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Asociace  muskulárních dystrofikù v ÈR, která sdružuje  postižené  muskulární  
dystrofií  (tzv.  myopatií)  a dalšími  nervosvalovými  nemocemi,  je celonárodní  
nevládní  nezisková organizace pùsobící v Èeské republice. Muskulární dystro-
fici  patøí  k  nejtíže  postiženým,  z  nichž  mnozí  jsou  odkázáni  na  používání  
vozíku  a  na pomoc  jiných  osob  se všemi  negativními dùsledky, které z  této  
skuteènosti  vyplývají. 

     Asociace  muskulárních   dystrofikù   prosazuje   specifické   zájmy  a  potøeby  
svých èlenù,  poøádá  rehabilitaènì  výchovné  kurzy,  rekondièní ozdravné po-
byty,  semináøe,  šachové  turnaje  atd.,  spolupracuje  se zdravotnickými insti-
tucemi   a  se  zahranièními   asociacemi  obdobného  charakteru,  které dnes
existují  ve vìtšinì zemí svìta jako významná souèást  v boji  proti  nervosva-
lovým chorobám  a  jejich  následkùm. Poskytuje  též sociálnì právní  a  jinou
pomoc  svým  èlenùm.

Dùležitou  souèástí  èinnosti   Asociace   muskulárních  dystrofikù  je  vydávání  
èlenského  èasopisu  ZPRAVODAJ  AMD,  který  vychází  ètvrtletnì a  je urèen  
pro  poskytování   informací  èlenùm  jak  z  oblasti  vlastní  èinnosti  AMD,  tak 
i  z oblasti  lékaøské vìdy a výzkumu nervosvalových  chorob. Èasopis  pøináší  
také  novinky ze  zahranièí,  jež  souvisejí   s  nervosvalovými  nemocemi, a  je 
základem  pro vzájemnou  výmìnu  zkušeností  a  názorù postižených.
 

A M D  je èlenem Èeské  rady  humanitár- 
ních  organizací,  Národní rady zdravotnì  
postižených  Èeské republiky  a  pozoro-
vatelem EAMDA -  Evropské aliance aso-
         ciací nervosvalových nemocí

finanènì znaènì nákladná a závisí na podpoøe veøejnosti. 

Cílem AMD v ÈR je trvale sledovat a pomáhat øešit širokou problematiku po-
stižených  nervosvalovými nemocemi  vèetnì dìtí a mládeže. Tato èinnost je

Všem dárcùm a sponzorùm pøedem dìkujeme. 
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Vážení �tená�i, 

 
léto je v plném proudu a my Vám p�inášíme nové �íslo na-

šeho Zpravodaje. Naleznete v n�m další informace jak ze so-
ciální oblasti a výzkumu, tak i reportáže z konaných akcí. 

Nezdá se to, ale už uplynuly �ty�i roky od posledních vo-
leb, a proto vám p�edstavujeme kandidáty do dalšího volebního 
období. Jsou mezi nimi známé, ale i nové tvá�e, které cht�jí 
pomáhat v �innosti organizace. Samoz�ejm� není nic uzav�eno, 
a pokud by n�kdo z vás, �len�, cht�l též kandidovat do výboru 
AMD nebo by v�d�l o n�kom, kdo by byl pro tuto funkci 
vhodný, m�žete ho navrhnout (s jeho souhlasem) do 15.9.2007 
na kandidátku. Pot�ebný je stru�ný životopis a fotografie. Zasí-
lat je m�žete na adresu AMD, písemn� nebo e-mailem. Z toho-
to d�vodu jsme do Zpravodaje neza�adili rubriku Profily našich 
�len�. 

Ve výro�ní zpráv� si m�žete p�e�íst o všech akcích, které 
jsme po�ádali, sponzorech a finan�ním hospoda�ení AMD.  
�íká se, že dobrá práce se chválí sama, my však musíme 

pod�kovat dv�ma našim �lenkám, které se svou dlouholetou, 
ob�tavou prací p�i�inily o to, že naše organizace stále funguje. 
Pod�kování pat�í p�edevším paní Jaroslav� Kaslové, která je 
�lenkou AMD od jejího po�átku, dlouho zastávala funkci ta-
jemnice, a svou pílí a optimismem povzbuzovala ostatní. Za  
trp�livost a množství vykonané práce jí touto cestou d�kujeme. 
Pod�kování pat�í také paní Ev� Schmidtové za její redaktor-
skou �innost ve Zpravodaji a práci ve výboru AMD. Z funkce 
šéfredaktorky odstoupila, aby se mohla více v�novat své um�-
lecké tvorb�, v �emž jí p�ejeme mnoho úsp�ch�.  

