,
z. s. Zkratka znamená „zapsaný spolek“.
2. Spolek již není registrován Ministerstvem vnitra, ale je zapsán ve spolkovém
rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 10085.
3. U povinností člena bylo změněno, že povinností člena je „platit členské
příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to nejpozději k 30. červnu
příslušného kalendářního roku“. Původně bylo do konce března.
4. Název revizní komise byl změněn na kontrolní komise, vychází z dikce
občanského zákoníku i zápisu do rejstříku.
5. U povinností valné hromady je nově uvedeno, že „stanovuje minimální výši
členských příspěvků“. Slovíčko minimální je uvedeno proto, abychom nikomu
nebránili zaplatit více, a nemuseli to posuzovat jako dar.
6. Zcela nově je řešen zánik spolku, úprava vychází přímo ze zákona.
K dalším změnám byly vzneseny protinávrhy, o kterých je nutno rozhodnout:
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Funkční období všech volených funkcionářů navrhujeme čtyřleté. Občanský
zákoník připouští i pětileté, dosud jsme měli dvouleté. Petr Šiška navrhuje zachovat funkční období dvouleté. Výbor odůvodňuje změnu ekonomickými důvody,
každá volba se zapisuje do spolkového rejstříku a je zpoplatněna.
Proběhlo hlasování o pozměňovacím návrhu:
Pro 53, proti 0, zdrželi se 0. Návrh nebyl schválen.
Nově je uvedeno, že „Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných
členů.“, nikoliv 2/3 jako dosud. Petr Šiška navrhuje text „Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů.“.
Proběhlo hlasování o pozměňovacím návrhu:
Pro 53, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl schválen.
Co se týče statutárního orgánu, § 244 občanského zákoníku říká, že „Stanovy
určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda).“. Není
tedy možné, aby to bylo jako dosud, kdy jsme měli 2 statutáry – předsedu a místopředsedu. Nově se navrhuje, aby byl statutárním orgánem výbor. Michal Šimůnek navrhuje, aby statutárním zástupcem byl pouze předseda, a to jak z ekonomických tak i provozních důvodů.
Proběhlo hlasování o pozměňovacím návrhu:
Pro 53, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl schválen.
Proběhlo hlasování o nových stanovách jako celku:
Pro 53, proti 0, zdrželi se 0. Nové stanovy Společnosti C-M-T byly schváleny.
Valná hromada pověřuje předsedu Mgr. Michala Šimůnka podáním Návrhu
na změnu zápisu spolku do veřejného rejstříku.
6. Volba nových členů revizní (kontrolní) komise Společnosti
Členové revizní komise byli zvoleni na loňské valné hromadě. Komise pracovala ve složení: předsedkyně Ing. Renata Prachařová a členky Blanka Fialová a Hilda Šebestová. Ing. Renata Prachařová oznámila před letošní valnou hromadou,
že z pracovních důvodů rezignuje na členství v komisi, Blanka Fialová nezaplatila členský příspěvek za rok 2014 a pozbyla členství. Mgr. Michal Šimůnek poděkoval Ing. Renatě Prachařové za práci ve prospěch Společnosti. Na uvolněná místa navrhl Ivanu Štejnarovou a Alenu Maškovou.
Pro 53, proti 0, zdrželi se 0. Valná hromada zvolila nové členky revizní komise
Společnosti C-M-T.
7. Plán činnosti a úkoly Společnosti na rok 2015
Valná hromada byla seznámena Mgr. Michalem Šimůnkem s plánem činnosti
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a úkoly Společnosti C-M-T v roce 2015:
• Žádost o dotaci na úřad vlády – schváleny dotace na činnost (40.000,- Kč)
a Bulletin (50.000,- Kč).
• Víkendové setkání členů Společnosti C-M-T a jejich přátel v Hustopečích
ve dnech 8. – 10. 5. 2015.
8. Diskuse
Byla diskutována otázka poskytování lázeňské péče pacientům s CMT, problematika výměny průkazů OZP a další aktuální témata.
Mgr. Michal Šimůnek informoval o prudkém zdražení tisku Bulletinu a přijatých
opatřeních ke snížení ceny: Do Bulletinu se budou dávat pouze věci související
se Společností a základní informace o novinkách v sociální oblasti. Ostatní články budeme dávat na web a na facebook. Tím by se počet stránek výrazně snížil.
Obálka bude černobílá ve stejné gramáži jako ostatní stránky. Bulletin se bude posílat pouze členům, spolupracujícím lékařům pouze v elektronické podobě. Tím,
že se sníží počet stránek a váha obálky, mohli bychom se dostat na základní poštovné. Přítomní navrhli vydávání Bulletinu 3x ročně po 4 měsících, k takovému
kroku však vzhledem ke schválené dotaci bude možné přistoupit až v roce 2016.
MUDr. Radim Mazanec informoval o novince – cíleném masivně paralelním sekvenování (NGS) panelu genů spojovaných s dědičnou neuropatií. Byla přislíbena přednáška na toto téma na nejbližším odborném semináři Společnosti C-M-T.
9. Závěr
Valnou hromadu ukončil Mgr. Michal Šimůnek v 18:00 hodin.
V Praze dne 24. 4. 2015

Zápis ze schůze výboru Společnosti C-M-T ze dne 6. 5. 2015
Na základě výsledků Valné hromady Společnosti C-M-T proběhlo jednání nově
zvoleného výboru Společnosti C-M-T.
Předsedou Společnosti C-M-T byl zvolen Mgr. Michal Šimůnek.
Pro
Proti
Zdržel se

5
0
1

Místopředsedkyní a zároveň hospodářkou Společnosti C-M-T byla zvolena paní
Ivana Jandová.
Pro
5
Proti
0
Zdržel se 1
V Praze dne 6. 5. 2015
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Členské příspěvky na rok 2015
Výše členského příspěvku se v letošním roce nemění, zůstává tedy i nadále ve
výši 250,- Kč.
Platbu můžete provést převodem na účet Společnosti C-M-T, nebo uhradit
složenkou typu A.
Číslo účtu je 156897053/0300, jako variabilní symbol uveďte své evidenční číslo
a do poznámky napište své příjmení bez diakritiky.
Naši zahraniční členové k platbě uvádějí: IBAN CZ89 0300 0000 0001 5689
7053, BIC (SWIFT) CEKOCZPP
Žádáme všechny členy Společnosti C-M-T, aby svůj členský příspěvek
uhradili do konce června.
Výbor Společnosti C-M-T

společnost C-M-T Hustopečské setkání

Od pátku 8. do neděle 10. května se 17 členů Společnosti CMT, jejich rodinných
příslušníků a přátel sešlo v hotelu Centro v Hustopečích na pravidelném každoročním setkání. Vzhledem k tomu, že pátek byl jako státní svátek volný den, setkali jsme se v hotelu již kolem poledne. V hotelové restauraci jsme snědli dobrý
oběd a po ubytování jsme vyrazili na prohlídku města. Velice se nám líbilo nově
zrekonstruované náměstí s kašnou a morovým sloupem. Jeho dominantou je nově
opravená radnice a především římskokatolický kostel, postavený v roce 1994 ve
velmi moderním stylu. V městském muzeu jsme si koupili turistickou známku a
už jsme spěchali na hotel na první třetinu hokejového zápasu české reprezentace na Mistrovství světa v ledním hokeji. Ještě předtím dostali všichni zúčastnění plnou tašku sponzorských darů. Je skvělé, že poslední dobou jsou nám sponzoři nakloněni, alespoň co se týče hmotných darů. Již na valné hromadě obdržel
každý několik šišek loveckého salámu, vody Aquila a sladkosti z pekárny Penam.
Z Hustopečí si přítomní odvezli tuňáky Rio mare, paštiky z Kosteleckých uzenin, brambůrky Bohemia chips, Holandské kakao, masážní emulze Alpa, čokolády Jordi´s a další sladkosti, které zajistila naše členka Alena Mašková. Všem dárcům patří náš velký dík.
Po první třetině hokeje jsme všichni společně vyrazili do sklípku. Naši cestu lemovali
malé sklípky plné lidí. Ve Vinařství Košulič, kam jsme směřovali, nás již očekávali.
Po přivítání s majitelem sklípku jsme pojedli vynikající večeři – pečené maso, které
se jen rozpadalo na jazyku. Poté nás pan Košulič seznámil s historií svého vinařství
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a nabídl nám k degustaci několik obzvláště povedených vzorků. Nejvíce nás zaujala tzv. fortifikovaná vína. Při fortifikaci (dolihování) se do kvasícího hroznového
moštu přidává vinný destilát. Tím dojde k zastavení kvašení, a ve víně tak zůstane zbytek přírodního hroznového cukru. Tato vína jsou velice lahodná svou nasládlou chutí a skoro každý z nás si zakoupil nějakou tu lahvinku domů. Po degustaci následovala volná zábava, přerušovaná výkřiky gól. Návštěvu sklípku si
moc užil i náš dvouletý syn Matýsek, který nejen celý sklípek prošmejdil, ale obsluze též vydatně pomáhal při přípravě občerstvení. V družné zábavě jsme poseděli do pozdních nočních hodin.
V sobotu ráno po bohaté snídani následoval další bod programu, a to návštěva
hustopečské Mandlárny. Paní majitelka nás očekávala na své zahradě s krásnou a
prostornou pergolou, kde jsme ochutnali dva její specifické výrobky: mandlovci a
kávovo-mandlový likér. O zábavu měly postaráno i děti, které se vyřádily na trampolíně a traktůrku. Při odchodu jsme zakoupili dárky pro sebe i své blízké. Odpoledne každý trávil po svém, většina ale nakonec vyrazila na procházku po mandloňové stezce do sadu mandloní a na místní rozhlednu. I když terén byl dosti náročný a do prudkého kopce, zvládl jsem to i já na svém vozíku. Procházka byla
ale dosti dlouhá, a tak po večeři většina z účastníků odpadla a zalehla do postelí.
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Nedělní ráno přineslo již jen snídani a rozloučení s přáteli. Všichni jsme byli moc
spokojení a už teď se těšíme na podzimní setkání v Jizerských horách. Věřím,
že se přidáte i Vy další.
Michal Šimůnek

