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Jak podpořit Společnost C-M-T, aniž by Vás to stálo jedinou korunu?
Jedinou podmínkou je, že nakupujete přes internet. Jestliže ano, stačí udělat 4 jednoduché kroky.
1. Podívejte se na portál www.givt.cz, zda se mezi zde zaregistrovanými obchody
nachází e-shop, na kterém se chystáte nakoupit.
2. Pokud ano, klikněte na něj a tím se jeho název objeví v políčku „Nákupem na“.
3. Nyní klikněte na políčko „přispívám na“ a z nabídnutých organizací
vyberte Společnost C-M-T.
4. Zbývá už jen odkliknout „Zahájit nákup“.
Tím se dostanete do vámi zvoleného e-shopu a zde již pokračujete v nákupu, jak jste zvyklí.
Po jeho skončení provozovatel e-shopu pošle předem dané procento ze zaplacené částky provozovateli portálu GIVT.cz, který jej pak po odečtení provize převede na účet Společnosti C-M-T.
Mezi zúčastněnými e-shopy je již řada známých internetových obchodů a slevových portálů. Byla by proto škoda, kdybyste nevyužili možnosti nechat je věnovat určitou část peněz z vaší útraty Společnosti C-M-T.
Předem vám za to děkujeme.
Výbor Společnosti C-M-T

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.
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,

letos naposledy dostáváte do ruky Bulletin a v něm mnoho zajímavých informací. Poslední tři měsíce byly vskutku nabité událostmi, a to i v komunitě zdravotně postižených. K těm negativním patřily zejména populistické výroky předsedy
NRZP Václava Krásy a zneužití problematiky imigrantů v rámci diskuse k tématu zvýšení příspěvku na péči, či zcela nesmyslný návrh ministerstva financí, podle kterého by se nově mělo platit povinné ručení i za používání elektrických invalidních vozíků.
Zcela jistě ale převážily zprávy pozitivní, o čemž se dočtete dále. Podařilo se nám
zlomit odpor Českých drah k přepravování našeho člena pana Petra Karastojanova, nadále bojujeme za naše práva a obracíme se na členy vlády s našimi starostmi. Stejně budeme pokračovat i v roce následujícím.
S blížícím se koncem roku jsme opět museli řešit problém s našimi členy, kteří neuhradili členský příspěvek a nesplnili tak svoji základní členskou povinnost.
V této souvislosti se často objevuje otázka, proč být vlastně členem, když na setkání nejezdím a pro Společnost nic nedělám. Odpověď je jednoduchá. V každém spolu musí být lidé aktivní a též ti, kteří jen pasivně přebírají informace. Kdyby ve Společnosti zůstali pouze ti aktivní, nikdo by nás nebral vážně, a byli bychom jen pro smích. Proto děkuji všem, kteří si to uvědomují a v naší práci nás
podporují třeba jen tím, že zaplatí členský příspěvek a umožní nám dále bojovat
za práva céemťáků.
Blíží se doba vánoc a konec roku 2015, proto chci poděkovat všem, kteří se podílejí na činnosti naší Společnosti a též mnoha sponzorům, kteří k nám byli v letošním roce opravdu štědří.
Jako vánoční dárek jsme si pro Vás přichystali nové logo Společnosti, do kterého
je zakomponována obrázek DNA, a které najdete na přiloženém přání.
Milí přátelé,
Vánoce mají být svátkem klidu a pohody, proto si je každý užijte podle svých
představ a nenechte si je ničím zkazit. Do nového roku 2016 Vám přeji hlavně
zdraví, spokojenost a optimismus.
Váš předseda Michal
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společnost C-M-T
Pozvánka na setkání členů a přátel Společnosti C-M-T
Místo pobytu: Hotel Astra, Srby 184, 273 02 Tuchlovice (www.astrahotel.cz).
Ubytování je zajištěno v dvou- a vícelůžkových pokojích s příslušenstvím, v budově je výtah, parkování zdarma v areálu.
Hotel se nachází v tichém a klidném prostředí kladenských lesů, přibližně 7km od
Kladna a 15 minut jízdy od pražského letiště. V bezprostřední blízkosti hotelu se
nachází Turyňský rybník, který je největší ve Středočeském kraji.
Restaurace hotelu je otevřena denně od 7.00 do 22.00. Snídaně podáváme formou švédských stolů, obědy a večeře vybíráte z jídelních lístků. Pro hosty je k dispozici zdarma krytý bazén, billiard, karambol, stolní tenis a šipky.
Termín: 29.04. – 01.05.2016
(pobyt začíná v pátek večeří a končí v neděli snídaní)
Cena (2 noci + polopenze):
děti do 12 let – 1.200,- Kč
dospělý – 1.400,- Kč
Storno podmínky hotelu:
Zrušení pobytu 21-11 dní předem: 50% z celkové částky za objednané služby
Zrušení pobytu 10-4 dny předem: 75% z celkové částky za objednané služby
Zrušení pobytu 3 dny předem a méně: 100% z celkové částky za objednané služby
Závazné přihlášky zasílejte do 31.01.2016 na e-mail: simunekm@seznam.cz
nebo si pobyt rezervujte telefonicky na čísle 605 258 522.
Platbu za pobyt ve výši 1.400,- Kč za dospělého a 1.200,- Kč za dítě zašlete nejpozději do 31.01.2016 na účet: 1323000093/0800, jako variabilní symbol uveďte své evidenční číslo, do zprávy pro příjemce své příjmení bez diakritiky. Bez zaplacení pobytu nebude Vaše rezervace akceptována.
Program:
Pátek: příjezd, ubytování, po vzájemné domluvě možnost výletu do Lidic, večeře, volný program
Sobota: snídaně, společný výlet do Lán, návštěva zámku a obory, individuální
oběd, možná návštěva Muzea T. G. Masaryka či Muzea sportovních automobilů,
večeře, volný program
Neděle: snídaně, vyklízení pokojů do 12.00 hod.
V rámci pobytu je možnost objednat si manikúru za poplatek 50,- Kč. Dcera naší
členky je profesionálka, v roce 2014 vyhrála soutěž manikérů v ČR. Pokud máte
zájem, uveďte to v přihlášce.
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Jak se do hotelu dostanete
Při cestě z Prahy využijte dálnici R6 směr Karlovy Vary, sjezd z dálnice Velká
Dobrá. Při vjezdu do Velké Dobré na kruhovém objezdu sjezd třetí exit směr Doksy. V Doksech odbočte doprava směr Srby a za 1km po hlavní silnici jste dosáhli cíle - Hotelu Astra.
Co lze vidět v okolí
Zámek Lány je barokní stavba, situovaná na severním okraji rozsáhlých křivoklátských lesů. Jeho součástí je rozsáhlý anglický park, rybník Bahňák, velký palmový
skleník a přilehlá Lánská obora. Na východní straně zámku byl v 18. století přistavěn rokokový kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš. Součástí obory je i Dohodový dub,
u kterého byla v roce 1922 podepsána Malá dohoda. Od roku 1921 je zámek oficiálním letním sídlem prezidenta republiky.
Hrobka prezidenta Masaryka ve staré části obecního hřbitova v Lánech, kde odpočívá spolu se svou ženou Charlottou, synem Janem a dcerou Alicí.
Lidice jsou obec ve Středočeském kraji, 20 km severozápadně od Prahy, v těsné
blízkosti Buštěhradu, poblíž Kladna. Za 2. světové války, dne 10. června 1942,
byla obec vyhlazena německými nacisty a po válce pak znovu obnovena ve vzdálenosti několika set metrů od původní vyhlazené obce. Na místě starých Lidic byl
zřízen památník obětem masakru, v obci se nachází muzeum připomínající tuto
tragédii. V blízkosti památníku se nachází sousoší dětským obětem druhé světové
války, konkrétně 82 dětí umučených ve vyhlazovacím táboře Chelmno.
Výbor Společnosti C-M-T
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společnost C-M-T
Protestní dopis ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Michaele
Marksové ve věci neschválení valorizace příspěvku na péči
Hradec Králové 2015-10-08
Vážená paní ministryně,
jménem zdravotně postižených osob s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených ve spolku Společnost C-M-T, se na Vás obracím s protestem vůči postupu
vlády České republiky a potažmo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve věci
novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
Dle informací, které byly zveřejněny v médiích, neschválila vláda při jednání o
návrhu státního rozpočtu na rok 2016 navýšení finančních prostředků, určených
na zvýšení příspěvku na péči pro závislé osoby. Toto rozhodnutí vlády, která se
veřejně prezentuje jako sociálně vstřícná, považujeme za ostudné a urážející vůči
osobám, které dlouhodobě pečují o své blízké, a jejichž jediným příjmem je příspěvek na péči.
Dne 20.08.2015 jsme se na Vás obrátili s našimi argumenty v rámci diskuse kolem novely zákona o sociálních službách. Odpovědí nám byl dopis ředitelky odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek Mgr. Kateřiny Jirkové, jehož text
by mohl být zářným příkladem toho, jak i mnoho slov může mít prázdný obsah.
Vyjádření k našim argumentům jsme se bohužel nedočkali. Nechceme se uchylovat k populistickým vyjádřením, která i v této souvislosti zaznívají, jde nám o fakta a relevantní argumenty.
Stávající vládní koalice by měla razantně přikročit k plnění slibů o zlepšování života těžce zdravotně postižených občanů. Planých slibů, ale i výmluv, jsme od
různých vlád slyšeli již mnoho. Nejde jen o problematiku příspěvku na péči a potřebu zásadní změny zákona o sociálních službách. Zcela tristní a nepochopitelný je např. postoj vlády ČR k projektu Evropské komise ke vzniku evropského průkazu osoby se zdravotním postižením. Tento průkaz má přinést některé kompenzace pro osoby se zdravotním postižením v rámci EU. Do projektu se zapojilo 17
členských zemí EU, Česká republika se této iniciativy odmítla zúčastnit a nevyužila ani dodatečné možnosti se do tohoto programu zapojit.
Věříme, že při schvalování rozpočtu v Poslanecké sněmovně PČR bude záležitost
ve věci valorizace příspěvku na péči přehodnocena a potřebné peníze se najdou.
Za výbor Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek, předseda
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Pokračování…
Dne 21.10.2015 se uskutečnilo jednání představitelů NRZP ČR a zástupců vládní
koalice. Zúčastnili se ho za ČSSD předseda vlády Bohuslav Sobotka a paní Alena
Gajdůšková, za Hnutí ANO místopředseda vlády Andrej Babiš a za ministerstvo
financí paní Marie Bílková, za KDU-ČSL místopředseda Jan Bartošek a dále ministryně Michaela Marksová a ekonomický náměstek MPSV Martin Kučera. Především Andrej Babiš trval na tom, že nelze zvýšit příspěvek na péči o 10 % od
1.7.2016. Souhlasil pouze s variantou zvýšení příspěvku na péči ve dvou etapách,
a to o 5 % od 1.7.2016 a o 5 % od 1.1.2017. Postupně se k tomuto názoru připojili i představitelé KDU-ČSL a ČSSD. Závěr jednání shrnul předseda vlády Bohuslav Sobotka, který uvedl, že vláda projedná návrh zákona o sociálních službách s valorizací příspěvku na péči do konce roku 2015 tak, aby mohl být zákon
hned po Novém roce předložen Poslanecké sněmovně. Uložil ministryni Marksové, aby v tomto duchu jednala. Dále premiér uvedl, že valorizace příspěvku na
péči bude v návrhu zákona uvedena ve dvou etapách, to je 5 % od 1.7.2016 a 5
% od 1.1.2017. V otázce úpravy rozpočtu sdělil, že není potřeba provádět změnu
rozpočtu, protože pokud zákon bude schválen, tak se jedná o mandatorní výdaj,
který musí stát v každém případě uhradit. Je tedy jisté, že ke zvýšení příspěvku na
péči dojde, bude však záležet na rychlosti projednání v Poslanecké sněmovně,
aby se stihl datum 1.7.2016.
„Budu dále jednat o dodatečném vyčlenění peněz ve státním rozpočtu, protože
zdravotně, mentálně handicapovaní a senioři si zvýšení příspěvku na péči rozhodně zaslouží,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Pro stát je podle ministryně navíc výhodnější, když mohou handicapovaní i s pomocí příspěvku na péči zůstat v rodinném prostředí. V případě trvalého umístění handicapovaného člověka v pobytovém zařízení jsou totiž finanční prostředky,
které stát na péči vynakládá, mnohem vyšší. „S ministrem financí bojuji o každou
korunu. Tyto prostředky přitom nemíří na Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale
přímo k tisícům konkrétních lidí…,“ upozornila ministryně Marksová.
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
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Reakce ministerstva financí na dopis členům vlády ve věci zrušení privatizace státních léčebných lázní Janské Lázně (více na www.c-m-t.cz)
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Dopis generálnímu řediteli Českých drah, a.s. Ing. Pavlu Krtkovi ve
věci odmítání vlakové přepravy člena Společnosti C-M-T pana Petra Karastojanova
Praha 2015-09-22
Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás jako statutární zástupce spolku Společnost C-M-T, sdružujícím
pacienty s nemocí Charcot – Marie – Tooth, s prosbou o přehodnocení stanoviska
Českých drah k přepravě našeho člena, pana Petra Karastojanova.
Pan Petr Karastojanov je v současné době díky progresi své nemoci, hereditární
neuropatie Charcot-Marie-Tooth, prakticky trvale upoután na invalidní vozík. Na
invalidním vozíku se také již několik let přepravuje vlakem jako klient Českých
drah. Nikdy neměl se svoji přepravou problémy a vždy byl se službami ČD spokojený. Teprve v posledních několika měsících dostává na své objednávky přepravy ze strany ČD pouze zamítavé odpovědi. Důvody zamítnutí jsou pokaždé trošku jiné, ale výsledek je vždy stejný - pan Karastojanov nemůže vlakem cestovat.
Zamítnutí posledních objednávek bylo odůvodněno tím, že při realizaci jeho objednávky dne 12.11.2014 došlo v ŽST Hranice na Moravě ke zranění pracovníka
obsluhujícího mobilní zvedací plošinu z důvodů jejího přetížení. Na základě této
zkušenosti nelze již jeho následujícím objednávkám vyhovět.
K tomu pan Karastojanov udává, že v uvedený termín v Hranicích na Moravě nebyl a tudíž se zřejmě jedná o záměnu osob. Sám cestuje na dvou trasách, a to Česká Třebová - Ostrava a Česká Třebová -Staré Město u Uherského Hradiště. Se svojí
nakládkou neměl nikdy žádný problém ani konflikt s pracovníky ČD.
Poslední zamítnutí objednávky č. 5595-2015 ze dne 21.9.2015 bylo odůvodněno takto: „Dobrý den, z předchozích objednávek víme, že hmotnost Vašeho vozíku přesahuje 250 kg a proto nelze použít žádný mechanizační prostředek k Vaší
nakládce a vykládce, protože předpokládáme, že společně s vozíkem jistě překročíte i hmotnost 300 kg a tudíž tak velkou nosnost nemá žádná nájezdová rampa. Vozové plošiny na vlacích EC mají nosnost 250 kg, nájezdové rampy 300 kg.“
Toto odůvodnění je samo o sobě nesmyslné, žádný elektrický vozík v ČR neváží
250 kg. Vozík pana Karastojanova váží cca 120 kg, pan Karastojanov udává svoji
váhu 105 kg. Součet obou vah nedosahuje nosnosti rampy, udávané ČD.
Jsme toho názoru, že u pana Karastojanova došlo ze strany ČD k omylu či k zámě-
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ně s jinou osobou. Jsme přesvědčeni, že není v zájmu Českých drah poškozovat
pana Karastojanova a bránit mu ve využívání vlaků ČD k jeho přepravě. V opačném případě by se jednalo o zjevnou diskriminaci osoby s těžkým zdravotním postižením, což jistě není cílem ČD.
Vážený pane řediteli,
věřím, že celý případ pečlivě prověříte, a že ve věci zjednáte nápravu ke spokojenosti obou stran. Předem Vám za to děkuji
Za výbor Společnosti C-M-T
Mgr. Michal Šimůnek, předseda