Milí �tená�i, užívejte si léta, naberte mnoho sil a hlavn� si 
nenechte ni�ím a nikým zkazit náladu. 

  
Vaše redak�ní rada 
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VÝRO�NÍ ZPRÁVA 2006  

ASOCIACE MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIK� V �R 
 

 
Vážení p�átelé, 

 
 Asociace muskulárních dystrofik� v �R vám p�edkládá výro�ní 
zprávu o �innosti a hospoda�ení za rok 2006. Naleznete v ní mimo 
jiné p�ehled aktivit organizace s p�ihlédnutím k d�ležitým událostem 
a akcím, které jsme b�hem uplynulého roku uskute�nili.  

Pro Asociaci muskulárních dystrofik� v �R byl rok 2006 z hlediska 
�innosti, stejn� jako v letech p�edešlých, pestrý a úsp�šný. Podobn� 
jako na po�átku minulých dvou let jsme se i na za�átku roku 2006 ocitli 
ve svízelné situaci, která vznikla zamítnutím finan�ní dotace z MPSV 
�R.  
Znovu jsme byli nuceni obhajovat náš projekt v námitkovém �ízení, 
kterého jsme se zú�astnili osobn�. Výsledkem bylo vyhov�ní naší 
námitce, ovšem op�t byla požadovaná �ástka snížena. Tato skute�nost 
není pro nás opravdu snadná, proto se i nadále ze všech sil snažíme 
hledat jiné finan�ní zdroje, abychom naši �innost nemuseli výrazn� 
omezovat. Nebýt stálých sponzor� jako je nap�. spole�nost OPTREAL 
s.r.o. nebo Benediktinské opatství Rajhrad, byla by situace AMD v �R 
existen�n� ohrožena.  

MZ �R naše projekty v roce 2006 dostate�n� finan�n� podpo�ilo  
a naši �lenové tak mohli strávit p�íjemné chvíle na ozdravných pobytech 
v tuzemsku. Pouze dotace na Zpravodaj AMD byla krácena na výši roku 
2005. Zm�nou metodiky MZ �R v roce 2006 nepodpo�ilo zahrani�ní 
ozdravné pobyty, a tak místo plánovaného pobytu v Chorvatsku nám byl 
schválen rekondi�ní pobyt v Janských Lázních.  

Projekt HUMPRO na konání již VII. ro�níku memoriálu V. Krej�ího 
byl podpo�en pouze �tvrtinovou �ástkou roku 2005. Krom� jiných pobyt� 
prob�hlo již 3. národní putování po Plze�ském kraji, které bylo v roce 
2006 podpo�eno sponzory i dotací z MZ �R, stejn� jako tomu bylo i p�i 
�íjnovém VII. ro�níku memoriálu Václava Krej�ího v šachu.  

Naše asociace žádala v roce 2006 o granty na MÚ Praha 11, které 
se týkaly akcí a �innosti AMD v �R a kroužku arteterapie. Kroužek 
arteterapie byl podpo�en v plné výši a projekty týkající se akcí a �innosti 
AMD v �R byly podpo�eny �ástkou 12 000 K�.  

Znovu jsme se pokusili o za�azení do Adventních koncert� a podali 
jsme dva projekty do druhého kola Fondu T-Mobile. Jeden se týkal op�t 
Zpravodaje AMD a druhý dokumentárního cyklu Diagnóza. Projekt 
Zpravodaj usp�l v plné výši, ale druhý projekt podpo�en nebyl.  
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Je t�eba pod�kovat státním institucím za finan�ní pomoc, ale  

i všem sponzor�m za finan�ní a materiálové p�isp�ní, a zejména také za 
práci mnoha ochotných dobrovolník�. Bylo dosaženo cíle, pro který jsou 
výše jmenované akce ur�eny. Klient�m AMD v �R umožnily na�erpání 
tolik pot�ebných nejen fyzických, ale p�edevším psychických sil. Život 
s muskulární dystrofií s sebou p�ináší mnoho nesnází jak samotným 
postiženým, tak také jejich blízkým, kte�í o n� pe�ují. Naše ozdravné 
pobyty a akce dávají p�íležitost setkat se stejn� postiženými, pod�lit se  
o své zkušenosti, vzájemn� si p�edat d�ležité informace. V�domí, že 
nejsem se svými problémy sám, dokáže posílit. Ale i opa�n�, pokud 
dokáži poradit jinému, posílím i sám sebe. 