společnost C-M-T -

Pozvánka na setkání členů a přátel Společnosti C-M-T
v Jizerských horách
Místo pobytu: Hotel Semerink, Janov nad Nisou 1284 (www.hotel-semerink.cz).
Ubytování je zajištěno v dvou- a vícelůžkových pokojích s příslušenstvím, v budově je výtah (plošina), parkování v areálu. Hotel se nachází v chráněné krajinné
oblasti Jizerských hor v nadmořské výšce 650 m n. m. Vzdálenost hotelu od okresního města Jablonce nad Nisou je cca 4 km a lze do něj dojít pěšky po značené
turistické cestě kolem Jablonecké přehrady.
Termín: 4. 9. – 6. 9. 2015 (pobyt začíná v pátek večeří a končí v neděli snídaní)
Cena (2 noci + plná penze):
děti do 4 let – zdarma
děti 5 – 15 let – 660,- Kč
dospělý
– 940,- Kč
Závazné přihlášky zasílejte do 15. 7. 2015 na e-mail: simunekm@seznam.cz
nebo si pobyt rezervujte telefonicky na čísle 605 258 522.

11

Zálohu ve výši 500,- Kč za osobu zašlete nejpozději do 15. 7. 2015 na účet:
1323000093/0800, jako variabilní symbol uveďte své evidenční číslo, do zprávy pro
příjemce své příjmení bez diakritiky. Bez zaplacení zálohy nebude Vaše rezervace
akceptována. Záloha je nevratná.
Program:
Pátek: příjezd, ubytování, večeře, volný program
Sobota: snídaně, společná vycházka, oběd, výlet do okolí (bude upřesněno),
večeře, volný program
Neděle: snídaně, vyklízení pokojů do 12.00 hod.
Co lze vidět v okolí:
Bedřichov - rekreační horská obec, v letech 1598 - 1807 sklářská huť. Kostel
sv. Antonína z r. 1930. Východisko závodních i turistických lyžařských tras do Jizerských hor. Bedřichovská přehrada - na Černé Nise, dokončená r. 1905. Krytým
„kanálem“ vede odtud voda do rudolfovské elektrárny. Brechschmiedova kaplička - šestiboká kaplička u silnice z Horních Lučan do Dolního Maxova. Černá studnice - 26m vysoká zděná rozhledna s chatou z roku 1905 na nejvyšším
vrcholu Černostudničního hřebene (869 m.n.m.). Jizerka - nejvýše položená osada severních Čech pojmenovaná podle říčky, která zde protéká. Malebná osada s bohatou sklářskou tradicí. Královka - 859 m.n.m., nejvyšší místo Maxovského hřebene. Rozhledna (vysoká 23,5 m) z r. 1907, pod ní stojící chata je
z r. 1936. Bramberk - 787 m.n.m., turistická chata z r. 1892, rozhledna (vysoká 21 m)
z r. 1912. Kristiánov - kdysi osada a sklářská huť, dnes neobýváno. Lesní hřbitov
sklářů. V Liščí boudě (bývalý hostinec) sklářské muzeum. Nová Louka - samota na Blatném potoku. Sklářská huť v letech 1756 - 1817 na místě „nové“ paseky
z r. 1630. Pozůstatkem huti je panský dům, přestavěný r. 1844 na lovecký zámeček, pozdější (po r 1930) sídlo státních lesů. V okolí stejnojmenná přírodní rezervace (31 ha) - vrchoviště s klečí a podmáčenými smrčinami. Památka Věry
Splítkové - pomníček umrzlé ženy nad přehradou Josefův Důl. Petřín - rozhledna postavená v roce 1906 s překrásným výhledem na město Jablonec nad Nisou.
Prameny Nisy - nachází se 1,5 km jihozápadně od žel. stanice Smržovka poblíž
zelené turistické značky. Přírodní rezervace Jedlový důl - nad Josefovým Dolem,
přírodní rezervace, vyhlášená r. 1992. Mozaika lesních porostů s původním smrkem, bukem a ojedinělou jedlí v údolí potoka Jedlová s četnými vodopády a peřejemi. Přírodní rezervace Malá Strana - na Horním Maxově, vyhlášena r. 1993.
Přechodové rašeliniště s řadou vzácných a chráněných rostlin a živočichů. Lokalita se nachází na pramenech Rovného potoka a byla známá již starým botanikům. Slovanka - na jednom z vrcholů Maxovského hřebene (820 m.n.m.) je železná rozhledna z r. 1887, která byla zakoupena na Světové výstavě ve Vídni. Smě-
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dava - horská chata stojící kdysi uprostřed lesů, dnes na holém prostranství. Dnešní chata byla vybudována v roce 1935. Poblíž Smědavy se postupně slévají vody
Černé, Hnědé a Bílé Smědé. Smrk - Nejvyšší hora Jizerských hor (1124 m). Holé
svahy jsou nově osázeny porosty jeřábů. Na vrcholu hory je pomník z roku 1909
postavený u příležitosti stého výročí návštěvy německého básníka Körnera. Špičák - známé středisko zimních sportů s výborně udržovanými sjezdovými tratěmi s odstupňovanou obtížností. Na vrcholu tanvaldského Špičáku (830 m.n.m.)
se nachází kamenná rozhledna, pojmenována po císaři Františku Josefu I. Štěpánka - rozhledna stojící na kopci Hvězda na rozmezí Jizerských hor a Krkonoš.
Nabízí úchvatný rozhled na Jizerské hory, Krkonoše a Ještědský hřbet. Trniště vyhlídková, asi 15m vysoká žulová skála poblíž Hašlerovy chaty nad Janovem
nad Nisou. Údajně zde kdysi stával dřevěný hrádek, o čemž svědčí nepatrné stopy lůžek pro uložení trámů. Vodní nádrž Josefův Důl - vybudovaná v letech 197682, největší údolní přehrada Jizerských hor. Sypaná hráz (délka 720 m, výška nad
terénem 43 m) zadrží 23 milionů m3 vody. Je určena k zásobování Liberce a Jablonce pitnou vodou (úpravna vody je v Bedřichově). Železniční viadukt u Smržovky - impozantní kamenný viadukt s klenutými oblouky.
Liberec a okolí
Zoologická zahrada - nejstarší zoologická zahrada v České republice založená již
v roce 1904. Mezi největší lákadla návštěvníků patří bílí tygři. Botanická zahrada - Nabízí největší český komplex mořských akvárií a největší české sladkovodní
akvárium, sbírku masožravých rostlin s více než 100 druhy a více než 1000 druhů orchidejí a téměř 1000 druhů kaktusů. Centrum BABYLON Liberec - největší krytý zábavní komplex v České republice. Nabízí Aquapark se soustavou bazénů, tobogánů a nejrůznějších vodních atrakcí, lunapark - areál rodinné zábavy,
nákupní městečko s více než šedesáti obchůdky a čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 235 míst ve většinou dvoulůžkových pokojích. Ještěd - velký lyžařský areál
se skokanskými můstky. Na vrchol vede lanová dráha, která končí v hotelu, za jehož moderní architektonický tvar rotačního hyperboloidu získal liberecký architekt Hubáček světovou Perretovu cenu. Liberecká radnice - novorenesanční radnice z let 1888-93, dílo vídeňského architekta Neumanna. Na její 65 m vysoké
věži je vyhlídková plošina. Severočeské muzeum - výstavná budova postavená
v letech 1897-98, jejíž součástí je i napodobenina věže původní liberecké radnice
z roku 1603. Muzeum nabízí stálé expozice Evropské umělecké řemeslo od antiky
do současnosti a Historie a přírodověda regionu. Obří sud - Lázně Libverda - kuriózní výletní restaurace z roku 1931 umístěná ve skutečném dřevěném sudu obřích rozměrů. Zámek Frýdlant v Čechách - hrad a zámek vystavený rodem Ronoviců na čedičovém vrchu ve 13. století. Prohlídka interiérů trvá téměř dvě hodiny
a nabízí zhlédnutí mimořádných zařízení a sbírek.
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Jablonec a okolí
Brusírna skleněných kamenů a perlí FIPOBEX spol. s r.o. - nabízí prohlídku brusírny skleněných perel s možností zakoupit hotovou bižuterii v místní prodejně,
prohlídku výrobny kozích sýrů a zvířat chovaných na místní farmě, vyhlídkovou
jízdu silničním vláčkem, vyjížďky v kočáře a posezení v restauraci. Městské divadlo - secesní budova postavená v roce 1906. Muzeum skla - nově otevřené, jedinečně krásné, ukazující zpracování skla a korálů od 18 do 20 století.
V hotelu je možné využít místní sauny, vstup (max. 4 osoby) stojí 200,- Kč/hod.,
každá další osoba + 50,- Kč/hod.
Součástí nabídky hotelu jsou i masáže. Vychutnat si můžete speciální relaxační
masáže, klasické sportovní masáže či aroma masáže.
Klasické sportovní a rekondiční masáže
Celková masáž (záda, šíje, nohy) ..............................60 min
Částečná masáž (záda, šíje) ......................................30 min
Masáž šíje ................................................................15 min
Masáž nohou .........................................................15 min
Masáž dlaní a chodidel ............................................15 min