České dráhy věc vyšetřily a sdělily mi toto:
Vážený pane magistře,
z pověření předsedy představenstva ČD, a.s. jsem nechal prověřit okolnosti přepravy cestujícího na invalidním vozíku, pana Petra Karastojanova.
Dle shromážděných podkladů mohu konstatovat, že při vyřizování žádostí o přepravu pana Karastojanova došlo k několika situacím, které návazně na sebe zapříčinily zamítnutí objednávky přepravy.
Pokud bych měl vycházet od zmíněného data 12. 11. 2015, tak zde byla prokazatelně prováděna přeprava pana Karastojanova v úseku Česká Třebová - Ostrava s přestupem v Hranicích na Moravě. Při přestupu došlo k poruše plošiny. Nebylo však potvrzeno poškození z důvodu přetížení zařízení, ačkoliv tomu prvotní ohledání naznačovalo. Na základě této prvotní informace v kombinaci s obtížnější komunikací mezi pokladními v České Třebové a cestujícím došlo k zamítnutí následné přepravy.
Poslední objednávku řešil již dispečink na úrovni generálního ředitelství, který
chtěl údaje z objednávky prověřit dotazem přímo u cestujícího. Avšak z důvodu
chyby pokladní při zadávání emailové adresy do objednávky nebyl dotaz doručen
adresátovi a bez zpětné odezvy nebyla objednávka vyřízena kladně.
Stav, na který jste upozornil, prověřil přímo v České Třebové přednosta železniční
stanice. Osobní návštěvou u cestujícího byly zjištěny skutečné údaje o hmotnos-
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ti, které byly ihned opraveny v databázi objednávek přeprav a pokladní byly proškoleny opakovaně ve věci přijmu objednávek. V souhrnu to znamená, že u budoucích žádostí o přepravu pro pana Karastojanova by nemělo docházet ke komplikacím z důvodu hmotnosti.
Jako výraz omluvy a v zájmu zachování přízně obdrží pan Karastojanov od přednosty osobní stanice Česká Třebová slevu ve výši 200 Kč z ceny následné objednané přepravy.
Děkujeme za upozornění, které vedlo k nápravě a věřím, že i ke spokojenosti a
obnovení důvěry zákazníka se službami ČD.
S pozdravem
Ing. Radek Dvořák, ředitel kanceláře člena Představenstva ČD pro osobní dopravu
Generální ředitelství ČD, a.s.
A reakce pana Petra Karastojanova:
Chtěl bych moc poděkovat předsedovi Michalu Šimůnkovi za pomoc a energii,
kterou vynaložil v mém sporu s Českými drahami. Jsem moc rád, že se ukázalo,
že jsem měl od začátku pravdu a budu moci i nadále jezdit vlakem, mj. i na setkání Společnosti CMT. Znovu se ukázalo, jak je Společnost CMT pro své členy
prospěšná. Díky! Petr Karastojanov
Náš dopis měl úspěch a pan Petr Karastojanov už může opět vlakem jezdit. Jsem
rád, že se nám podařilo sjednat nápravu.
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
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Valná hromada
Výbor spolku
Společnost C-M-T

se sídlem 2. lékařská fakulta UK Praha - Motol, V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5
svolává