V �innosti AMD v �R jsme v roce 2006 jako v letech p�edchozích 
kladli d�raz na to, aby se život postižených muskulární dystrofií i ostat-
ních zdravotn� postižených neustále zkvalit�oval a p�inášel pozitiva 
v každodenních situacích. Úkolem asociace je vyvíjet úsilí k napl�ování 
cíl�, které by p�isp�ly k za�len�ní i t�ch nejtíže zdravotn� postižených, 
ke kterým práv� �ada muskulárních dystrofik� pat�í, do spole�nosti ve 
všech oblastech života.  

�innost AMD v �R spo�ívala v roce 2006 tedy p�edevším v pomoci 
všem, kte�í se na nás v pr�b�hu celého roku obrátili se svými problémy. 
Konkrétní pomoc spo�ívala hlavn� v poradenství v právní a sociální 
oblasti. Snažili jsme se také poskytovat rady z oblasti nervosvalových 
nemocí a naše klienty jsme v p�ípad� pot�eby odkazovali na konkrétní 
odborná pracovišt�. V tomto sm�ru úzce spolupracujeme s doc. MUDr. 
Miluší Havlovou, CSc., vedoucí nervosvalového centra v Praze. O pal�i-
vých problémech, se kterými se muskulární dystrofici i ostatní t�žce 
t�lesn� postižení potýkali, jsme jednali na kompetentních místech.  

AMD v �R se v pr�b�hu roku 2006 ve spolupráci s Národní radou 
osob se zdravotním postižením v �R aktivn� podílela na vývoji zákona  
o sociálních službách a p�isp�la svým dílem k jeho dokon�ení tak, aby 
nabyl 1. ledna 2007 ú�innosti.  

Vážení p�átelé, navzdory finan�ním problém�m v prvních m�sících 
roku 2006 se Asociaci muskulárních dystrofik� v �R poda�ilo rok 2006 
úsp�šn� p�eklenout. Nezbytným prost�edkem k úsp�šnému fungování je 
úsilí pracovník� a dobrovolník� AMD v �R, kte�í do své práce vkládají 
maximum svých možností. Odm�nou za jejich práci a d�kazem smyslu 
jejich �innosti z�stává úsp�šné za�len�ní t�žce zdravotn� postižených 
do spole�nosti ve všech oblastech života. Prioritou pro nás i nadále z�-
stává vyrovnání p�íležitostí pro všechny, tedy i pro ty nejtíže postižené 
ob�any.  

 

D�kuji všem, kte�í nám jsou v našem úsilí nápomocni.  
 

 

Stanislava Újezdská - Rédlová 
 p�edsedkyn� AMD v �R  
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Výbor AMD v �R: Filip Bican 
 Zden�k Janda  
 Jitka Ka�írková  
                   Jaroslava Kaslová (tajemnice) 
   Blanka Jedli�ková  
                        Petr Procházka (místop�edseda) 
 Stanislava Újezdská -Rédlová  
 (p�edsedkyn�) 
 Jana Roušalová (hospodá�ka) 
                         Dr. Eva A. Schmidtová 
                    Ji�í Šandera 
 Zuzana Vojá�ková 
    
Výkonný výbor:  p�edsedkyn�  Stanislava Újezdská- 
  Rédlová  
 místop�edseda Petr Procházka 
 �lenové Zden�k Janda   
  Blanka Jedli�ková 
  Jitka Ka�írková 
  Ji�í Šandera 
       Zuzana Vojá�ková  
 
Revizní komise: p�edsedkyn�  Jana Macáková 
  �lenové Josef Selichar 
  V�ra Ka�írková 
   
Redak�ní rada Zpravodaje AMD: 
 
Odpov�dná redaktorka:       Dr. Eva A. Schmidtová 

�lenové redak�ní rady:        Blanka Jedli�ková (do 30.9.)  
                                 Dona Zalmanová  (od 30.9.) 
                                             Jitka Ka�írková 
                                 St. Újezdská-Rédlová 
                                             František Újezdský 
 