................ 600,- Kč
................ 350,- Kč
................ 200,- Kč
................ 200,- Kč
................ 200,- Kč

Aroma masáž
Celková aroma masáž (záda, šíje, nohy) .............. 60 min
Částečná aroma masáž (záda, šíje) ...................... 30 min

................. 700,- Kč
................. 400,- Kč

Závazné objednávky zasílejte společně s přihláškou do 15. 7. 2015
na e-mail: simunekm@seznam.cz nebo si procedury rezervujte telefonicky
na čísle 605 258 522.
Výbor Společnosti C-M-T

Zdravotnictví
Velká rehabilitace v malé nemocnici
Návrat do života je složitý proces, jehož je medicína jen jednou z mnoha součástí. I tak je ale nezbytně nutné, aby byla součástí platnou, kvalitní, a co možná
nejkomplexnější. Jeden z pozitivních příkladů takové péče nabízí Rehabilitační
nemocnice v Berouně, která se za posledních sedm let dokázala proměnit k nepoznání a dnes patří mezi nejojedinělejší zařízení v republice.
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V roce 1929, v době svého vzniku, byla berounská nemocnice špičkové zařízení. Otřásl s ní sice rok 1948 i dlouhá léta socialistického zdravotnictví, přesto se jí
podařilo udržet slušnou pověst až do roku 1989. Po revoluci přivedly spory a tahanice nemocnici na pokraj krachu a lékaři houfně odcházeli jinam. V roce 1997
prošla nemocnice privatizací, tehdy velmi hlasitě mediálně i politicky kritizovanou. Když už se zdálo, že její pověst už nemůže být horší a žádná pěkná budoucnost ji nečeká, přišla naděje v podobě nového majitele. Společnost Jessenia, a.s.,
Ing. Sotiriose Zavalianise, která nemocnici tehdy koupila, neváhala do revitalizace a obnovení dobré pověsti investovat úsilí i nemalé finanční prostředky.
„Dá se říci, že tu nefungovalo skoro nic. Oddělení byla v dost špatném stavu, bez
potřebného vybavení, budovy chátraly nejen z venku, ale i zevnitř. Zrekonstruovat a vyměnit se muselo kompletně vše včetně například technických rozvodů,“
líčí tisková mluvčí nemocnice Vlasta Dolejšová. Dodává, že se tu několikrát objevil i filmový štáb, to když potřeboval záběry z období první republiky či druhé
světové války. Těžko si takový stav představit. Dnes procházíme moderním interiérem a obklopuje nás čistota jako ve vědecké laboratoři. V rehabilitačním centru nemocnice otevíráme postupně jedny dveře za druhými, jedny k fyzioterapeutickým stolům, další na elektroterapii nebo do rozsáhlého oddělení ergoterapie;
všude na nás čeká moderní vybavení. Za posledními dveřmi, které otevřeme, nás
v prostorné kanceláři očekává primář Ondřej Horáček.
Oddělení včasné léčebné rehabilitace rehabilitačního centra, které pan primář
Horáček vede, je dnes bezesporu největší v České republice a je jedním z hlavních důvodů, proč tuhle nemocnici na kraji bývalého okresního města brát vážně. Vedle ambulantní části má 113 lůžek, to je přibližně třikrát více než v podobných zařízeních jinde. „Věnujeme se širokému spektru pacientů,“ vysvětluje primář Horáček.
„Jednak jsou to samozřejmě ortopedická onemocnění, stavy po úrazech, pacienti po artroskopiích a endoprotézách velkých kloubů, dále však také bolesti páteře
a neurologické choroby, jako cévní mozkové příhody, roztroušená skleróza nebo
Parkinsonova choroba, různé neuropatie, myopatie a svalové dystrofie,“ vypočítává dlouhý seznam indikací, se kterými si tu vědí rady.
Ojedinělost zdejší rehabilitace se neukrývá jen v její velikosti. „Jsme schopni pracovat se skutečně nemocnými lidmi. To dnes není samozřejmé. Trendem je spíše vytvářet menší zařízení uzpůsobená na lehčí pacienty. Není se čemu divit, systém naší zdravotní péče je bohužel nastaven tak, že za těžkého pacienta nedostanete od zdravotních pojišťoven o mnoho větší úhradu než za pacienta lehčího.

15

Soukromá zařízení tedy spoléhají na vysokou průtočnost pacientů s vidinou zisku,
o ty těžší nikdo nestojí,“ říká Ondřej Horáček.
Zdejší oddělení má naproti tomu pro včasnou péči k dispozici celý arzenál nemocnice. Jako výhoda se ukazuje být blízkost interního oddělení a jednotky intenzivní péče. „Mnoho starších pacientů, kteří k nám přicházejí, má řadu doprovodných potíží. Jinde by se o ně postarali jen těžko, respektive ne na jednom pracovišti,“ dodává Ondřej Horáček.
Vedle fyzioterapeutů s různými specializacemi se tu o pacienty stará také logoped, psycholog a protetik. Včasný nácvik řeči je důležitý například pro pacienty po cévních mozkových příhodách, přítomnost logopeda přesto není v mnoha rehabilitačních zařízeních samozřejmá. S diagnostikou správných pohybových
návyků zase pomáhá kineziologická laboratoř se speciálním vybavením, které dokáže kromě jiného analyzovat zatížení jednotlivých částí těla.
„To je důležité nejen při cvičení, ale i po operacích. Pacientovi třeba doporučíme,
aby jednu dolní končetinu dočasně po operaci odlehčoval. Většina lidí si však takový pohyb neumí hned představit. Přístroj jim ale na obrazovce počítače pružně ukazuje, co a jak zatěžují. Mají tak šanci natrénovat správný pohyb,“ vysvětluje primář Horáček. V areálu nemocnice je park, a dokonce i tréninkový prostor pro nácvik pohybu. Jsou tu úseky s různým druhem povrchu, například dlažebními kostkami nebo kamínky. Stojí tu i přední část linkového autobusu, kam
mohou pacienti zkoušet nastupovat. K dispozici je jim magnetoterapie, fototerapie, termoterapie i elektroléčba, ale například i počítačově řízené posilovací stroje DAVID. Důležitým detailem, který až skoro na samém závěru našeho povídání zmíní mluvčí nemocnice Vlasta Dolejšová, je přítomnost sociálního pracovníka. Ač se taková funkce může zdát v nemocnici navíc, opak je pravdou. Sociální pracovník tu pomáhá potřebným lidem odejít z nemocnice, aniž by se museli
ocitnout bez podpory a sociální pomoci státu. Takový rozměr rehabilitace se bohužel ještě stále podceňuje, a lidí, kteří netuší, kdo a jak jim může v tíživé situaci pomoci, je stále hodně.
Celé to funguje skvěle. Nemocnice má pacienty hlavně z Berounska, Hořovicka,
částečně i Prahy-západ, vyhledávají ji ale lidé prakticky z celé republiky.
Někteří se ptají na možnost léčby už dlouhé měsíce dopředu. „Pozitivní reference se mezi lidmi rychle šíří a dělají něco, čeho bychom nedosáhli ani sebelepší
propagační kampaní. Reputaci se nám podařilo vzkřísit doslova z mrtvých,“ říká
pyšně mluvčí nemocnice Vlasta Dolejšová, a primář Horáček dodává: „Zpočátku
jsme cítili, že nás některá velká pracoviště jaksi oťukávají. Proto nějaký čas trva-
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lo, než jsme je přesvědčili, že jsme schopni poskytovat kvalitní léčebnou rehabilitaci. Dnes dobře funguje spolupráce např. s klinikami ve FN Motol, hlavně neurologií, spondylochirurgií a ortopedií, spolupracujeme také s nemocnicí Na Homolce, FN Vinohrady, Fakultní Thomayerovou nemocnicí, VFN i Ústřední vojenskou nemocnicí. Považuji za úspěch, že si nás tato renomovaná pracoviště vybrala za partnera.“
Plány do budoucna tu mají stále ještě velké. „Momentálně teď doděláváme přístavbu rehabilitačního centra – s bazény, plnohodnotnou vodoléčbou, velkou jídelnou a kavárnou pro pacienty i zaměstnance, s novými šatnami. Budou tam i
haly pro sport a léčebný tělocvik, ale i další lůžková kapacita. Před areálem nemocnice se také buduje nové velkokapacitní parkoviště, které moc potřebujeme,“
vypočítává Vlasta Dolejšová vybavenost, jakou by nepohrdly žádné české lázně.
Na nevytíženost si tu stěžovat nemohou. „Pamatuji si, že když jsem sem nastoupil, mnozí předpovídali, že se nám nepodaří tak velké oddělení naplnit, že neseženeme dost pacientů. Ta obava se však ukázala jako lichá a dnes bohužel musíme některé pacienty i odmítat. Bez problémů bychom to tu naplnili dvakrát, možná i třikrát,“ uzavírá primář rehabilitačního centra Ondřej Horáček.
Štěpán Beneš (www.muzes.cz)