řádnou valnou hromadu,
která se uskuteční v pátek dne 8. 4. 2016 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 2015.
4. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2015, schválení zprávy revizní komise.
5. Plány na rok 2016.
6. Diskuse.
7. Závěr.
Registrace členů Společnosti C-M-T začíná v 16.00 hodin. Právo na účast mají
členové Společnosti C-M-T, kteří se stali členy Společnosti C-M-T nejpozději ke dni konání této Valné hromady. Členové se prokáží platným občanským
průkazem, v případě zastupování též plnou mocí. Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.
Za Společnost C-M-T předseda Mgr. Michal Šimůnek
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Zdravotnictví
Týdne lékařské genetiky v Brně
Ve dnech 23. a 24. 9. 2015 se v Brně v rámci Týdne lékařské genetiky uskutečnil Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky JEP společně s 48. výroční cytogenetickou konferencí. Celostátní genetický sjezd se v ČR koná každé 4 roky,
naposledy se konal v roce 2011 v Třeboni. Genetický sjezd se letos v Brně konal
v rámci oslav 150. výročí uveřejnění výsledků Mendelových výzkumů. Mendel
tyto přednášky přednesl v únoru a březnu roku 1865. Na setkání Přírodovědného spolku v Brně poprvé představil výsledky z výzkumu šlechtění hrachu a dalších rostlin, které prováděl několik let v zahradách Augustiniánského kláštera na
Starém Brně.
Na letošním celostátním genetickém sjezdu zazněly přednášky odborníků z většiny genetických pracovišť v ČR. Úvodní přednášku sjezdu přednesl prof. Václav
Pačes, bývalý vedoucí Ústavu molekulární genetiky České akademie věd. Sekce
na sjezdu byly zaměřeny na genetiku nádorových onemocnění, další na klinickou
genetiku, prenatální diagnostiku a velká část přednášek byla o DNA diagnostice
různých skupin onemocnění, včetně neurologických. Společnost C-M-T tentokrát
neměla na sjezdu oficiální zastoupení se stánkem, ale zazněly 2 přednášky s tématikou DNA diagnostiky CMT. Řada pracovišť prezentovala výsledky využití nových sekvenčních metod a technologií, tzv. NGS.
Děkujeme organizátorům za zajímavý program, příjemné prostředí i bezproblémový průběh sjezdu.
prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.

Možnosti vybavení individuální ortézou pacientů s onemocněním Charcot-Marie-Tooth
Pro vybavení pacientů s onemocněním Charcot-Marie-Tooth ortézou je nezbytné
znát etiologii a klinické příznaky tohoto onemocnění. Dříve než začneme s výrobou individuální ortopedické pomůcky, je třeba si uvědomit vývoj a možný průběh nemoci, abychom to mohli při výrobě zohlednit. Onemocnění CMT patří
mezi nejčastější dědičně podmíněné periferní neuropatie. Projevuje se zejména
degenerativními změnami, týkajícími se jak motorické, tak senzitivní složky. S narůstajícím věkem pacientů dochází k rozvoji deformit chodidla a ruky. Patologické změny začínají nejčastěji na dolních končetinách (bércové svalstvo), později postihují i horní končetiny, a to atrofií svalů a poruchou citlivosti. Na počátku
si pacienti začínají stěžovat na svalovou slabost dolních končetin, potíže s chůzí,
která je neobratná, unavující, s častým zakopáváním. Při rozvinutějších deformitách bývají potíže s obouváním díky vysokému nártu. V typickém případě dochází k převaze dlouhých flexorů nad peroneálními svaly. Pacienty obtěžují deforma-
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ce prstů na noze, neschopnost plného zatížení plosky nohy kvůli zkrácené Achillově šlaše, otlaky a kožní defekty.
V léčbě bývá využíváno mezioborové spolupráce ortopedů, neurologů, fyzioterapeutů, genetiků a v neposlední řadě i ortopedických techniků, kteří vybavují pacienty individuálními ortézami. Jak již bylo řečeno, při výrobě si musí ortopedický technik uvědomit, jak se nemoc na pohybovém aparátu projevuje. Onemocnění může začít kolem 10. - 18. roku. Časnost vzniku má významný vliv na pozdější degeneraci pohybového aparátu. Ortopedický technik by se měl zaměřit hlavně na pomůcky korigující peroneální svalové atrofie, deformity nohou (pes cavus)
a rukou, případně skoliózu páteře. Nejčastěji vyráběnou ortopedickou pomůckou
pro pacienty s onemocněním CMT je ortopedická vložka, pomocí které lze korigovat patologické postavení nohy, zlepšit stereotyp chůze a zajistit větší stabilitu
stoje. U peroneálních paréz se využívají s úspěchem lehké karbonové peroneální
ortézy typu AFO. Ta zlepšuje dynamiku a stabilitu při chůzi. Progresivní změny na
páteři koriguje korzet z plastové skořepiny, který bývá vystlaný měkkými materiály, zabraňujícími vzniku dekubitů. Musí být tvarován správně a podle RTG snímku tak, aby korigoval rozvíjející se skoliózu páteře. Pro zpomalení nebo zabránění
rozvoje deformit rukou vyrábí ortopedický technik polohovací dlahu ruky. Ortéza
zajišťuje napolohování ruky ideálně do fyziologického postavení. I v tomto případě je nutno dbát na dokonalé vyměkčení ortézy proti vzniku otlačenin.
Ortopedickými vložkami do bot lze zpomalit progresi deformit nohy. Kvalitně
vyrobená vložka často přináší pacientovi úlevu od bolesti a bývá prevencí proti
otlakům. Otisk pomocí plantogramu nám zobrazuje nejvíce prominující body na
plosce. Nejčastěji prominuje oblast hlaviček metatarzů a zevní část podélné klenby. V těchto místech je třeba udělat odlehčení pomocí vyměkčení. Další možnost
sejmutí měrných podkladů je nášlapem do měkké pěnové hmoty. Tím získáme
tzv. negativ. Po vylití negativu sádrou vznikne sádrový pozitiv, který kopíruje tvar
nohy pacienta. Ten se opracuje ve zkorigovaný model. Pak se na něj za tepla natahují speciální materiály. Definitivní tvar vložky získáme dokonalým vybroušením. Na povrchu vložky musí být vždy měkký materiál zabraňující otlakům. Pro
zlepšení stereotypu chůze – zamezení zakopávání, zlepšení odvalu chodidla a
pro lepší dynamiku - bývá využíváno peroneální dlahy (AFO ortéza). Je to pomůcka udržující neutrální postavení nohy a zpevňující kotník. Vkládá se do boty mezi
stélku a ortopedickou vložku. Materiál na výrobu ortézy musí být lehký a tvárný.
K tomuto účelu se proto nejlépe hodí polyethylen nebo karbon. U aplikace těchto ortéz je kladen důraz na zručnost ortopedického technika. Ortéza musí být tvarována a vyměkčena co nejprecizněji, protože pacienti s CMT jsou náchylní na
oděrky. Korzet je další pomůckou, kterou může obor ortopedická protetika pacientům nabídnout. Je to striktně individuální pomůcka vyráběná na základě sejmutí sádrového otisku trupu. Po sejmutí sádrového negativu se tento vylije sádrou a
vzniká pozitiv, kterému se modelací podle RTG snímku dává definitivní korekční tvar. Na model se poté natahuje za tepla rozehřátý plast. Dokonalé vyměkčení
nesmí být ani v tomto případě opomenuto. Vhodné jsou materiály z antidekubitní
pěny. Při nedokonalé modelaci korzetu se objevují otlaky na prominujících čás-
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tech trupu. Jen zkušený ortopedický technik zvládá precizní modelaci trupového
korzetu. Proti zhoršování deformit na rukou a korekci tzv. drápovitých prstů nabízí ortopedická protetika možnost výroby individuální polohovací dlahy. Pomůcka musí splňovat hned několik parametrů najednou. Polohuje do fyziologického
postavení prsty i zápěstí, musí být zároveň pevná, ale uvnitř opět vystlána měkkou pěnou proti tvorbě otlačenin. Po vyrobení plastové skořepiny s vyměkčením
je důležité správné umístění a napasování pásků se suchým zipem, které nám zajišťují správné postavení ruky v ortéze. To jak pevně pásky utáhneme, nám fakticky určuje míru korekce.
Správné vyrobení ortopedické pomůcky, precizní předání a dokonalá instruktáž je
úkolem specialisty v oboru ortopedická protetika. Ten musí při aplikaci pomůcky
na pacienta a po následné finalizaci pomůcky opouštět pacienta s jistotou, že si
pomůcku zvládne nasadit sám, případně instruovat někoho z rodiny nebo z personálu zdravotnického zařízení. Zkušenosti v tomto oboru se získávají s každou
pomůckou a je to záležitostí celoživotního vzdělávání. Vždyť lidské tělo je pokaždé originál a tímto způsobem je třeba k práci s pacienty přistupovat.
Petr Mottl DiS., Výroba a poradenství v oboru ortopedická protetika
(tel.: 605 555 730, e-mail: Petr.Mottl@seznam.cz)
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Co dělat, když Vás praktik odmítá navštívit doma?
Je skutečností, že návštěvní služba praktických lékařů v posledních letech podle
údajů VZP klesá ve všech regionech. Důsledkem toho je pak častější volání záchranné služby, růst nákladů veřejného zdravotního pojištění a přeplnění interních a dalších oddělení akutní péče v nemocnicích. Požádali jsme právničku Mgr.
Radku Pešlovou o zodpovězení několika dotazů.
Podle našich informací lékař nejčastěji řekne „Já na základě znalosti pacienta
a toho, co mi sdělujete, neshledávám nyní důvod k návštěvě. Kdyby se situace
zhoršovala, volejte pohotovost.
Je pravda, že návštěvní služba výslovně není uvedena v zákoně. Nicméně lékař k
ní je povinen na základě dohody se zdravotní pojišťovnou. Má tuto péči nasmlouvanou ve vlastních úkonech. A to když dojde ke zhoršení zdravotního stavu nebo
když pro svůj dlouhodobě špatný zdravotní stav pacient není schopen dojít k lékaři do ordinace. K zajištění návštěvy by měl zpravidla stačit telefonát. Ale někteří lékaři odmítnou službu poskytnout. Toto odmítnutí by ovšem měli zdůvodnit.
Jako důvod by neměli uvádět, že péče není potřeba, protože po telefonu nemohou učinit spolehlivý úsudek o zdravotním stavu pacienta. Lékař na dálku nemůže
stanovit akutní diagnózu, takže nemůže argumentovat ani nezávažností případu.
Například špatná hybnost nebo horečka jsou důvodem k návštěvě lékaře doma?
V tomto případě má pacient nepochybně právo na návštěvu praktického lékaře,
neboť sám není schopen využít služby lékaře.
Je stanoveno, jak často mohou návštěvy doma probíhat?
Žádné minimum ani maximum stanoveno není, ale předpokládá se, že návštěva
má být vykonána aspoň jednou za půl roku. Toto dovozujeme z důvodu nutnosti shlédnout pacienta, když jsou mu předepisovány léky. Velká část zdravotně postižených léky bere dlouhodobě a jejich předepsání není často spojeno se skutečným vyšetřením pacienta. Léky se mohou za předpokladu použití tzv. opakovaného receptu vypsat nejčastěji pouze na dobu půl roku.
Co byste doporučila, když lékař přesto odmítne?
Pokud má pečující pocit, že situace skutečně vyžaduje urgentní řešení, nezbývá
než volat záchrannou službu. Pokud návštěva snese nějaký den odkladu, doporučuji lékaře obeslat doporučeným dopisem s písemnou žádostí. Dostačuje k tomu
jednoduché: „Vážený pane doktore, z důvodu své imobility (dlouhodobě špatného zdravotního stavu, náhlého těžkého zhoršení zdravotního stavu apod.) Vás žádám o návštěvu v místě mého pobytu, a to tehdy a tehdy, kdy Vám bude moci někdo otevřít, protože už to sám také nezvládnu.“
Pokud lékař nereaguje na tento dopis, co pak? Má být pacient průbojný a trvat
na svém právu?
Ano a záleží na něm, jestli jej využije nebo ne. Ale rodiny pacientů by se s takovým jednáním praktických lékařů neměly smiřovat a měly by podat stížnost nadřízenému lékaři, samozřejmě je-li nějaký, a následně na krajský úřad. Stížnost mohou směřovat i na zdravotní pojišťovnu nebo pro zanedbání péče na Českou lékařskou komoru.
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek
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Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
S účinností od 1. září 2015 došlo ke změnám v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění. České asociaci pro vzácná onemocnění se podařilo do nového znění zákona zařadit pojem „vzácná onemocnění“ a „léčivé přípravky pro
vzácná onemocnění“. Nacházejí se v § 11, písm. f) zákona, který zní:
Pojištěnec má právo na poskytnutí zdravotní péče hrazené v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem související s onemocněními s velmi nízkým výskytem v populaci ve smyslu přímo použitelného právního předpisu Evropské unie (dále jen „vzácná onemocnění“), včetně léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, hrazených podle tohoto zákona.
O tuto definici jsme dlouho bojovali a jsme rádi, že naše úsilí nebylo marné. Je to
velmi důležité pro další podporu našich společných aktivit na poli vzácných onemocnění. Poděkování patří všem, kteří se na procesu podíleli, a hlavně poslancům, kteří tuto potřebu pochopili a podpořili nás.
Tým ČAVO