Zástupce AMD v �R v Evropské alianci asociací 
nervosvalov� postižených (EAMDA):  
                                                                         Jitka Ka�írková 
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Zástupci AMD v �R v krajských radách zdravotn�  
postižených: 
 V�ra Furišová - Olomoucký kraj 
 Dr. Alena Mrázová - Královéhradecký kraj 
 Nikos Nerancolakis - Moravskoslezský kraj 
 Pavlína Riglová - Jihomoravský kraj 
 Zuzana Vojá�ková - Plze�ský kraj 
 
Zástupkyn� AMD v �R pro styk s ve�ejností: 
       Stanislava Újezdská Rédlová  
  
Po�et �len� AMD v �R v roce 2006:     339  
  
Z toho d�tí a mládeže:                             32   

 
 

Dotované projekty 
 

Rekondi�ní pobyty, školení a seminá�e – MPSV �R, MZ �R, Ú�ad 
M� Praha 11 
 

Projekt – správa služeb odborných st�edisek, sociální poradenství  
a pobytové akce se zvláštním zam��ením na muskulární dystrofiky 
– MPSV �R 
 

Hlavní akce v roce 2006 
                                                                                                                     

Rekondi�ní pobyty: 
 
 

20. – 27.5.2006 – Rehabilita�ní pobyt �len� AMD v �R v RZ   
       Záme�ek v Hodonín� u Kunštátu 
  4. – 11.6.2006 – Rekondi�ní pobyt �len� AMD v �R v Janských  
              Lázních 
  1.  –  8.7.2006 – Rekondi�ní pobyt �len� AMD v �R ve Velkých  

   Losinách 
15. – 22.7.2006 – Rehabilita�ní pobyt �len� AMD v �R se spor- 
                   tovním zam��ením v RZ Záme�ek v Hodonín�  
                             u Kunštátu 
22. – 29.7.2006 – Rekondi�ní pobyt �len� AMD v �R v RZ Záme- 

    �ek v Hodonín� u Kunštátu 
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Spole�ný program rekondi�ních a eduka�ních pobyt� AMD v �R: 
zdravotní problematika, využití neagresivních fyzioterapeutických 
technik, dechová cvi�ení, aplikace podp�rné plicní ventilace v praxi, 
stravovací režim, individuální a skupinová cvi�ení, sociální proble-
matika, nácvik sebeobsluhy aj. 
 
Školení a seminá�e: 
6.– 7.5.2006 – Seminá� �len� VAMD v �R a �len� OPS v RZ  
             Záme�ek v Hodonín� u Kunštátu 
 
Sociální poradenství: 
Pr�b�žn� po celý rok 2006 prost�ednictvím JUDr. Jana Bébra 
 
�asopis Zpravodaj AMD: 
Byla vydána �ty�i �ísla – v dubnu, v �ervenci, v �íjnu a v prosinci 
                              

EAMDA 
 
Vzájemná komunikace mezi AMD v �R a sekretariátem EAMDA 
pr�b�žn� po celý rok 2006 (písemnou formou nebo p�es internet). 
22.–24.9.2006 – ú�ast AMD v �R na mezinárodní konferenci a 36. 
výro�ní sch�zi EAMDA v Bratislav�. 
 

Sch�ze výkonného výboru AMD v �R 
 

23.2.2006, 20.4.2006, 7.9.2006, 30.11.2006 
 

Akce dotované MZ �R a podpo�ené sponzory 
 

20.–24.5.2006 – 3. ro�ník národního putování po Plze�ském kraji 
16.9.2006 – Jednodenní setkání �len� AMD v �R v T�emošné u Plzn� 
  9.12.2006 – Bowling pro �leny AMD v �R v Plzni 

 
Sportovní akce AMD v �R dotované MZ �R, 

�RHO (projekt HUMPRO) a podpo�ené sponzory 
 

18.– 22.10.2006 – VII. ro�ník memoriálu Václava Krej�ího v šachu pro  
�leny AMD v �R v RZ Záme�ek v Hodonín� u   Kunštátu 

 



9 

 