Ministr Němeček: Podpora lázeňství zabrala, lidem se
vrací potřebný rozsah péče
„Rok 2014 byl pro české lázeňství zlomový. Podpis Memoranda mezi ministerstvem zdravotnictví, lázněmi a zdravotními pojišťovnami a následná nová právní
úprava poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče vedly k jednoznačnému
úspěchu. Odstranili jsme mimo jiné stav, kdy byli pacienti kvůli stanovené délce
pobytu 21 dnů z lázní propouštěni bez dostatečného zlepšení zdravotního stavu.
Navrátili jsme lidem možnost léčit se u vybraných indikací 28 dnů a pobyty dle
doporučení lékaře i prodloužit a opakovat. Výrazně se tím rozšířila skupina pacientů, kteří byli zařazeni do komplexní lázeňské péče. Meziročně došlo k nárůstu o 41%,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček po zasedání tripartity,
kterou informoval o stavu českého lázeňství.
„Tripartita se zároveň shodla, že požádá vládu o vyjmutí Janských Lázní a Horských lázní Karlova Studánka z privatizace. Tento záměr plně podporuji, protože
obě zařízení jsou svou nabídkou péče pro pacienty výjimečná a v rukou soukromého vlastníka se lze obávat změn nabízené péče s důrazem na komerční využití a tím ztráty možností léčby pro některé současné pacienty. Uvědomme si, že v
Janských lázních se léčí například děti s mozkovou obrnou a v Karlově Studánce
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máme jedinečné klimatické podmínky pro léčbu nemocí dýchacího a oběhového
ústrojí. Je tu také další důvod vyjmout tato zařízení z privatizace, a tím je fakt, že
lázním zařazení v režimu zákona o podmínkách převodu majetku státu znemožňuje investovat například do obnovy,“ upozornil dále ministr Němeček.
Co se týká efektu kroků na podporu lázeňství, data získaná od poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče za leden a částečně únor roku 2015 ještě plně
neodráží novelizaci právních předpisů týkajících se tzv. indikačního seznamu,
ale naznačují, že letos můžeme očekávat navýšení celkového množství pacientů komplexní lázeňské péče o přibližně 80 tisíc. Takové navýšení by znamenalo
de facto návrat ke stavu v roce 2010. Naší další snahou bude řešit stárnutí populace lékařů v lázních, kteří v současné době jen velice těžko nacházejí nové kolegy. Důležitou úpravou v tomto směru bylo začlenění výuky balneologie do vzdělávacího programu pregraduálního vzdělávání lékařů. Ministerstvo zároveň hodlá
zařadit téma organizace lázeňství i do vybraných oborů postgraduálního specializačního vzdělávání. Reagujeme také na požadavky obyvatel obcí v okolí lázeňských míst, kteří negativně vnímají, že nemohou využívat procedury místních lázní ambulantně. Cestu, jak jim vrátit možnost přístupu k procedurám v jejich „domovských“ lázních bez nutnosti ubytování v areálu poskytovatele péče, vidíme
v zavedení takzvaného ambulantního kódu do Seznamu výkonů. Ten by umožnil proplácet ze zdravotního pojištění i poskytování ambulantní rehabilitační péče
s využitím přírodního léčivého zdroje. Považujeme za nutné vysvětlit, že ačkoli se mylně objevují informace, že definice příspěvkové lázeňské péče jako lůžkové je novinkou, změna platí už několik let. Upravena je zákonem o zdravotních službách z roku 2011. Došlo k ní na základě požadavků odborné veřejnosti, která spojuje efekt lázeňské léčebně rehabilitační péče s celodenním režimem,
tedy v neposlední řadě i s dodržením dietního a klidového režimu. Ten může být
poskytovatelem garantován pouze v jeho vlastních zařízeních. Vše je nastaveno
i s ohledem na bezpečnost pacienta, a to včetně případů akutních zdravotních
komplikací. V zařízeních hotelového typu, která přímo nespadají pod poskytovatele péče, není možné garantovat pro zdravotní stav pacienta přesně cílenou odbornou pomoc.
„Zavedení definice nového výkonu, de facto zřízení kódu pro ambulantní rehabilitační péči s využitím výtěžku z lokálního přírodního léčivého zdroje, by tedy
vrátilo možnost stálým obyvatelům lázeňských míst absolvovat de facto některé
z lázeňských procedur bez dalších výdajů na ubytování a stravování, pokud by to
samozřejmě dovoloval jejich zdravotní stav. Tuto novinku má za úkol prodiskutovat pracovní skupina za účasti zástupců Svazu léčebných lázní České republiky
a dalších odborníků,“ upřesnil ministr zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Společenská rubrika
Od 1. ledna do 31. března 2015
oslavili životní jubileum tito naši členové:
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Vágnerová Helena
Můrová Jana
Divišová Marie
Francová Eva MUDr.
Folvarský Roman Ing.
Jindřich Miloslav Ing.
Jindřichová Irena
Karastojanov Petr
Maluš Pavel
Lacina Marek
Vodňanský Ondřej
Suková Eva

70 let
70 let
55 let
55 let
50 let
50 let
50 let
50 let
50 let
35 let
35 let
30 let

Navždy nás opustili:
Vannay Miroslav

57 let

!
náme
í
m
o
Vzp

19

Sociální otázky
Lékaři důchody III. stupně posuzují individuálně
Přístup posudkových lékařů k práci při invalidním důchodu III. stupně je opravdu
velmi různorodý. Citujeme z odpovědi odboru metodiky úseku lékařské posudkové služby ČSSZ: „Posouzení schopnosti/neschopnosti výdělečné činnosti za zcela
mimořádných podmínek je jednoznačně odborná a ryze individuální záležitost,
a je k němu kompetentní jedině lékař, posuzující zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro OSSZ.“
To, že ze žádného zákona nevyplývá konkrétní omezení práce u osob invalidních
v kterémkoli stupni, je již několik let známo; přesto se na nás stále obracejí osoby, kterým úředníci, lékaři či známí tvrdí opak.
Ano, samozřejmě, z logiky věci se může na první pohled zdát zvláštní, když osoba, která má přiznaný invalidní důchod III. stupně (tedy její snížení pracovní
schopnosti činí 70 % a více), běžně pracuje na plný úvazek. Na druhou stranu
může mít opravdu dobře přizpůsobeny podmínky práce, může být domluvena na
kombinaci práce z domu, delších přestávkách v práci či na náhradním či neplaceném volnu. Může se také jednat o hodně specifickou práci zkombinovanou tak,
aby ji zdravotně zvládala. Tohle na první pohled vidět není, proto skutečně nelze
na tyto situace pohlížet černobíle.
Co je v praxi mnohdy ještě zmatečnější, je to, že osoba invalidní ve III. stupni se
ještě dělí na dvě kategorie: osoba schopná práce za zcela mimořádných podmínek a osoba neschopná práce. Přičemž osoba, která podle posudku není schopna
práce za zcela mimořádných podmínek, nemůže být evidována na ÚP jako uchazeč o zaměstnání, a to ani v případě, že v minulosti pracovala, tedy nemůže pobírat podporu v nezaměstnanosti.
K těmto kategoriím pak posudkoví lékaři přistupují velmi různorodě (viz citovanou větu z metodiky v úvodu), přičemž ale následky pro osobu, která má v posudku „neschopen práce za zcela mimořádných podmínek“, mohou být vcelku nepříjemné. Od situace, kdy se tuto osobu kvůli větě v posudku bojí zaměstnavatel
zaměstnat, až po již zmiňovanou situaci, že tato osoba nemůže mít nárok a podporu v nezaměstnanosti.
Z metodiky také vyplývá další možný problém, a to u opětovného posuzování nároku na invalidní důchod: „Ostatní osoby, uznané invalidními ve třetím stupni
s neschopností výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, mohou využít svůj zbytkový potenciál (který se pohybuje maximálně do 30 % pracovní
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schopnosti) na nepravidelné pracovní aktivity, třeba formou brigádnických činností či práce z domova; ovšem bez evidence na úřadu práce, bez zprostředkování, na základě vlastní individuální aktivity.“
A metodika jde dál: „Pokud by se tyto osoby zapojily do pravidelných pracovních aktivit v rozsahu poloviny běžné pracovní doby, a tyto aktivity trvaly po celou dobu od předchozího posouzení zdravotního stavu do kontrolní lékařské prohlídky (tj. minimálně jeden rok), mohlo by při kontrolní lékařské prohlídce dojít
ke snížení stupně invalidity ze třetího (s neschopností výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek) na druhý…
Zde se je ale třeba zastavit, protože praxe takto jednoznačná není a my se v poradně setkáváme s mnoha lidmi, kteří pravidelně pracují, a přitom mají v posudku „neschopen práce za zcela mimořádných podmínek“.
V praxi je spíše výjimkou, aby došlo skutečně ke snížení stupně invalidního důchodu na základě pravidelné práce, a vždy je možná obrana, a to formou námitky, kde je požadováno navrácení III. stupně invalidního důchodu se schopností
práce za zcela mimořádných podmínek.
Závěrem tedy vzkaz osobám invalidním ve III. stupni: „Nebojte se a pracujte. Pro
radost, pravidelný režim, lepší životní standard. Nikdo vám to nemůže zakázat!“
Lucie Marková (www.muzes.cz)