Společenská rubrika
Od 1. října do 31. prosince 2015
oslavili životní jubileum tito naši členové:
70 let 		
65 let 		
55 let 		
50 let 		
45 let 		
40 let 		
		
30 let 		

Věra Hamrlová
Olivier Jan Mikš
Dagmar Kotlíková
František Fedor
Michaela Surá
Radek Adonai
Pavel Hampl
Ing. Zlata Zajícová

B
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Sociální otázky
Zaměstnávání invalidů by mohlo být lepší díky změně
textu posudků
V posudcích už by totiž neměli mít poznámku, že nejsou kvůli svým zdravotním
omezením vůbec schopni pracovat. Objeví se v nich jen vyčíslení poklesu pracovních schopností. Díky změně by měla být odbourána psychologická hranice,
která působí tak, že příjemci invalidních důchodů se bojí přijímat jakoukoliv práci
a úřady práce k nim přistupují tak, že tito lidé vlastně pracovat. Česká správa sociálního zabezpečení ve svém počítačovém systému výrok „nemůže pracovat ani
za mimořádných podmínek“ už zablokovala, posudkoví lékaři tak v rozhodnutích
uvedou jen míru poklesu pracovních schopností bez komentáře.
V Česku se vyplácejí tři druhy invalidních důchodů. Invaliditu prvního stupně má člověk, jehož pracovní schopnosti klesly o 35 až 49 procent. Druhý stupeň odpovídá poklesu schopností o polovinu až 69 procent, třetí pak více než
70 procentům. Na konci prvního pololetí invalidní důchod prvního stupně mělo
161.030 osob, v průměru pobírali 5.979,- korun měsíčně. Celkem 67.745 mělo
penzi druhého stupně, a to průměrně 6.767,- korun. Invalidních důchodců třetího stupně bylo 195.206, v průměru dostávali 10.434,- korun.
Úřad práce evidoval na konci prvního pololetí 58.600 zdravotně postižených uchazečů o místo. Práci si hledalo přes 34.400 invalidů prvního stupně a
17.200 druhého stupně. Pracovat chtěly i více než tři stovky lidí s penzí třetího
stupně. Dalších 1450 uchazečů mělo podle statistiky starší typy invalidních důchodů a 5200 pak zdravotní znevýhodnění.
Podíl uchazečů se zdravotním postižením meziročně stoupl, místo 11 procent
tvoří 13 procent nezaměstnaných. Podle analýzy pracovních inzerátů jednoho
z inzertních serverů nejvíc míst nabízejí lidem se zdravotním postižením bezpečnostní agentury, hledají hlídače. Následují místa prodejce a obchodního zástupce. Zájemci nejvíc stojí o práci v administrativě. Každý druhý postižený, který se
snaží najít místo, by rád pracoval na zkrácený úvazek. Lidé s handicapem často
přijmou i pozici pod svou kvalifikací, jen aby mohli pracovat.
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Příspěvek na mobilitu od 1. ledna 2016
Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, končí platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012 - 2013. Jedná se o
většinu příjemců příspěvku na mobilitu. Tyto osoby si musí po 1. 1. 2016 podat
novou žádost o příspěvek na mobilitu. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou informování Úřadem práce formou dopisu, zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mobilitu. Tento dopis
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by měl být rozeslán na přelomu měsíců listopad a prosinec. Žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. Podávat žádost dříve než v lednu 2016 nemá smysl. Úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem
ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. Pokud požádáte až
po 31. 1. 2016, nebude moci být příspěvek vyplacen za měsíc leden 2016, a přijdete tak o 400,- Kč. Podmínkou kladného vyřízení žádosti je, že žadatel vlastní
již nový platný průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Zvláštní skupinu příjemců příspěvku na mobilitu tvoří lidé, kteří si o příspěvek požádali do konce roku 2013, ale o žádosti bylo rozhodnuto až po 1. 1. 2014. Tito
lidé nemusí o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je povinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci úřední. Tito
lidé obdrží od Úřadu práce v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P, bude jim příspěvek na mobilitu přiznán bez zbytečných odkladů.
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Změny v zákoně o zaměstnanosti od 1.10.2015
Dne 23. 7. 2015 byl vyhlášen zákon č. 203/2015 Sb., kterým se mění také zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Účinnost od 1. 10. 2015 se týká mimo jiné také
§ 76 a § 78 zákona o zaměstnanosti, tedy příspěvků na chráněná pracovní místa.
§ 76 odst. 1 zákona o zaměstnanosti ve znění od 1. 10. 2015 zní: Úřad práce
může na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo poskytnout na základě dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením, i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa.
§ 78 odst. 3 zákona o zaměstnanosti ve znění od 1. 10. 2015 zní: Zaměstnavatel
může v žádosti o příspěvek uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se
zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše však o 2 000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b), a nejvýše o 1 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou. Zvýšení příspěvku podle věty první nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele nebo na zaměstnance agentury práce, který je osobou se
zdravotním postižením a je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.
Z výše uvedeného vyplývá, že byla ze zákona odstraněna podmínka, že lze žádat
o příspěvek podle § 76 a § 78 zákona o zaměstnanosti až po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo
ode dne vymezení chráněného pracovního místa.
Zdroj: NFOZP
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Pomůcky

Fitness náramek i pro vozíčkáře
Když si chce choďák zaběhat a trochu zlepšit kondičku, proběhne se parkem. Pomocníkem je mu při tom fitness náramek, který mu hlídá správnou tepovou frekvenci, měří kroky, vzdálenost, dobu spalování tuků, hlídá tlak. Když chce podobný kondiční trénink absolvovat vozíčkář, má nyní podobnou možnost. Inovační firma Chaotic Moon přichází na trh s fitness náramkem pro vozíčkáře ve formě mobilní aplikace. Jmenuje se Freewheel (Svobodná kola) a díky namontování
senzoru k vozíku dokáže uživatelův chytrý telefon (nebo chytré hodinky pro volný pohyb rukou) měřit počet a rychlost otáček, rychlost vozíku, terén, rotaci, převýšení atd. Ze všech možných údajů pak dokáže vyčíslit sílu a energii, kterou musel sportovec při pohybu vydat. Podobný princip bude možné uplatnit i při měření jízdy na kole nebo při turistice. Cena aplikace ještě stanovena není, na trhu by
se měla objevit do konce tohoto roku.
Zdroj: internet