Kulturn� zájmová �innost 
 
1.1. – 31.3.2006 – Kroužek arteterapie pro zájemce v bezbariérových 
domech v Petýrkov� ulici v Praze 4. Grant poskytl odbor školství, kultu-
ry, mládeže a t�lovýchovy M� Praha 11  
 

12.4.2006 – Vernisáž výstavy výtvarných prací �len� kroužku artete-
rapie AMD v �R nazvané „Barevná setkání“ v prostorách PC klubu 
Zelený pták v Praze – Kunraticích 
 

27.10.2006 – V rámci konání mezinárodního veletrhu zdravotnické 
techniky, rehabilitace a zdraví HOSPIMedica Central Europe v Brn�  
a v rámci 11. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitár-
ním zam��ením „Pro Váš úsm�v 2006“ se �len AMD v �R Fr. Újezdský 
(graf. redaktor Zpravodaje AMD) zú�astnil X. ro�níku fotografické 
sout�že o život� lidí s postižením „Život nejen na kolech 2006“ a získal 
titul absolutního vít�ze a sou�asn� 1. místo v kategorii „A“ za cyklus 
fotografií „Louže“ 
 

14.11.2006 – vernisáž výstavy „Pavel Soukup – obrazy, E.A. Schmid-
tová – grafika“ v Malé galerii Chodovské tvrze Praha 4 
 

1.10 – 31.12.2006 – Kroužek arteterapie pro zájemce v bezbariérových 
domech v Petýrkov� ulici v Praze 4. Grant poskytl odbor školství, kul-
tury, mládeže a t�lovýchovy M� Praha 11 
 

Mediální a ve�ejné aktivity AMD v �R 
 
25.3.2006 – Ú�ast AMD v �R na valné hromad� Klubu vozí�ká�� 
Petýrkova 
 

5.4.2006 – Ú�ast AMD v �R na konferenci s názvem „Budou léky  
a kompenza�ní pom�cky dostupné pro zdravotn� postižené?“, po�ádané 
NRZP �R a Incheba Praha s.r.o. v K�ižíkov� pavilonu B na pražském 
Výstavišti v Holešovicích 
 

4.–7.4.2006 – Ú�ast AMD v �R na 10. ro�níku specializované výstavy 
pro zdravotn� postižené Non Handicap 2006 s prezentací �innosti AMD 
v �R a na 28. ro�níku mezinárodního zdravotnického veletrhu Pragome-
dica 2006 na pražském Výstavišti v Holešovicích. Prezentace se usku-
te�nila ve stánku NRZP �R formou informa�ních leták� a Zpravodaje 
AMD.  
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   25.4.2006 – Ú�ast AMD v �R na informativním setkání k dotazníkové 
akci Magistrátu hl. m�sta Prahy týkajícího se aktualizace mapování 
sociálních služeb na území hl. m�sta Prahy. Setkání prob�hlo v budov� 
ú�adu M� Praha 11 
 

17.5.2006 – Ú�ast AMD v �R na Dnu Pražské organizace vozí�ká�� na 
pražském Žofín� 
 

18.5.2006 – Ú�ast AMD v �R na sch�zce zástupc� organizací sdružu-
jící osoby s t�lesným postižením na téma „M�stská hromadná doprava 
v hl. m�st� Praze z pohledu cestujícího s t�lesným postižením“. Sch�zka 
se uskute�nila na pozvání Pražské organizace vozí�ká�� v Centru POV 
v Benediktské ulici v Praze 1  
 

25.5.2006 – Ú�ast �len� AMD v �R na VIII. sportovních hrách senior�  
a zdravotn� postižených pražského Jižního M�sta 
 

4.6.2006 – Ú�ast �len� AMD v �R na 10. ro�níku módní p�ehlídky 
POV Fashion 2006 v hotelu Diplomat v Praze 6 
 

21.6.2006 – Ú�ast AMD v �R na valné hromad� �eské rady humani-
tárních organizací v sále Athena hotelu Olympik v Praze 
 

21.8.2006 – Ú�ast AMD v �R na slavnostním setkání se zástupci orga-
nizací podpo�ených ve 2. kole grantového programu Fond T-Mobile. 
Toto setkání bylo spojeno s p�edáváním symbolických šek� na získané 
�ástky a slavnostním podpisem smluv. AMD v �R byla v rámci 2. gran-
tového kola Fondu T-Mobile pro regiony podpo�ena �ástkou 39 000 K� 
na realizaci projektu Zpravodaj AMD. Slavnostní setkání se uskute�-
nilo v sídle spole�nosti T-Mobile v Praze 
 