Pomůcky
Vozíky chrání DNA

Stopy DNA pomáhají kriminalistům odhalit pachatele trestného činu. Co když by
takové DNA měly i invalidní vozíky? Vypátrat odcizené pomůcky by pak nemuselo být tak složité… V tomto případě není třeba čekat na dobu, kdy se potřebné
technologie dostanou ze scénářů sci-fi žánru do reality. Taková doba totiž nastala.
Ostravští městští policisté ve spolupráci s tamější pobočkou Národní rady osob se
zdravotním postižením přišli s nápadem použít technologii označování předmětů
syntetickou DNA i na invalidní vozíky. Dosud se využívala hlavně pro označení
jízdních kol, proč ale okruh dopadu nerozšířit? Na konci února představili spolupracovníci projektu v CSS Hrabyně označování předmětů pomocí syntetické DNA
tamějším vozíčkářům. Pro čtenáře přiblížil atmosféru besedy i tuto technologii
Pavel Carbol, který už takto označený vozík má.
„V Hrabyni jsme hovořili o ochraně kompenzačních pomůcek Forenzním identifikačním značením pomoci Syntetické DNA. Toto značení začali provádět strážnici
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oddělení prevence Městské policie Ostrava a také
Národní rada osob se zdravotním postižením. Já
osobně už tuto technologii používám. V srpnu
2014 jsem kontaktoval NRZP, resp. vedoucí regionální pobočky, paní Mgr. Zuzanu Kašpárkovou. Chtěl jsem se dozvědět, jak by bylo možné
můj vozík označit a chránit. Pak už šlo vše rychle. V srpnu mé dva invalidní vozíky – jak elektrický, tak i mechanický, strážníci označili a zaregistrovali v národním registru REFIZ,“ popisuje Pavel Carbol. Aktivní vozíčkář neváhal a do projektu se sám zapojil. Své zkušenosti předává dál. „Zúčastnil jsem se semináře, kde jsem o všem hovořil, ale napadlo, mě, že by bylo dobré o této technologii informovat i další vozíčkáře,“ uvedl.
Od nápadu nebylo daleko k besedě, kterou uspořádal s dalšími spolupracovníky v CSS Hrabyni v únoru tohoto roku. „Chtěl jsem ostatní seznámit s projektem
a ukázat jim, že přeci jen existuje aspoň něco, co by nám pomohlo naše pomůcky ochránit před nenechavci a zloději. Ti se v dnešní době neštítí vozíčkáře napadnout, v lepším případě jen okrást anebo v horším případě ukrást invalidní vozík nebo jinou kompenzační pomůcku. No a právě značení pomůcek syntetickou
DNA by mohlo napomoci snížit toto riziko. Jedná o pouhým okem neviditelné
značení, které má svůj jedinečný kód, něco jako lidské DNA, a jde rozpoznat jen
pod nasvícením speciální UV lampou. Navíc má označená pomůcka svou nálepku, která by už měla pomoci odradit pachatele od úmyslu pomůcku odcizit nebo
jakýmkoliv způsobem zneužít, prodat apod.“
Beseda se zástupci Městské policie Ostrava a NRZP měla úspěch, hned po ní
sedm vozíčkářů projevilo zájem tuto technologii bezplatně využít a své vozíky
nechat označit. V budoucnu by mělo být možné tuto technologii využít ve spolupráci se strážníky přímo v CSS Hrabyně. „Pro mnohé by to byla dobrá i osvětová služba. Někteří lidé si myslí, že jim nikdo vozík „zpod zadnice“ ukrást nemůže. Je to ale mylná představa, člověk nikdy neví, do jaké situace se může dostat,“
dodává Pavel Carbol.
Převzato z www.vozickar.cz (kráceno)

Schody lze vyřešit hravě
Ať už kdekoliv v exteriéru či interiéru narazíte na překážku ve formě schodu,
nerovnosti či obrubníku, existuje jednoduché a rychlé řešení. Společnost PINNOT Vám přináší stavebnicový systém nájezdů a podlahových řešení od předního dodavatele v tomto segmentu, firmy Excellent Systems (Dánsko). V nabídce
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jsou jak varianty přenosné, tak i individuálně zhotovené nájezdy, výplně balkónů,
teras či sprchových koutů, povrchové úpravy a podložky průmyslové či domácí.
Samozřejmostí je široká nabídka barevného provedení. Standardně řeší sklony
1:20 (5%, 2,9°), 1:14 (7,5%, 4,1°), 1:7 (14,5%, 8,2°) či individuálně dle požadavků klienta. Všechny komponenty se jednoduchým spojováním dají kombinovat
a vytvářejí tak širokou škálu typizovaných a individuálních řešení. Tento excelentní systém je snadný na údržbu a montáž - není třeba žádné speciální nářadí.
Dílce Excellent Systems mají záruku 5 let, mají za sebou velkou řadu testů a můžete si individuálně vybrat, na kolik stran bude nájezd vyspádován, pod jakým
sklonem a klidně také v jaké barvě. Dílce jsou z polyetylenu. Navíc důmyslně tvarované tak, aby neklouzaly, daly se vrstvit a spojovat na stovky způsobů. Polyetylen má navíc tu vlastnost, že nemá póry, takže se na něm nedrží špína, popř. vodní kámen. A navíc je tu jedna příjemná vlastnost, že nájezdy na slunci nekřehnou.
Nájezd zvládne v pohodě hmotnost elektrického vozíku. Pokud je vše správně
sestaveno, nájezdy zvládnou i přejezd osobním automobilem. Nájezd může zůstat přes zimu na mrazu. Dílce bez problémů zvládají i velmi nízké teploty. Jediné, co se nedoporučuje, je sestavování nájezdu právě v takto nízkých teplotách.
Díky úderům gumové paličky do dílců, které mohou být extrémně nízkou teplotou křehčí, by mohlo dojít k jejich poškození. Šedá barva dílců je považována za
standardní hlavně kvůli své nenápadnosti. Jsou ale místa, kde je nenápadnost na
škodu např. kvůli viditelnosti a také místa, která potřebují rozveselit. Kromě pestrých barev můžete mít také několik odstínů imitace dřeva, což zajistí nenápadnost na plovoucí podlaze. Pro stanovení ceny budete potřebovat znát výšku překážky (schodu), šířku nájezdu (min. 75cm, 100 je komfortnější) a cílovou skupinu,
která bude nájezd využívat (pro doporučení sklonu). Cenu velmi ovlivňuje množství použitých dílců. Více najdete na www.bezschodu.cz.
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
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Mohlo by Vás zajímat
České dráhy upravují 64 vozů podle přání hendikepovaných uživatelů
Jeden z prvních vozů určených k přepravě zákazníků se zdravotním postižením,
které národní dopravce postupně upravuje podle jejich požadavků, byl 1. dubna k vidění na pražském hlavním nádraží. Jedná se o vagony řady Bbdgmee pro
dálkové vlaky kategorií EuroCity, InterCity, expres a rychlík. Vozy nabízejí pasažérům komfortní cestování v novém klimatizovaném interiéru. Jsou vybaveny
elektrickými zásuvkami 230 V pro napájení drobné elektroniky a samozřejmostí
je bezbariérová toaleta nebo zdvihací plošina, která umožňuje bezpečný nástup
lidem na vozíku. „Na podnět cestujících se zdravotním postižením jsme po dohodě s Národní radou osob se zdravotním postižením přistoupili k dalšímu vylepšení těchto vozů. Reagujeme tím zároveň na vývoj kompenzačních pomůcek, které jsou den ode dne dokonalejší, ale třeba v případě elektrických vozíků také objemnější,“ vysvětluje důvody úprav člen představenstva ČD odpovědný za osobní dopravu Michal Štěpán. „Po konzultaci se zákazníky jsme proto rozšířili vstupní dveře do vyhrazeného oddílu, odstranili jsme dvě sklopné sedačky pro doprovod a zjednodušili ovládání sklopného stolku v tomto oddíle. Další úpravy se týkají doplnění pomocných madel a také tlačítek signalizace SOS pro situace, jako
je pád cestujícího z vozíku. To přispěje k vyšší bezpečnosti přepravy.“ Zdvihací
plošina bude nově vytočena o cca 15° vůči hraně nástupiště. Cestující na vozíku
tak na ni bude najíždět šikmo k podélné ose vozu, čímž se eliminuje riziko možného propadu vozíku přes hranu nástupiště. S upravenými vozy, které České dráhy postupně přebírají od výrobce, se setkají cestující v dálkových spojích prakticky v celé republice.
Odstraňování bariér věnuje národní dopravce velkou pozornost. V současnosti
disponuje přibližně 600 bezbariérovými vozy, motorovými a elektrickými jednotkami, které obsluhují 4 612 garantovaných bezbariérových spojů denně. Dalších
šestnáct elektrických nízkopodlažních jednotek, které mají veškeré úpravy pro
osoby se zdravotním hendikepem, ať už jde o vozíčkáře, zrakově nebo sluchově
postižené, České dráhy před časem objednaly. Čtrnáct z nich je určeno pro dálkovou dopravu. Budou jezdit například mezi Brnem, Břeclaví, Otrokovicemi a Olomoucí. Objednána je také přestavba devíti oddílových rychlíkových vozů na velkoprostorové s místy pro ortopedické vozíky a rozšířenou bezbariérovou toaletou.
Tyto vozy budou nasazeny do provozu mezi Prahou, Ústím nad Labem a Děčínem a pojedou dále do Německa.
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Společnost rozvíjí i další služby, které mají za cíl usnadnit cestování osobám
se zdravotním postižením. Projekt Českých drah „Cestu si objednávám z pohodlí svého domova“ dokonce zvítězil v soutěži „MOSTY 2014“ v kategorii Instituce veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením. Oceněná webová aplikace běží od prosince 2013, v ostrém provozu od dubna loňského roku. Do letošního února obdržely České dráhy touto
cestou 5 842 objednávek na přepravu osob se zdravotním postižením. Objednávku přepravy cestujících na vozíku z vnitrostátní přepravy společnost rozšířila od
20. března i pro cestování do zahraničí prostřednictvím tzv. „booking tool“.
České dráhy jsou aktivní také v projektu „Euroklíč“, v rámci kterého se snaží
ve spolupráci s jejich provozovateli zpřístupnit zdravotně postiženým toalety v železničních sanicích. V současné době je takto možné euroklíč použít na
více než třicítce nádraží. Například ve středních Čechách jsou to stanice Benešov
u Prahy, Čerčany, Olbramovice, Senohraby, Strančice, Vlašim, Zruč nad Sázavou, Příbram, Kladno, Kolín, Poříčany, Lysá nad Labem, Poděbrady, Praha hl. n.,
Praha-Libeň a Praha-Dejvice.
Petr Šťáhlavský, mluvčí ČD