Vychytávky pro hendikepované děti
S narozením potomka získávají rodiče schopnosti domácích kutilů. Byt se musí
změnit v bezpečnou zónu určenou pro tvořivé hraní. Výrazně větší imaginaci a
improvizaci musí prokázat rodiče hendikepovaných dětí, které potřebují přizpůsobit prostředí intenzivněji. S burzou nápadů přišli francouzští rodiče postižených
dětí a na speciální webové stránce s volně přeloženým názvem “Tátové – kutilové, maminky – vynálezkyně” schraňují tyto vychytávky jako inspiraci pro ostatní.
Najdou se zde úpravy nábytku pro vozíčkáře, komunikační pomůcky pro mentálně postižené děti, hračky, vozítka i houpačky pro dovádivce s všemožnými typy
hendikepů. Vše vyrobeno doma, s láskou a hravou tvořivostí. A navíc často levně, případně levněji ve srovnácí s cenou, kterou nabízí běžný trh s kompenzačními pomůckami. Ačkoliv jsou stránky dostupné pouze ve francouzštině, z nákresů
a obrázků lze snadno poznat, oč běží a jak vynález sestrojit. Desítky tipů a vychytávek prolistujte zde: http://www.papas-bricoleurs-mamans-astucieuses.fr/consulter-les-inventions/.
Zdroj: internet
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Kde si půjčit a kde pojistit?
Pojišťoven nabízejících handicapovaným motoristům slevu na povinné ručení a
havarijní pojištění není málo. V nejednom případě je však sleva vázaná na účast
ve specializovaném programu, jindy musí zákazník zase pouze k vybranému prodejci aut nebo k určité značce. „Zdravotně postižení mohou získat slevu až 40
% na povinné ručení a havarijní pojištění a až 50 % na pojištění majetku, například na pojištění kompenzačních pomůcek,“ uvádí mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Má to však háček. Uvedenou slevu získají jen držitelé karty Handy Card. Jiné pojišťovny zase nabízejí slevy, ale jen v případě, že si zájemce pořídí auto u vybraného prodejce. „U pojištění vozidel Česká podnikatelská pojišťovna standardně nabízí osobám se zdravotním postižením slevu ve výši deseti procent z ročního pojistného,“ říká Renata Čapková z ČPP pojišťovny. Pokud si však
zákazník koupí auto v autobazaru, s nímž pojišťovna spolupracuje, získá od ČPP
slevu ve výši 50 % z běžné sazby. Pojišťovna Wüstenrot má zase společnou nabídku s dovozcem vozů Opel do Česka a slevu nabízí pouze těm, kteří si vyberou vůz této značky. „Obecně nenabízíme zvýhodnění pro handicapované řidiče
u havarijního pojištění ani povinného ručení. Výjimku tvoří Pojištění Opel, které lze sjednat při koupi vozu této značky. U tohoto pojištění mají klienti s průkazy ZTP slevu pět procent,“ vysvětluje Helena Dušková z pojišťovny Wüstenrot.
Na trhu jsou naštěstí také pojišťovny, kterým nezáleží na tom, kde si zákazník auto
koupí, zda bude ojeté nebo nové, a nevyžadují ani držení slevových karet. Například Hasičská vzájemná pojišťovna poskytuje slevu 10 % všem držitelům průkazu ZTP. Rozdíly nedělají ani v pojišťovně Allianz; držitelé karty ZTP tu mají v
rámci havarijního pojištění 20% slevu. Stejně velkou úlevu nabízí handicapovaným také Kooperativa pojišťovna, nižší cena se v tomto případě týká povinného ručení. Některé pojišťovny slevu stanovenou v ceníku nemají, ale přesto ji slibují: „Plošně takové zvýhodnění nemáme. V praxi ale mohou obchodníci využít
v rámci svých běžných individuálních kompetencí obchodní slevy,“ říká Petr Milata z ČSOB Pojišťovny. Jinde se na slevy pro motoristy s postižením chystají. „V
tuto chvíli žádné zvýhodnění pro osoby s handicapem v autopojištění nemáme,
plánujeme je však do další úpravy produktu na začátku příštího roku,“ uvádí Karel Žyla z pojišťovny AXA.
Pokud řidič s handicapem kupuje nové auto, může zažádat stát o vrácení DPH.
Musí však být majitelem vozu, není tedy možné využít při koupi leasing, kdy se
majitelem stává leasingová společnost. Pokud zájemci o nové auto chybí i po získání státního příspěvku a při využití vrácení DPH prostředky, je vhodnou volbou využití bankovního úvěru – při jeho čerpání se majitelem vozu stává kupující. Průzkum časopisu Můžeš mezi finančními institucemi ukázal, že banky výhody pro handicapované na rozdíl od pojišťoven nenabízejí (s výjimkou UniCredit Bank, která však své finanční produkty nabízí pouze ve spolupráci se značkou
Opel). Kdo chce ušetřit, musí podrobně studovat nabídku úroků a dalších poplatků spojených se sjednáním půjčky. „Vždy záleží na potřebách konkrétního klienta, ale můžeme nabídnout například vyřízení úvěru bez poplatku nebo individu-
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ální podmínky u pojištění, pokud je součástí úvěru,“ říká například Klára Pačesová z České spořitelny. Že v nabídkách bank často rozhoduje výše úrokové sazby,
dokazují slova Pavla Vlčka ze společnosti mBank: „Speciální nabídku pro handicapované nemáme. Jsme digitální nízkonákladová banka a nabízíme půjčku s garantovanou sazbou 9,9 % p. a. (RPSN 10,36) pro každého. Pokud by klient někde
dostal levnější nabídku, my v mBank ji dorovnáme a půjčku přeúročíme. Například pokud si náš zákazník vezme mPůjčku a za týden mu jiná banka nabídne neúčelový spotřebitelský úvěr třeba za 6,9 % (RPSN 7,1), nabídku vyrovnáme,“ slibuje Pavel Vlček.
Petr Buček (www.muzes.cz)

Mohlo by Vás zajímat

Úzkokolejky se bojí o miliony z EU, tak vozí podivné rampy pro vozíčkáře
K nezvyklému řešení nízkopodlažnosti svých vozů se uchýlila společnost Jindřichohradecké místní dráhy. Aby zachránila dotace v řádu desítek milionů korun
na modernizaci svých vlaků, vozí ve vagonech rozměrné rampy pro nástup vozíčkářů.
Podle podmínek dotace z Regionálních operačních programů Jihovýchod a Jihozápad měly mít modernizované vozy M27 zvedací plošinu pro snadný nástup vozíčkářů. Jenže ji nemají. Do vozu by se nevešla. Firma začala používat speciální
plošiny, které mají nástup lidí s obtížnější pohyblivostí usnadnit. „Není to výmysl Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), ale požadavek úředníků z regionálního operačního programu, kteří nás nasměrovali přímo na dodavatele plošin,“ řekl
výkonný ředitel firmy Jiří Pavel. „Rampy budou pochopitelně moci využívat nejen vozíčkáři, ale i rodiny s dětskými kočárky nebo cyklisté. Konstrukce umožňuje lehkou manipulaci a skladnost,“ dodal. Používání plošin ale vzbudilo na sociálních sítích a železničních diskuzních fórech rozruch, mimo jiné i kvůli poměrně velkému sklonu. „Plošiny nejsou vtip, jde o profesionální řešení a uvolněný patent americké armády před pár lety. Jedná o univerzální řešení nakládky čehokoliv
kamkoliv a to s vysokou únosností a navíc nejen ve složce síly statické, ale i dynamické,“ dodal Pavel. Podle něj lze plošiny přepravovat ve vagonech. „Přeprava invalidů je podle evropské legislativy přepravou povinně předhlašovanou, takže víme bezpečně, kdy handicapovaný cestující pojede,“ dodal.
Podle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad se JHMD zavázaly při žádosti o dotaci zajistit zvedací zařízení pro cestující na invalidním vozíku. Podle Jany Hofbauerové, pověřené vedením oddělení kontroly realizace, zatím kontrola v JHMD neskončila, není tedy definitivně jisté, zda toto řešení auditoři uznají. Na verdiktu úředníků bude záležet, zda dotaci získají, nebo dojde k
částečné korekci. Celkem mají JHMD získat na modernizaci čtyř vozidel 33 mili-
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onů korun. Pokud úřady podobné řešení uznají, jde v podstatě o průlom v požadavcích na nízkopodlažnost vozidel ve veřejné dopravě, která je čím dál častější u kraji a státem objednávaných vlakových i autobusových spojů. JHMD kromě
ramp připravují větší zpřístupnění tratě vozíčkářům i díky rekonstrukci nástupišť.
Do konce roku mají dokončit kompletní rekonstrukci tří nástupišť v Obratani, Obratani zastávce a Ždáru u Kamenice nad Lipou, zcela nová zastávka vznikne přímo v obci Střítež u Černovic. Jedenáctimilionová investice je placená z pětaosmdesáti procent ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
www.idnes.cz

Výhody pro handicapované i v jiných zemích EU? Česko
se k projektu nepřipojilo
Evropská komise chystá kartu, která zaručí lidem se zdravotním postižením v sedmnácti státech EU stejné výhody, jaké mají v domovské zemi. Jedná se zejména o jízdu po dálnicích či hromadnou dopravou zdarma. Tuzemských zdravotně postižených občanů se ale výhody netýkají. Česko se totiž k projektu v roce
2011 nepřipojilo.
Pokud handicapovaný člověk vyrazí na dovolenou do zahraničí, musí často počítat s mnoha dalšími výdaji spojenými s jejich postižením – například na dopravu. Evropská komise se proto rozhodla zřídit jakýsi evropský průkaz pro zdravotně postižené. „Netýká se to sociálních dávek, ale týká se to takových výhod jako
slevy na cestování či vstupy do kulturních zařízení,“ upřesňuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). Česká republika se ale do projektu nezapojila. Handicapování v tuzemsku se tak ke kartě v první fázi nedostanou, a nebudou tedy
moci čerpat ze seznamu konkrétních výhod. „V roce 2011 bohužel Česká republika odmítla účast v tomto projektu, odmítla účast v pracovní skupině, to nám znemožňuje se teď účastnit v tomto projektu,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Ministerstvo práce nicméně plánuje, že se
Česko k tomuto evropskému projektu připojí později. „Pokud bude v této oblasti nová výzva, tak se bude moci Česká republika zapojit,“ ubezpečuje ministryně Marksová. Už teď je ale jasné, že Česko přijde o peníze z aktuálního grantového řízení určeného právě na zavedení karty. Sedmnáct již zapojených států si při
něm rozdělí celkem 1,5 milionu eur.
Zdroj: internet