9.9.2006 – Ú�ast �len� AMD v �R na XXIV. sportovním setkání 
(nejen) vozí�ká�� – Hv�zda 2006 
 

21. – 23.9.2006 – Ú�ast AMD v �R na mezinárodní konferenci „Kroky 
vp�ed v lé�b� a pé�i o pacienty s nervosvalovým onemocn�ním“ a 36. 
výro�ní sch�zi EAMDA v Bratislav� 
 

4.10.2006 – Ú�ast AMD v �R na informa�ním seminá�i v Kongresovém 
centru Praha na téma „Co p�ináší nový zákon o sociálních službách pro 
uživatele sociálních služeb“ 
 

12.10.2006 – Ú�ast AMD v �R na Dnu otev�ených dve�í u p�íležitosti 
70 let od založení firmy MEYRA v N�mecku a 15 let p�sobení v �eské 
republice. Akce se uskute�nila v pražském sídle MEYRA �R s.r.o. 
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16.10.2006 – Ú�ast AMD v �R na konferenci na téma „Dialog ve 
zdravotnictví – pacientské organizace“ konané Výborem pro zdravotnic-
tví a sociální politiku ve spolupráci s Koalicí pro zdraví v prostorách 
Senátu  
 

24.10. – 27.10.2006 – Prezentace �innosti AMD v �R prost�ednictvím 
stánku NRZP formou informa�ních materiál� na mezinárodním veletrhu 
zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví HOSPIMedica Central 
Europe v Brn� a v rámci 11. prezentace nestátních neziskových organi-
zací s humanitárním zam��ením „Pro Váš úsm�v 2006“ 
 

9.11.2006 – Ú�ast AMD v �R na sch�zi Monitorovací a hodnotící 
skupiny k projektu „Systém kvality v sociálních službách“ po�ádané 
Europrofisem s.r.o. ve spolupráci s MPSV v prostorách MPSV 
 

 
Kontakty se státními subjekty, partnerskými 

organizacemi apod. 
 
V pr�b�hu roku 2006 jsme se krom� každoro�ní spolupráce s MZ 
�R, MPSV �R, MÚ M�stské �ásti Praha 11 a �RHO zú�astnili 
konferencí, seminá�� a jednání týkajících se široké problematiky 
organizací p�sobících v sociální a zdravotní oblasti.  

Pravideln� se obracíme na JUDr. Jana Bébra p�i �ešení sociáln� 
právních problém� našich �len�. Nadále úzce spolupracujeme 
s Klubem vozí�ká�� Petýrkova, Asociací polio, Pražskou organizací 
vozí�ká��, Sdružením zdravotn� postižených v Brn� a s n�kterými 
zdravotními institucemi, nap�. s Neurologickou klinikou VFN Praha 
2, Neurologickým odd�lením VFN v Brn�, Státními lé�ebnými 
lázn�mi Velké Losiny, III. interní klinikou VFN Praha 2 aj. 
 

 
Prezentace v médiích 

 
 

Tisk -Vozí�ká�, Vozka, Klub KVP, Noviny M�ŽEŠ, Klí� 
Rozhlas a televize - kabelová televize UPC – Aktuál Prahy 11 
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Celkové vyú�tování hospoda�ení AMD v �R k 31.12.2006 
 

P�íjmy 
 

Dotace MZ �R K� 469 800,— 
Dotace MPSV �R  275 259,04 
Granty M� Praha 11  60 000,— 
Grant M�sto Kladno  5 000,— 
Grant �RHO  15 000,— 
Granty T-Mobile-Nadace VIA  126 100,— 
Sponzorské dary  180 000,— 
Ostatní p�ísp�vky  4 700,— 
P�íjmy za pobyty  451 769,— 
Jiné ost. p�íjmy – vratka /05  9 062, — 
Úroky KB, TV  92,41 
�lenské p�ísp�vky  60 350,— 
P�íjmy celkem K� 1 657 132,45 
 

Výdaje 
 

Mzdové náklady:  K� 412 140,— 
   - hrubé mzdy K� 212 251,— 
   - OOV  95 540,— 
   - odvody ZP, SP  104 349,— 
 