Toníkův deník
Jak se žije na vozíku? Dá se hrát basketbal, i když nemůžete běhat? Co všechno
zvládne asistenční pes? Na tyto otázky odpoví Toníkův deník. Nová publikace vydaná Ligou vozíčkářů je určena především těm nejmenším čtenářům.
Děti poznají Toníka. Malého školáka, který by se jednou chtěl naučit lyžovat
a rád jezdí na výlety, podobně jako jeho vrstevníci. V jednom se však od svých
kamarádů přece jen liší. Jezdí na vozíku. „Deníkovou formu jsme zvolili proto,
aby Toník byl dětem blíž, aby ho vzali jako kluka, který jim povídá, co všechno zažil. Chtěli jsme ukázat, že život na vozíku může být někdy docela dobrodružství,“
říká autorka textů, Ladislava Blažková, která je sama od dětství hendikepovaná.
Díky Toníkově vyprávění se dozvíme, že třeba jízda vlakem může být, jste-li na
vozíku, hodně složitá. Knížečka je doplněna krásnými obrázky, které pomáhají
malým čtenářům představit si, jak vypadá schodišťová plošina nebo speciální basketbalový vozík.
Toníkův deník si lze objednat zde: www.ligavozic.cz/tonik.
Liga vozíčkářů
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Festival Colours of Ostrava opět bez bariér
Již popáté v řadě bude součástí 14. ročníku multižánrového hudebního festivalu Colours of Ostrava 2015 (16. - 19. července) projekt Colours bez bariér. Stejně jako v minulých letech nabízí řadu výhod pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P
– zvýhodněná cena vstupenky, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, možnost objednat si zdarma asistenta, který poskytne servis při pohybu v areálu po
celou dobu festivalu. I v letošním roce nabízí přepravu osob po Ostravě speciálně upravenými automobily, tzv. BB Taxi (bezbariérové taxi). Návštěvníci se zdravotním znevýhodněním s průkazem ZTP a ZTP/P si mohou zarezervovat bezbariérové ubytování v ostravských hotelích nebo místo ve stanovém městečku či parkovací místo. Pořadatelé doporučují také sledovat oficiální webové stránky www.
colours.cz, sekce Praktické. Pro všechny potřebné informace je zde také kontaktní e-mail: bezbarier@colours.cz a telefon 731 932 768.

Rozhovor

Ostře jsme vybrali zatáčku, říká šéf krkonošských lázní
o cestě z krize
Před dvěma lety byly krkonošské Janské Lázně zralé na zavření, letos se poprvé od krize lázeňství dostanou do černých čísel. Za loňský rok vytvořily provozní zisk 45 milionů korun.
Do čela Státních léčebných lázní v Janských Lázních nastoupil Rudolf Bubla v listopadu 2013, tedy v době, kdy zařízení bylo v mnohamilionové ztrátě a jeho budoucnost vypadala nejistě. Krkonošská mise někdejšího šéfa Lázní Bohdaneč je
ale zatím úspěšná.
Pod Bublovým vedením lázně viditelně ožily, daří se jim lákat samoplátce a poprvé také významněji promluvily do zimní turistické sezony. Letos se po dvou
letech hospodaření společnosti s největší pravděpodobností vrátí do černých čísel.
„Když jsem na podzim 2013 nastupoval do funkce ředitele, myslel jsem si, že to
takto podobně může probíhat. Když vytahujete jakoukoli firmu z největších problémů, jdou první kroky poměrně rychle a přinášejí viditelný výsledek,“ říká Rudolf Bubla.
Jak hodnotíte hospodaření lázní v roce 2014?
V roce 2013 podnik vykázal ztrátu téměř 50 milionů korun, za loňský rok byla
ztráta necelých šest milionů korun. Hospodářský výsledek ale nemusí úplně přesně vypovídat o celkovém zdraví společnosti, důležitým parametrem je provozní
zisk před zdaněním. Ten za loňský rok činil 45 milionů korun. Náš peněžní tok
byl v průběhu celého roku vyrovnaný.
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To je výrazný posun…
Já bych spíš řekl, že to je ostře vybraná zatáčka. Pro letošek celkem realisticky
předpokládáme kladný hospodářský výsledek na úrovni do deseti milionů korun.
Do začátku roku jsme vstupovali s finančním polštářem 65 milionů korun, což
jsou volné prostředky.
Jaké jsou příčiny zlepšeného hospodaření?
Je to kombinace několika faktorů: řízení nákladové kázně a posílení výnosů.
A výrazně mu prospěla vstřícná politika zdravotních pojišťoven. V roce 2014 byla
mnohem lepší než v roce 2013. Bylo daleko lepší klima a zdravotní pojišťovny
i podle tehdy platného indikačního seznamu umožnily navštívit lázně více pacientům. Janské Lázně prohloubily spolupráci s řadou lékařských pracovišť, přebírali jsme od nich pacienty i v závažnějším zdravotním stavu a dále jsme o ně pečovali. Nemáme status pouze lázeňské léčebny, ale jsme zároveň odborným léčebným ústavem.
Jak na samoplátcovskou klientelu zapůsobila nabídka relaxačních pobytů, které
jste začali poskytovat?
Odpovím na to trochu šířeji. Janské Lázně se v minulosti profilovaly jako zařízení, které poskytovalo léčebnou péči na tradičně vysoké úrovni. Léčením to začínalo, léčením to končilo. Lázně jsou umístěny v ochranném pásmu Krkonošského národního parku a v turisticky atraktivním regionu, ale v minulosti do turistického segmentu nijak nepromlouvaly. Když jsem nastupoval, moje představa byla,
že základním posláním lázní je léčit a poskytovat kvalitní služby pacientům, kteří
je potřebují. Bylo by ale pošetilé nevytvořit si z turistického segmentu další finanční zdroj. Vytvořili jsme projekt, který jsme nazvali wellness. Začalo to přinášet
první ovoce, skoky jsou ve velkých procentech, ale když se podíváme na čísla, jde
o nárůsty v drobných, protože se pohybujeme skutečně od nuly.
Jaký podíl na příjmech mají samoplátci?
Za loňský rok to bylo více než 20 procent. V převaze jsou klienti, kteří si u nás
zaplatili léčení. Je to případ zahraničních návštěvníků, standardně u nás nacházíte arabskou a ruskou klientelu. Do hry však dnes vstupuje celá řada parametrů,
které nám vždy úplně neprospívají. Je to zejména bezpečnostní situace ve světě.
Kde v současnosti vidíte největší rezervy lázní?
Když mám být úplně upřímný, tak určitě v léčení jako takovém. Při vytvoření
správné strategie vidím prostor k zásadnímu růstu. Tržby Janských Lázní se v současnosti pohybují nad 200 miliony korun ročně, dokážu si představit, že při správném zainvestování a řízení jsme schopni dostat se na dvojnásobek.
V jakém časovém období?
To záleží na finančních zdrojích. Neobejde se to bez rozsáhlých investic. Umím
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si představit, že v období následujících pěti deseti let by čísla měla významnějším způsobem poskočit.
Doba, kdy se lázně vracejí do černých čísel, je vhodná pro investování. Vnímáte to tak?
Využít vhodné doby k investování je dokonce nutné. V areálu lázní je spousta budov a míst, kde je na první pohled viditelné, že potřebují investice. V letošním roce plánujeme investice do 20 milionů korun. Především půjdou do vybavení a přístrojů. Je to nezbytný předpoklad k tomu, abychom byli schopni v dalším roce pečovat o stejný objem klientů jako v této době, ale s kvalitněji poskytovanými službami.
Tomáš Plecháč (www.idnes.cz)