V Česku začaly působit první sexuální asistentky pro postižené
Postižení mohou nově využít služeb speciálně vyškolených sexuálních pracovníků. V Česku začalo pracovat prvních pět asistentek. Na práci s handicapovanými
je připravila organizace Rozkoš bez rizika. Za intimní služby klienti zaplatí 1200

24

Kč za hodinu. Podle posudku ministerstva vnitra je možné sexuální asistenci poskytovat, ale jen za určitých podmínek. „Sexuální asistentky byly dobře vybírány.
Samy se pro práci rozhodly. Mají letité zkušenosti s muži a s prací s tělem. V praxi se už s lidmi s postižením setkávaly,“ uvedla výkonná ředitelka Rozkoše bez rizika Lucie Šídová na mezinárodní konferenci o sexuální asistenci v Praze. Po vyškolení na sexuálního asistenta musí podepsat etický kodex. Proškolení pracovníci by měli postiženým pomáhat naplňovat jejich sexuální potřeby. Dosud v Česku
fungovali jenom intimní asistenti, kteří se ale při práci s klientem fyzicky nedotýkají. Handicapované mají také učit mluvit o svých potřebách a pohlavním styku,
učí je používat sexuální pomůcky či navazovat partnerské vztahy. Párům pak pomáhají se začátkem intimního života, informují je o antikoncepci a poskytují také
poradenství příbuzným.
„Hodně se na lidi s postižením díváme jako na osoby, kteří jsou bezpohlavní,
nebo je pořád vnímáme v rolích malých dětí. Z mého pohledu desetileté zkušenosti už vidím, že se věc zlepšuje, ten pohled se mění, ale jsou to zatím pomalé
změny,“ uvedl Petr Eisner, který se zabývá službou intimní asistence. Sexuální asistence funguje ve Švýcarsku, Německu, Dánsku, Belgii, Francii, Rakousku či Nizozemsku. Zájemci a zájemkyně o profesi tam musí absolvovat speciální kurzy či
studium. Informace o sexuálních asistentkách si klienti musejí dohledat sami. Organizace či experti jim službu nemohou zprostředkovat.
Mezi asistentkou a jejím klientem nesmí vzniknout citové pouto, řekla v rozhovoru pro iDNES.cz jedna z prvních pěti vyškolených sexuálních asistentek.
Minulý týden jste byla organizací Rozkoš bez rizika pasována na jednu z prvních
pěti sexuálních asistentek v Česku. Jak bude tato služba probíhat? Jak se například budete domlouvat s klienty?
Vzhledem k zákazu kuplířství nesmíme naši službu nabízet prostřednictvím dalších osob či zařízení. Každá sexuální asistentka proto bude mít své webové stránky, kde na sebe bude nabízet kontakt. V ideálním případě si klient napíše nebo zavolá sám přímo sexuální asistentce.
Poskytujete služby již v současnosti, nebo je to ještě v procesu plánování?
Teprve před pár dny jsme byly pasovány a musíme si udělat živnostenské listy, takže jsme se rozhodly, že služby budeme poskytovat od ledna příštího roku.
Myslíte si, že bude po těchto službách poptávka?
Myslím, že ze strany klientů určitě. Už teď mají zájem. Otázkou ale zůstává jejich
finanční situace. Mnozí z nich si myslí, že je to sociální služba, která je zadarmo,
a to tak bohužel není. Dohodli jsme se na maximální ceně za hodinu 1 200 korun. Před samotnou sexuální asistencí je vhodná, nebo spíše nutná, první schůzka, která stojí pouze pět set korun.
K čemu tato schůzka je?
Na té se dohodne, co klient očekává, co sexuální asistentka může nabídnout a
jak bude vše probíhat. U první schůzky možná u některých klientů budou muset
být přítomni jejich osobní asistenti, pokud to jejich zdravotní stav bude vyžadovat. Určitě je ale lepší osobní setkání pouze asistentky a klienta. Schůzka se bude
odehrávat v nějakém neutrálním prostředí, třeba v restauraci u kávy, nikoli v in-
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timním prostředí. Bude to čistě informativní schůzka, na které se domluví průběh
sexuální asistence.
Co je náplní práce sexuální asistentky? Je to i přímo sexuální styk?
Každá sexuální asistentka má své limity. Některé styk vůbec neposkytují, ale jsou
i takové, které ho nevylučují. To znamená, že může proběhnout. Já si ale myslím,
že u handicapovaných lidí není sexuální styk úplně na první místě. Myslím, že
jim jde hodně o prožívání blízkosti, o mluvení o tomto tématu. Sexuální uvolnění
se kromě toho dá poskytnout i jinou formou, třeba masáží. Sexuální asistence ale
znamená i to, že naučíme klienta masturbovat, používat sexuální pomůcky, aby si
neublížil. Jsou totiž klienti, kteří ani toto neumí. Sexuální styk se tedy nevylučuje,
ale není to rozhodně prioritou ani podmínkou sexuální asistence.
Kdo budou vaši klienti? Tělesně i mentálně postižení? Muži, nebo i ženy?
Každá sexuální asistentka si nastaví svoje hranice a limity, ale já osobně mohu
říct, že budu spolupracovat s fyzicky i mentálně postiženými klienty. S muži i ženami. Dokonce poskytujeme i sexuální asistenci pro páry. To znamená, že když se
chce pomilovat nějaká dvojice tělesně či mentálně postižených osob, tak si může
pozvat sexuální asistentku, aby je to případně naučila, pomohla jim a vysvětlila,
co a jak. Aby jim tak pomohla rozvíjet jejich sexuální život.
Minulý týden jste podepsala etický kodex sexuálního asistenta. Co obsahuje?
Základem tohoto kodexu je, že sexuální asistentka se bude snažit svojí činnost vykonávat tak, aby klient byl vždy spokojen, aby mu nijak neublížila a neposunula ho v jeho vývoji zpět. Bude vždy brát ohled na jeho potřeby a postižení, nebude ho diskriminovat, bude k němu přistupovat jako ke každému jinému člověku.
Další věcí je diskrétnost, ať už ze strany asistentek, tak ze strany klientů. Sexuální
asistentka se zavazuje nemluvit o svých klientech, nerozšiřovat informace o jejich
jménech, postižení, o tom, jakou sexuální službu třeba preferují. Stejně tak klienti by neměli hovořit o svých sexuálních asistentkách.
Předpokládáte, že budete mít dlouhodobé klienty?
Cílem sexuální asistence není to, aby se klient stal stálým klientem asistentky, o
což se snaží prostitutky. Ale jde o to vychovat klienta na sexuální úrovni tak, aby
byl poté schopen uplatnit se po této stránce i v běžném životě. Je to něco jako sexuální učitelka. Nejde nám o to, abychom si klienta připoutaly, ale abychom mu
pomohly rozvíjet jeho sexualitu. Nechtěla bych proto poskytovat tuto službu jednomu klientovi častěji než jednou za týden. V každém případě si také musíme
hlídat takzvaný přenos mezi terapeutem a klientem, což znamená zamezit tomu,
aby se do nás klient zamiloval. Nemělo by vzniknout citové pouto mezi klientem
a asistentkou.
Jak tomu předejít?
Když sexuální asistentka vycítí, že k ní má klient nějaké nezdravé pouto, měla by
kontaktovat nějakou svoji kolegyni a sezení přerušit, případně ho předat jiné sexuální asistentce. Sexuální asistentka neznamená přítelkyně.
Kde budou sexuální asistentky své služby provozovat?
Některé sexuální asistentky uvažují o tom, že by si vytvořily nějaké své bezbariérové místo, kde by tuto službu provozovaly. Převážná většina schůzek se ale asi
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bude odehrávat přímo u klientů v domácnosti nebo v zařízení a ústavech. Je samozřejmě možné si objednat i hotelový pokoj.
Podle posudku ministerstva vnitra není sexuální asistence v rozporu se zákonem,
je však chápána jako prostituce. Je tedy podle vás mezi sexuální asistencí a prostitucí nějaký rozdíl?
Liší se to. Princip, tedy poskytování sexuálních služeb za úplatu je stejný jako u
prostituce. Ale cíl prostituce a sexuální asistence je velmi odlišný. Prostitutka se
právě snaží, aby se k ní klient co nejčastěji vracel, aby si ho udržela a měla z něho
co největší profit. Sexuální asistentka se naproti tomu snaží pomoci handicapovaným lidem, aby dokázali žít svůj sexuální život bez placení, aby si našli partnera, partnerku. Asistentka nechce mít klienta napořád. Z právního hlediska je to
však bohužel stejný princip. Myslím si, že se určitě i nyní vyskytnou prostitutky,
které se budou prezentovat jako sexuální asistentky. Ale certifikát, který jsme po
školení dostaly od organizace Rozkoše bez rizika, je zárukou, že jde o proškolenou sexuální asistentku.
Jaké předpoklady by sexuální asistent či asistentka měli mít?
Určitě musí mít nějaké sociální cítění, empatii a musí mít touhu, snahu pomoci
lidem v sexuální oblasti.
Proč jste se rozhodla pro tuto práci?
Byla jsem oslovena organizací Rozkoš bez rizika. Toto téma mě zajímá už nějakou dobu. Hodně jsem si četla články o švýcarském modelu sexuální asistence. Myslím, že je to velmi zajímavé a potřebné téma. Sexualita handicapovaných
byla dosud v naší republice tabuizovaná, potlačovaná. To není správné. Mělo by
se o tom otevřeně mluvit. I člověk s handicapem má právo a nárok na prožívání
své sexuality. Myslím proto, že tato profese je velmi potřebná.
Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Rozhovor