Provozní náklady: K� 1 168 796,61 
 

   materiálové - kancel., ostat. materiál 2 573, — 
 - DDHM – PC, tiskárna 36 177,19 
   nemateriálové - elektrická energie  3 477,50 
   služby - pobyty  862 860,— 
 - Zpravodaj AMD  105 933, — 
 - AK (soc. poradenství) 28 560,— 
 - nájemné  10 128,— 
 - pojišt�ní majetku  3 029,— 
 - úrazové pojišt�ní organizace 1 254, —  
 - kurzy – arteterapie 25 766,— 
 - sch�ze  6 694,— 
 - jubilea  1 299,— 
 - ostatní služby  844, 57 
 - poplatky KB, NRZP, KRZP 8 820, — 
 - internet, webové stránky 31 542, 81 
 - EAMDA  7 118, — 
   cestovní náklady - doprava  5 470,50 
   spoje - telefon  25 264,54 
 - poštovné  1 985,50  
Výdaje celkem  K� 1 580 936,61 
 

Hospodá�ský výsledek za rok 2006 – zisk K�  76 195,84 
 
  

                                                                    Jana Roušalová, hospodá�ka AMD v �R 
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Pod�kování státním institucím, sponzor�m a dárc�m 
 
D�kujeme státním institucím, sponzor�m a dárc�m, kte�í finan�n� nebo materiálními 
dary p�isp�li k �innosti a prezentaci Asociace muskulárních dystrofik� v �eské republice. 
Velmi si této pomoci vážíme a doufáme v jejich podporu i v dalších letech. 
 

Seznam státních institucí, sponzor� a dárc� je uveden abecedn� bez ohledu na 
výši finan�ního p�ísp�vku �i hodnoty daru: 
 
 
 Alena a Olda Netrvalovi 
 Babi�ka a d�de�ek 
 Benediktinské opatství Rajhrad  
 Caha Stanislav 
 �eská rada humanitárních organizací 
 ELEKTROUNIVERSAL – Michal Malík, Praha 
 Fuchsová Hani�ka 
 Hosp�dka v Chaloupce 
 LT stavby Plze� 
 MEYRA �R 
 MEZADO – Jan Pešek Plze� 
 Marek Pech – Autodoprava Plze� 
 Franta a Marta Bockovi  
 Milan a Jana 
 Ministerstvo práce a sociálních v�cí �R 
 Ministerstvo zdravotnictví �R 
 V�ra a Petr Landovi 
 OPTIK JAKL, Praha  
 OPTREAL s.r.o 
 ORTOSERVIS 
 P�j�ovna lodí Pavel Sikita 
 Profi Bowling T�emošná 
 Restaurace Na potravinách 
 Restaurace SPORT – Nové Strašecí 
 �eho�ík Zden�k  
 Petr Vojá�ek – po�íta�e FOX 
 SETRANS – Josef Selichar 
 Šachový oddíl Habrovany 
 Trafika u Vlastíka 
 Tytorová Zdena 
 Ú�ad M� Praha 11 
 Volksbank – pobo�ka Brno 
 VANDR BOYS 
 Vodácké tábo�išt� DOLANY 
 Zlatnictví LONY s.r.o. 
 ZLATÝ SV�T s.r.o. - Josef Zden�k, Praha 
 
 

a mnozí, kte�í si nep�áli být jmenováni, také n�kte�í �lenové AMD v �R    
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Ro�ní �lenský p�ísp�vek 
 

�lena AMD v �R �iní 200,- K�. Pokud jste jej ješt� neuhradili, 
u�i�te tak co nejd�íve. V kolonce variabilní symbol uve	te své 
�lenské �íslo a poslední dv� �íslice roku, za který �lenský p�ísp�vek 
hradíte. Nap�. pro �lenské �íslo 323 a rok 2007 bude ve variabilním 
symbolu uvedeno 32307. Své �lenské (eviden�ní) �íslo najdete na 
adrese p�epravní obálky Zpravodaje AMD, nebo se m�žete na n� 
zeptat v kancelá�i AMD, pop�. nechat vzkaz na záznamníku nebo 
použít e-mailovou poštu. �lenský p�ísp�vek je též možno uhradit 
osobn� v ú�edních hodinách v kancelá�i AMD, Petýrkova 1950 
(suterén), Praha 4 – Chodov. Zárove� d�kujeme všem našim �le-
n�m, kte�í úhradou �lenského p�ísp�vku na rok 2007 v �ástce 
vyšší, než byla stanovena, finan�n� podpo�ili �innost AMD v �R.  