Cestování bez bariér
Zakreslil mapy pro vozíčkáře, teď plánuje jejich vydání
Jet kamkoliv na výlet a moc nepřemýšlet nad tím, zda je trasa dobře schůdná.
Většinu výletníků právě toto příliš nezajímá. Případné terénní nerovnosti snadno
zvládnou. Když však chtějí jet na výlet vozíčkáři či rodiny s dětmi, musejí vybírat
podle toho, kam se dostanou. Usnadnit by jim to měla turistická mapa bez bariér.
Vydat turistickou mapu, která ulehčí rodinám s malými dětmi nebo tělesně postiženým lidem naplánovat si výlety do přírody, má v plánu třicetiletý Jakub Vik
z Hradce Králové. Mapy chce publikovat letos v červnu jak v tištěné, tak elektronické podobě.
Vytvořit mapu bez bariér ho napadlo před dvěma lety, když byl na výletě poblíž
Hradce Králové. Všiml si, že tam vznikla nová turistická trasa pro tělesně postižené. „Říkal jsem si, že je to dobrý nápad,“ popisuje Vik, který sám žádné postižení
nemá. Vzhledem k tomu, že pracuje v oboru geoinformačních systémů, napadlo
ho zmapovat trasy, které už existují a k tomu ještě nabídnout nějaké alternativy
zajímavých míst, která jsou dostupná lidem s pohybovým omezením či pro rodiče
s dětmi v kočárku. V současnosti má zmapovaných dvacet stezek v okolí Krkonoš
a Broumovska. Kromě toho si vytvořil i svoji metodiku, pomocí které trasy popisuje. Inspiraci čerpal v zahraničí. „Stezky mají tři úrovně obtížnosti. Ta je určena na
základě parametrů jako sklon terénu, povrch nebo bariéry na cestě. Mapa bude
obsahovat i výškový profil,“ popisuje. „Důležité je, že na rozdíl od klasických turistických map tam budou navíc informace o sklonu terénu a povrchu - zda je
stezka kamenitá či betonová. Každý se tak bude moci rozhodnout, zda túru zvlád-
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ne,“ vysvětluje Vik. Kromě toho chce popsat i turistické cíle a zájmové body, jako
třeba parkoviště, zastávky autobusů nebo bezbariérové veřejné toalety.
Na některé túry se s Vikem vydali vozíčkáři a pomohli mu určit obtížnost, některé trasy však procházel sám. „Bylo to náročné, snažil jsem se vcítit do role handicapovaného člověka. Vnímal jsem všechny drobnosti, například když je přes
cestu poničený odvodňovací žlab, tak to je problém,“ vysvětluje. Na projektu
pracuje téměř dva roky. „Mám svoji práci, tak je to náročnější. Nejvíce času zabral průzkum tras a zakreslování map,“ sděluje. Podle něj je však to nejtěžší za
ním, teď už se ladí detaily a dokončuje grafika. Mapy by měly vyjít na webu i
jako elektronická kniha. „Můj bratr s elektronickými knihami pracuje a pomůže
mi s tím. Mám k dispozici také tiskové zařízení, takže jsem schopen mapy v dostačující kvalitě vytisknout,“ plánuje Vik. Dodává, že i když bude mapy prodávat, investice se mu nevrátí. Podle jeho slov mu však celá věc přináší dobrý pocit.
„Největší radost ale budu mít, až bude projekt dokončený a budou na něj nějaké
ohlasy,“ uzavírá s tím, že do budoucna by chtěl zmapovat ještě Královéhradecko
a okolí Kuksu. Některé trasy v Krkonoších, které budou součástí Vikovy mapy bez
bariér, vytvořila před několika lety Správa Krkonošského národního parku a jsou
zařazeny do projektu Krkonoše bez bariér. Podobný projekt existuje také v Jizerských horách.
Barbora Zpěváčková (www.aktualne.cz)

Cestovatelská síť DISWAY slouží nejen vozíčkářům,
ale i nevidomým a neslyšícím
Představte si, že tento článek si právě začne číst člověk, který o projektu Disway
nic neví. Zkuste ho v několika větách charakterizovat.
Disway je webová komunitní síť pro hendikepované cestovatele. Nabízí sdílení
informací o turisticky zajímavých místech u nás i ve světě, o jejich přístupnosti
pro lidi s různými druhy postižení, ať už jde o vozíčkáře, nevidomé, nebo neslyšící. Poskytujeme autentické a neanonymní zkušenosti hendikepovaných s konkrétním zajímavým místem.
Jak to funguje?
Uživatelé na síť vkládají místa, která navštívili a která doporučují nebo u kterých dokáží poradit ostatním. Mohou přímo vložit hodnocení nebo jen označit,
že v daném místě byli. Kdo pak hledá zajímavé místo pro svůj výlet či dovolenou, může využít hodnocení nebo se přímo zeptat. Někomu stačí informace,
na co se má připravit, co ho čeká. Jiný radši probere zkušenosti přímo s někým,
kdo v daném místě byl. Snažíme se těm, co se bojí cestovat, ukázat, že i s různými
hendikepy se dá plnohodnotně cestovat. První myšlenka byla, aby Disway sloužil lidem s tělesným postižením, ale postupně jsme zjistili, že můžeme zpříjem-
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nit cestování i neslyšícím a nevidomým. Vozíčkáře nejvíc zajímají údaje o přístupnosti místa. U lidí se zrakovým postižením jde spíš o zjednodušení cestování: například o informace, kde můžou využít hmatové schopnosti, model pro nevidomé, akustické majáky, vysílačky, vodící lajny, popisky v Braillově písmu atd.
Uživatelé se sluchovým omezením pak hledají třeba informace, zda je prohlídka
se znakovým výkladem.
Co vás vedlo k vytvoření portálu?
Byla to reakce na problémy při mé rodinné dovolené. Jak poznal asi každý hendikepovaný cestovatel, uváděné informace se hodně lišily od reality. Pro provozovatele, kteří jsou zdraví, je velice těžké posoudit, co je pro koho přístupné. Říkal
jsem si, že je škoda, aby další vozíčkář prožíval stejné trable a neužil si plně dovolenou, když by stačilo si informace sdělovat a čerpat ze zkušeností a doporučení druhých. A tak mě napadlo vytvořit komunitní cestovatelskou síť, kde si lidé
budou moci takové informace vyměňovat.
Snaha o důkladné a objektivní mapování míst vhodných pro výlety a pobyty vozíčkářů je v Česku trendem posledních let. Specializovaná cestovka Bezbatour
ověřuje, eviduje a vyhodnocuje přístupnost turisticky lákavých míst (včetně ubytovacích zařízení) pro vozíčkáře a zajišťuje jim cenově výhodné pobyty. Úspěch
má VozejkMap České asociace paraplegiků: v této webové databázi už je skoro
8 tisíc ověřených míst dostupných vozíčkářům. Váš projekt je VozejkMapu
na prvý pohled dost podobný. V čem se liší, co jiného nabízí?
Je skvělé, že postupně vzniká víc řešení pro cestování hendikepovaných. Každá ze zmíněných služeb však má úplně jiné cíle. Bezbatour je pro mě konečně
cestovka, která pochopila, že dovolená pro hendikepované neznamená jen dovézt je do hotelu, který provozovatel udává jako bezbariérový, případně v něm už
nějaký vozíčkář byl a nestěžoval si, ale jde také o místa, která lze navštívit a něco
tam prožít. Jako cestovka se zaměřuje na prověřená místa a cíleně na pořádání zájezdů. Disway je určen hlavně cestovatelům, kteří si chtějí sami naplánovat
celý výlet nebo dovolenou. Pro mnoho lidí je využití služeb cestovky drahé nebo
si rádi stanovují vše sami… A my se jim snažíme poskytnout různé nabídky firem
či organizací spojené s cestováním. VozejkMap se snaží zmapovat vše přístupné
v Česku, ať jde o autoservisy, úřady, bankomaty, či o památky. My s ním spolupracujeme: umožňujeme našim návštěvníkům používat jeho údaje, ale vzhledem
k anonymitě jeho zdrojů se nemohou přímo zeptat na doporučení nebo případná varování. A nám jde hlavně o propojování samotných hendikepovaných cestovatelů a výměnu jejich zkušeností. Aby mohli zájemci Disway využívat hned po
jeho spuštění, začali jsme zaměřením na jednotlivé body. Právě proto mnoho lidí
vnímá podobnost našeho portálu s VozejkMapem. Postupně se ale snažíme rozšiřovat komunikační funkce a zaměřovat se na další prvky, které zpříjemní cesto-