MUDr. Alena Šebková: O vzácných onemocněních potřebujeme více vědět
Kdy jste se poprvé setkala se vzácným onemocněním ve své praxi?
Já jsem se, bohužel, poprvé setkala se vzácným onemocněním v naší rodině, skoro
před 30ti lety. Můj synovec se tehdy narodil s diagnózou osteogenesis imperfecta. V ordinaci jsem se setkala s pacientem s diagnózou glykogenozy před 6ti lety.
Setkala jste se tehdy s nějakými problémy, a co vám pomohlo je vyřešit?
V prvním případě se onemocnění projevilo až po porodu, bohužel i proto, že prenatálně na ně nikdo nemyslel. V rodině jsme totiž žádné takové onemocnění neměli a při běžném sledování nebylo možné zjistit, že je něco špatně. Stejně tak
cesta k diagnóze nebyla jednoduchá, střídala se období naděje a beznaděje. Ani
lékaři dlouho nevěděli, o jaké onemocnění se jedná. Názory na léčbu byly nejednotné, nejisté, bez jasné prognózy. Řešení více méně žádné, vše se ukázalo až
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postupem času. V druhém případě jsem chlapce přebírala do péče s již stanovenou diagnózou. Chlapec byl ve sledování centra metabolických vad, rozjeli jsme
spolupráci s dalšími specialisty, kteří mohli pomoci. Péče o chlapce je komplexní, tedy účinná alespoň tam, kde lze zasáhnout.
Jak se situace změnila od té doby? Jak se na vzácná onemocnění díváte dnes?
Od doby před 30ti lety k nějakým změnám došlo. V možnostech prenatální diagnostiky, v možnostech léčby, byť mnohdy jen podpůrné, v existenci speciálních center, v existenci rodičovských či pacientských skupin, kde lze hledat rady
a podporu. Co se dle mého názoru ještě pokulhává, je postoj společnosti k handicapovaným a možnosti společenského uplatnění. Týká se to jak roviny přístupu,
tak fi nancování. Jsou to většinou nemoci, o kterých téměř nikdo nic neví, postihující „malou“ skupinu lidí. Z toho pak vyplývají i možnosti a úskalí přesné diagnostiky, léčby, zařazení do odpovídajících léčebných metod – můj synovec například jako dítě jezdil do lázní, kde alespoň rehabilitoval, jako dospělý již neměl
šanci, protože na něj „lázně neměly diagnostické tabulky“. Je to vždy náročné jak
pro nositele choroby, tak pro jeho rodinu – což ale platí o handicapech obecně.
Jaké změny by měly do budoucna v této oblasti nastat z pohledu pediatra?
Obecně je nutné více informací. Jak vůči odborné tak i laické veřejnosti. Pro nás
praktické dětské lékaře je důležitá možnost mezioborové spolupráce se specialisty zabývajícími se touto problematikou.
Jedním z velkých problémů u vzácných onemocnění je včasné stanovení diagnózy. Zde břemeno leží především na lékařích prvního kontaktu. Je podle vás možné něco v každodenní praxi změnit tak, aby toto břemeno bylo lehčí a pacienti
docházeli ke své diagnóze dříve?
Problémem některých vzácných onemocnění je nespecifický klinický projev. V
této oblasti je velkým přínosem zlepšování možností prenatální diagnostiky, zavádění tzv. novorozeneckých screeningů, tedy plošných vyšetření některých nemocí již v porodnici. Nelze to ale u všech chorob. Jednak s ohledem na možnosti diagnostiky, jednak z důvodů finančních. Zde tedy je na místě další vzdělávání lékařů v této oblasti.
Kdo by toto úsilí pediatrů mohl podpořit a jak?
Vzdělávání je především v rukou odborných společností. Odborná společnost
praktických dětských lékařů je garantem vzdělávání praktických lékařů pro děti a
dorost. Každoročně vyhlašujeme odborná témata, která se přednášejí na regionálních seminářích v celé republice. Jedním z témat pro letošní rok jsou právě vzácná onemocnění. Nicméně zapojit by se měly i další instituce, včetně státních. Dokonce i média mohou pomoci – například skrze vzdělávací pořady, nebo publikováním příběhů lidí, kteří chorobou trpí a dokáží o ní hovořit.
A co v této věci mohou podle vás dělat pacientské organizace?
Příkladem může být navázání spolupráce ČAVO s naší odbornou společností. Téměř každý praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) v loňském roce obdržel materiál s informacemi o příznacích některých chorob, kontaktech, poradenství prostřednictvím časopisu PLDD VOX. Tato spolupráce nadále pokračuje a myslím,
že je to jedna z možných cest.
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MUDr. Alena Šebková je absolventkou Fakulty dětského lékařství UK Praha, 22
let pracuje jako praktická lékařka pro děti a dorost, je externím vyučujícím na LF
UK Plzeň, její pracoviště je akreditované pro vzdělávání v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost. Od roku 2013 je předsedkyní Odborné společnosti praktických dětských lékařů
Zdroj: ČAVO

Cestování bez bariér

Stanice metra I. P. Pavlova je bezbariérová

Zprovozněním výtahu pro vozíčkáře skončila v září po roce a čtvrt přestavba stanice metra I. P. Pavlova. Stanice I.P.Pavlova se tak stala po Národní třídě či Hájích další zastávkou s bezbariérovým přístupem. Výstavba výtahů je součástí městské koncepce na odstraňování bariér ve veřejném prostoru. Pražská MHD by měla
být zcela bezbariérové do konce roku 2025. Bezbariérový výstup ze stanice ústí
do Legerovy ulice do přízemí domu s přímým výstupem na chodník. „Jsem bytostně přesvědčen, že musíme zvýšit tempo v odstraňování bariér, abychom umožnili co nejsnazší cestování handicapovaným, ale třeba i rodičům s kočárky. Nemusí
přitom jít pokaždé o rozsáhlé investice typu výtahu, ale zlepšení situace přispěje
i řada menších úprav,“ prohlásil náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek. „Řešení bezbariérového přístupu je unikátní a doposud nebylo v
tak velkém rozsahu využito,“ řekl mluvčí dopravního podniku Jiří Štábl. Celková
délka obou výtahů dosahuje téměř 20 metrů, výtah z přestupní chodby bude dopravovat cestující přímo na nástupiště linky metra C. Stavba výtahu vyšla na 64,7
milionu korun. Dopravní podnik přitom může získat dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie ve výši 44,23 milionu.
Zdroj: internet

Další stanice metra – Anděl – je bezbariérová

Pražský dopravní podnik zprovoznil v říjnu ve stanici metra B Anděl nový výtah
– stanice se tak stala bezbariérovou. Jeho výstavbu uvítali vozíčkáři a handicapovaní, při otevření byli přítomni členové hudební skupiny Tap Tap. Výtah ústí na
ploše u kancelářských budov, nedaleko výstupu ze stanice metra směrem k Andělu. „Stanice Anděl je klíčovým dopravním uzlem metropole. Bezbariérový přístup zde zoufale chyběl,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Výtahy jsou ve stanici ve skutečnosti dva, jeden z povrchu zamíří do mezipatra, druhý sveze cestující na nástupiště. Celkem jsou hluboké 30 metrů, přestupní chodba měří 80 metrů. Bezbariérový přístup neslouží jenom vozíčkářům a rodičům s
kočárky, ale všem, kteří jsou omezeni v pohybu. „Klíčové pro další vývoj bude financování bezbariérovych úprav. Rada schválila koncepci pro veřejnou dopravu
bez bariér do roku 2025 a teď bude nutné fakticky potvrdit, že to myslí vážně. Těší
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mne, že si o bezbariérovost v minulosti výrazně řekli sami Pražané a že v demokratické společnosti je hlas občanské společnosti slyšet,“ sdělil Erik Čipera z občanského sdružení Asistence, které pomáhá vozíčkářům.Náklady na stavbu dosáhly zhruba 93 milionů korun. Peníze získal dopravce také z evropských fondů,
šlo o 84,2 milionu korun.
Dopravní podnik by podle generálního ředitele Jaroslava Ďuriše v příštím roce
měl započít stavbu tří nových výtahů, a to ve stanicích metra B Karlovo náměstí a
Palmovka a ve stanici Roztyly na trase C. Jejich cena ještě není známa. „Na Roztylech se nám nicméně podařilo výstavbu urychlit a začne ještě letos,“ řekl Ďuriš. V Praze je 61 stanic metra, z nich jsou čtyři desítky bezbariérových. Nejméně
bezbariérových stanic je na trase A, celkem devět stanic. Podle koncepce by měly
být v roce 2017 nové výtahy například na trase A na Staroměstské či na Náměstí
Míru. O rok později by měla přijít na řadu stanice Jiřího z Poděbrad, v roce 2019
Flora a do roku 2025 Dejvická a Hradčanská.
Zdroj: internet