30

vání, jako například turistický průvodce po zajímavých místech bez bariér v různých zemích, plánovač cest a výletů či hledání přátel na cesty.
Kolik zmapovaných a zaevidovaných míst je aktuálně na Disway zveřejněno?
V naší republice je to přes 3 tisíce míst a v zahraničí evidujeme zatím okolo
stovky zajímavých míst. Chceme mít lokální ambasadory v jednotlivých zemích,
kteří dokáží nejlépe poradit.
Uvažujete o spolupráci s nějakou další organizací kromě České asociace paraplegiků?
Stojíme hlavně o subjekty, kterým můžeme něco nabídnout, aby byla spolupráce
přínosná pro obě strany. Proto se přednostně zaměřujeme na firmy z cestovního
ruchu, dopravy a služeb pro hendikepované.
Co chystáte do budoucna?
Hlavním cílem je zlepšování funkčnosti pro uživatele, nabídnutí plnohodnotné
komunitní sítě a její větší rozšíření i mimo Česko. V nejbližší době bychom rádi
získali ambasadory v turisticky hodně navštěvovaných zemích.
Miloš Pelikán (Liga vozíčkářů)

Botanická zahrada
Botanická zahrada v pražské Troji je k návštěvníkům s postižením vstřícná.
Poskytuje dobré služby pro lidi s tělesným i zrakovým handicapem. Největší překážkou je kopcovitý terén a náročný povrch některých cest. Přestože zůstává trochu ve stínu své sousedky – zoologické zahrady, za pozornost návštěvníků stojí.
Jejím hlavním a asi nejznámějším lákadlem je moderní skleník Fata Morgana se
svými sezonními doprovodnými programy v podobě živých motýlů, orchidejí atd.
Byla by však škoda vynechat procházku po venkovních prostorách, a to i přes případný handicap. Ostatně botanická zahrada na návštěvníky s postižením pamatuje. Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.botanicka.cz
v sekci Pro osoby se speciálními nároky.
Internetový popis je vcelku podrobný a odpovídá realitě. Při jeho četbě jsem byl
mile překvapen. Bohužel takto poctivé pojetí informací pro návštěvníky s postižením patří v našem prostředí spíše k výjimkám. Kromě jiného se v něm dočtete,
že přístup do botanické zahrady je částečně bezbariérový. Pokladny jsou vybaveny orientačními majáčky pro nevidomé. Parkování aut označených kartičkou
pro invalidy je možné na všech parkovištích včetně oblastí se zákazem vjezdu.
Ve skleníku Fata Morgana a na dalších dvou místech najdete bezbariérové WC.
U pokladny skleníku si je navíc možné od úterý do neděle bezplatně zapůjčit mechanický vozík, na ostatních pokladnách pouze v období od 21. 3. do 31. 10.
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Osoby ZTP a ZTP/P vč. průvodce mají vstup do všech expozic zdarma.
V botanické zahradě je dále možné využít tzv. diskrétní informační systém (Dinasys), který je určen nejen pro návštěvníky se zrakovým postižením. Zapůjčení sluchátek u pokladen je zdarma, pouze musíte složit vratnou zálohu 200 Kč. Na některých místech existují informační cedule v Braillově písmu. Krom toho lze předem objednat průvodcovskou službu. Tu poskytují průvodci speciálně vyškolení
pro práci s handicapovanými návštěvníky. Cena takové služby pro držitele průkazu ZTP činí 90 Kč.
Botanická zahrada v Troji také každoročně pořádá hmatové výstavy určené pro
nevidomé, ale i vidoucí návštěvníky. (Vidoucí návštěvníci si mohou zapůjčit klapky na oči a výstavu si projít jako nevidomí.) Vystavených exponátů je dovoleno
se nejen dotýkat, ale některé mohou návštěvníci i ochutnat nebo si k nim přivonět (podle zaměření výstavy). Není divu, že zahrada je od roku 2010 držitelkou
označení Přátelské místo, které uděluje Český červený kříž. Ten se snaží vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb v oblasti ubytování, kultury,
zábavy, sportu, stravování apod., u nichž by zákazníci s nejrůznějšími typy omezení měli garanci přístupnosti a kvality.
Řekněme si ale na rovinu, že největším problémem botanické zahrady v Troji jsou
kopce. Návštěvníkům na vozíku jednoznačně doporučuji příjezd autem a v doprovodu chodícího člověka. Celý areál se nachází ve svahu, a i když narazíte na
vcelku vodorovné pasáže, určitě přijdete také na místa, kde budete přinejmenším
potřebovat postrčit. Navíc se připravte, jak prozrazují i webové stránky, na všelijaké povrchy. Budete si vychutnávat nemnohý asfalt či zámkovou dlažbu, ale také
drncat se po nepřiléhajících panelech, poskakovat po kořenech, ploužit se na
kamínkových cestičkách, drandit po hliněných pěšinách nebo zapadat do měkké travičky a mulčovací kůry. Zkrátka najdete tu snad všechno, po čem se (ne)
dá s vozíkem jezdit. Nezbývá než se smířit s tím, že se nedostanete úplně všude.
Nejjednodušší je to se skleníkem Fata Morgana. Ignorujte zákazové značky a zastavte autem přímo u vchodu. Pokud přijedete městskou hromadnou dopravou,
připravte se na výšlap do kopce po silnici, přičemž závěrečná pasáž opravdu prověří váš fyzický fond. Uvnitř skleníku jsou problematické jen některé krátké úseky, v nichž se kvůli stoupání či klesání hodí pomocná ruka. Vzhledem k vnitřnímu klimatu doporučuji návštěvu nejen v květnu, ale také v chladných měsících,
kdy si zde na pár desítek minut můžete nasimulovat léto. Kromě rostlin se zde nacházejí celoročně i živočichové v jezírku a akváriích. U vstupu naleznete již zmíněné bezbariérové WC.
Bohužel od Faty Morgany do venkovního areálu botanické zahrady vede pro vozíky nesjízdná cesta. Takže přesun je nutný opět jedině po silnici k jižnímu vstu-
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pu. Ten je jinak bezproblémový. Dostanete se jím do ornamentální zahrady, přes
kterou dojdete k japonské zahradě a středomořské flóře. Hezký výhled na přilehlou vinici a vzdálené město je od kaple sv. Kláry. Odtud lze pokračovat dolů po
svažité dlážděné cestě k viničnímu domku s restaurací a terasou. Místo je však bariérové a samo drncání po cestě také nic moc. K vinotéce a do vinice samé sice
lze vjet autem z ulice Pod Havránkou, obsluha závory u brány mi však vjezd neumožnila.
Autem jsem se tedy přesunul k severnímu vstupu. Cestou po strmé a klikaté silnici máte za zády Prahu jako na dlani. Můžete se tedy těšit, že z horní části zahrady se tímto výhledem v klidu pokocháte. Uvidíte i Pražský hrad z velmi nezvyklého úhlu pohledu. Severní vstup do botanické zahrady zároveň bezprostředně sousedí s panelákovým sídlištěm, to ale naštěstí při procházce skoro nevidíte. U pokladny zaparkujte na hlídaném parkovišti, odkud vás pak coby vozíčkáře nechají
bezplatně odjet. Tato pasáž zahrady je z mého pohledu asi nejméně prvoplánově
atraktivní, ale tím nechci odradit od její návštěvy. Už jen ten výhled stojí za to, i
když k němu vozíčkář nemůže využít industriální rozhlednu v podobě obří rezavé
ocelové roury s průzory. Vnitřní točité schodiště je holt jen pro pěší. O něco dále
stojí ze stejného materiálu svařené obří laně či lamy, zkrátka sousoší Lukáše Raise
nazvané Dva. Nejde přitom o jediné instalace umění v areálu.
Cestou k ocelovým zvířátkům budete muset překonat několik ostřejších úseků,
u nichž využijete cizí pomoc, i když zdatný vozíčkář by to mohl zvládnout sám.
Bude-li po dešti jako v mém případě, počítejte s bahnem. To už se ocitnete v úseku zvaném Stráň. Ten tvoří spojnici mezi horní pasáží Sever a spodní pasáží Jih.
Neodvážil jsem se vypravit se po cestičce dolů sám. Pravděpodobně bych bez
problému dojel až k vinici, ale nevím, jak bych se bez pomoci dostal zpátky
k autu. Tak jsem se raději ještě letmo pokochal žábami v jezírku s mokřady a ocenil odolnost severoamerické prérijní i polopouštní vegetace, která zde přežívá navzdory našemu klimatu. Pak už jsem se vypravil po panelové cestě zpět na parkoviště, protože jsem usoudil, že pro dnešek už posilování stačilo.

Radek Musílek (www.muzes.cz)

33