Roztyly budou bez bariér, výtah ale zúží schodiště.
Od příštího roku bude bezbariérově přístupná stanice metra C Roztyly. Podobně jako ve stanici Chodov bude však výtah součástí hlavního schodiště, jediného východu ze stanice. Zvlášť během přepravní špičky se tak lidé budou na schodištích více tísnit.
Bezbariérový přístup ve stanici metra Roztyly dosud zajišťoval nákladní výtah.
Obsluhovat ho může jen vyškolený člověk. To se změní od ledna příštího roku,
kdy by ve stanici měl začít fungovat výtah. Ten bude podobně jako ve stanici Chodov součástí hlavního schodiště, jediného východu ze stanice. Bezbariérový přístup do stanice tak bude znamenat zúžení prostoru pro ostatní cestující, což by
mohl být problém zejména v případě nějaké mimořádné situace. Bezpečnost cestujících ale podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové výtah
neohrozí. “S ohledem na snížení kapacity únikové cesty v podobě hlavního schodiště bude upraven stávající nouzový únik přes služební prostory na opačném
konci nástupiště,“ uvedla mluvčí. Únikovou cestou se také nově stane služební schodiště a chodba ve služebních prostorách za hlavním schodištěm. Práce na
bezbariérové úpravě stanice Roztyly začaly počátkem srpna, výtah by měl fungovat na začátku ledna 2016. Kvůli stavbě byly zapotřebí dvě výluky. Dopravní podnik původně uvažoval, že pro potřeby bezbariérového přístupu přestaví nákladní
výtah. Nakonec od toho ale ustoupil. „Výškové překonání by pro osoby se sníženou schopností pohybu a matky s kočárkem bylo složitější,“ zdůvodnila Řehková. Umístění výtahu přímo do hlavního schodiště je podle ní efektivnější a komfortnější, protože umožní vozíčkářům cestovat přímo z nástupiště do vestibulu.
Zdroj: internet
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Pelhřimovské muzeum rekordů zve k návštěvě
Pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit připravilo speciální nabídku pro návštěvníky s handicapem, kterou lze využít právě teď! Expozice Zlaté české ručičky
Pelhřimov patří k atraktivním turistickým cílům, které jsou bez problémů dostupné i vozíčkářům. Její bezbariérovost je zajištěna prostorným výtahem, který bez
problémů vyveze do jednotlivých pater i návštěvníka na elektrickém vozíku. Základ expozice tvoří unikátní kolekce více než 90 objektů vyrobených ze zápalek
a zápalkových hlaviček, jejíž součástí jsou funkční hudební nástroje, vázy a obrazy, ale najdete zde i nejmenší zlatou klec v ČR, čtyřmetrového plyšového medvěda, nejmenší českou pálenici, funkční mramorové housličky a mnoho desítky
dalších neobvyklých výtvorů.
K expozici Zlaté české ručičky náleží zahrada, na níž se kromě obřího kuchyňského nádobí (polévkový hrnec o objemu 2 300 litrů, dvoumetrový trychtýř, dvoumetrová čajová konvice…) nacházejí i sochy vyřezávané motorovou pilou a lavičky pro odpočinek. Samozřejmostí je možnost poslechu zvukových tabulí s
údaji o rekordmanském dění.
Máme otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hodin. Není ale problém se dopředu domluvit a pro hromadnou výpravu otevřít expozici s předstihem nebo ji nechat přístupnou déle.
Handicapovaní mají svou samostatnou kapitolu i v České knize rekordů (a její anglické mutaci). Jejich nezlomnou vůli vedoucí k neuvěřitelným výkonům nezbývá než obdivovat.
Agentura Dobrý den

Plzeňská Techmania
Není mnoho tipů na výlet, u kterých se skoro jistě budou stejně dobře bavit malí
i velcí. Plzeňské Science Centrum Techmania je jedna z takových světlých výjimek. U jeho zrodu stála Západočeská univerzita v Plzni a akciová společnost Škoda Transportation s cílem popularizovat vědu a techniku především mezi žáky,
studenty a rodinami s dětmi. Jedná se o experimentální prostor, kde si zábavnou
a praktickou formou můžete vyzkoušet různé jevy z oblasti astronomie, biologie,
fyziky a chemie. Poznáte princip fungování některých technických zařízení a v
trojdimenzionálním (3D) planetáriu se ponoříte do hlubin vesmíru. Museli byste
být hodně neteční, aby vás alespoň něco nezaujalo. Dobrá zpráva přitom je, že
tahle atrakce je bezbariérově přístupná, i když s jistými limity.
Samy prostory o rozloze bezmála 30 000 m² jsou přístupné bez omezení. Ať už
mluvíme o příjezdovém parkovišti s vyhrazenými místy pro vozíčkáře nebo o
dvou rekonstruovaných historických budovách Škodových závodů. Venku i uvnitř
najdete vše vzorně vybavené nájezdy a výtahy. Horší je to s některými interaktivními stanovišti a hračkami. Ne všechna hejblátka jsou použitelná z vozíku. Někdy
je to kvůli nutnosti provést daný úkon vestoje, jindy se s vozíkem prostě nedá do-
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stat na dosah. U jiných je diskutabilní ergonomie ovládacích prvků pro člověka s
horší motorikou horních končetin. Některá kolečka není úplně snadné roztočit i
zdravýma rukama. Nenechte se však touto kritickou poznámkou odradit. V Techmanii je vedle výše popsaných zádrhelů velký dostatek dalších věcí, které si může
člověk s fyzickým handicapem vyzkoušet. A i kdyby kvůli opravdu těžkému postižení nedokázal ovládat vůbec nic, tak samo o sobě může být zajímavé i pozorování, jak něco funguje v rukou jiných lidí. Kromě toho zde najdete také zajímavé
statické exponáty – například repliku vesmírné sondy, kontroverzní umělecké dílo
Davida Černého s názvem Entropa, obří jeřábový hák nebo krásné lokomotivy.
Techmania společně s planetáriem funguje jak pro školní výpravy, tak pro běžnou
veřejnost. Kromě stálých expozic (Člověk a zvíře, fyzikální Edutorium, Obnovitelné zdroje energie, Přijď na to!, 150 let průmyslu v Plzeňském kraji, Vodní svět,
Matematika, Malá věda a Filmohraní) pořádá různé doprovodné programy v podobě besed, představení a workshopů. Dále nabízí praktické dílny či experimentální odborné laboratoře. Z bohaté nabídky si lze vybrat na internetových stránkách www.techmania.cz. Vstupné je pro doprovod držitele průkazu ZTP/P zdarma, stejně jako pro děti do tří let. Sám člověk s postižením platí snížené vstupné, které se pohybuje od 110 do 330 Kč podle rozsahu návštěvy. Nejkomplexnější vstupenka zahrnuje kombinaci expozice, 3D projekce v planetáriu a účast
na laboratoři. Doprovod není nezbytný, ale hodí se. Jednak byste třeba nevyjeli jednu prudší rampu uvnitř části expozice (lze se jí ale vyhnout), především je
však fajn, když může někdo chodící předvést, jak něco funguje, když to z vozíku
nezvládnete. Třeba postavit se na váhu, která ukazuje, kolik byste vážili na různých vesmírných objektech. Je však pravda, že vše ochotně vysvětlí a demonstrují i průvodci.
V Techmanii se dá strávit doslova celý den, dokonce i dní několik, záleží jen na
vaší hravosti (nebo rodičovské trpělivosti). Postaráno je přitom i o odpočinek. V
kavárně s restaurací si můžete dát něco dobrého a nemusíte se obávat ani nedostatku bezbariérových toalet. Ty jsou hned na několika místech.
Pokud by někomu plzeňská Techmania nestačila a chtěl by si dát podobně zaměřený nášup, lze doporučit třeba také iQpark a iQLANDII Liberec (www.iqpark.cz).
Radek Musilek (www.muzes.cz)
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V Dolní Moravě staví obří stezku v oblacích.
Už jste se někdy procházeli v oblacích? Na podzim budete mít jedinečnou příležitost Váš sen uskutečnit přímo na Dolní Moravě. Plánovaná Stezka v oblacích
vyroste poblíž chaty Slaměnka, nedaleko horní stanice lanovky Sněžník, v nadmořské výšce 1116 m. n. m. Její výška bude 55 metrů a na vrchol se pohodlně dostanete po dřevěné cestě i s kočárky a invalidními vozíky. Ti odvážnější mohou
k cestě dolů využít unikátní 101 m dlouhý nerezový tobogán s okýnky. Ze samého vrcholu se pak naskytne výhled na celý masiv Králického Sněžníku s malebným údolím řeky Moravy, v dálce pak i hlavní hřeben Jeseníků, případně Krkonoš.
Tato unikátní stavba nabídne nejen nádherné výhledy, bude také vzdělávat a bavit. Umožní zažít intenzivní pocit pobytu ve výšce, kterou brázdí jen ptáci a mraky. Návštěvníci všech věkových kategorií se z informačních tabulí dozví zajímavosti o okolí této stavby, historii zdejšího údolí a o mracích jako meteorologickém jevu.
Návrh projektu stavby pochází z dílny architekta Zdeňka Fránka, který působí od
roku 2012 jako děkan Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Realizoval řadu výstav v ČR i po celém světě. V současné době se věnuje
projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. „Nejde o stezku
v korunách stromů, která je pravidelná a zcela jinak pojatá staticky. Jde o přírodní strukturu, je to abstraktivní plastika,“ popsal své dílo architekt Fránek. Investora vyjde na sto milionů korun. Vyhlídka bude vybudována z modřínového dřeva.
Tvůrci jej vybrali díky jeho trvanlivosti.
Pro milovníky dobrodružství a zábavy je v objektu připraveno několik atrakcí
jako odpočinková síť, rukáv, hnízda nebo tunel na lávce. Rukáv je atrakce tvořená hustou sítí, určená k prolezení z jednoho patra lávky do druhého. Odpočinkovou síť využijí malí i velcí návštěvníci k relaxaci před nebo po výstupu na stezku. Pro cestu dolů můžou návštěvníci využít již zmíněný, částečně průhledný tobogán, který je několika klopenými zatáčkami bezpečně dopraví dolů k samému
úpatí rozhledny.
Zdroj: internet
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