       Red. 
 
 

D�ležité informace 
 

Bezplatné sociáln� právní poradenství pro �leny AMD v �R stále 
poskytuje JUDr. Jan Bébr, telefon 257 003 451. Možnost zastupo-
vání p�i soudním �ízení.                                     Red.     
                           
 
Zemní plyn pro držitele pr�kaz� ZTP/P se slevou. Od 1. dubna 2007 
vstoupil v platnost ve všech plynárenských spole�nostech RWE pro-
dukt Výhody pro držitele pr�kazu ZTP/P. Umož�uje získat slevu  
z odebraného zemního plynu ve výši 20 K�/MWh. Sleva je ur�ena 
výhradn� držitel�m pr�kazu ZTP/P, smlouva o odb�ru zemního ply-
nu musí být uzav�ena na jméno žadatele, žadatel m�že být zákonným 
zástupcem nezletilého držitele pr�kazu ZTP/P. Typizovanou žádost 
potvrzenou p�íslušným sociálním odborem M�Ú je t�eba podat v Zá-
kaznické kancelá�i. Sleva je uplatnitelná ke dni podání žádosti a ne-
lze ji získat zp�tn�. Veškeré aktuální informace o nabídce najdete na 
internetových stránkách jednotlivých plynárenských spole�ností sku-
piny RWE.                       

www.helpnet.cz  
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Kandidáti navrženi do výboru AMD v �R 
 
Na následujících stránkách vás seznámíme s kandidáty do vý-
boru AMD. V�tšinu jich budete znát z d�ív�jška, ale najdete 
mezi nimi i nové tvá�e. Práce v organizaci není v�bec jedno-
duchá, a proto si je t�eba vážit, že se najdou lidé, kte�í jsou 
ochotni pracovat pro druhé a to �asto i na úkor vlastního volna 
a takové Vám p�edstavujeme. 
 
 
V�ra Furišová 
 
Narodila jsem se v Hyn�icích na Novoji�ínsku roku 1951. Po ukon-
�ení základní školy v Odrách jsem žila nadále u rodi��. Za�átkem 
roku 1974 jsem se p�est�hovala do ÚSP Hrabyn�, kde jsem si našla 
své první zam�stnání v místní provozovn� SI Meta. Po 15 letech 
života v ÚSP jsem se p�est�hovala do bezbariérového bytu v Brn� – 
Vinohradech. Nyní bydlím v Luké v Olomouckém kraji. 
Jsem postižena progresivní svalovou dystrofií, která se u m� za�ala 
projevovat kolem desátého roku v�ku. Posledních 15 let používám 
elektrický invalidní vozík. 
�lenkou AMD jsem od jejího založení. Nyní zastupuji AMD 
v NRZP �R Olomoucké krajské rad� osob se zdravotním postižením. 
Pracuji také ve sdružení SPERANZA 2005 o. s., které se zabývá 
rozvojem regionu, ve kterém bydlím. 
 
 
Zden�k Janda 
 

Je mi 42 let a žiji v Kladn�. V osmi letech se u m� 
projevila svalová dystrofie. Patnáct let jsem �lenem 
AMD a ve výkonném výboru pracuji dva roky, kde 
se zabývám sociální tématikou a jinými �innostmi 
pot�ebnými pro chod organizace. Jsem též �lenem 
n�kolika dalších ob�anských sdružení, ze kterých 
�erpám zkušenosti pro naši organizaci. Více jak 
deset let se snažím pomáhat p�i odstra�ování archi-

tektonických bariér v doprav� na Kladn�. Mým cílem je naši orga-
nizaci více zviditelnit a také bych rád pracoval na tom, aby se o mus- 
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kulární dystrofii v�d�lo více a možná v budoucnu se poda�ilo vybu-
dovat kvalitní specializované centrum pro nervosvalové onemocn�ní 
jako je tomu nap�. ve Slovinsku �i Itálii. Mezi mé záliby pat�í mimo 
jiné šachy, fotografování, �etba. 
 
Blanka Jedli�ková 

 
Žiji s manželem v Praze v bezbariérovém dom� 
v Petýrkov� ulici. Již v raném d�tství se u m� proje-
vila spinální amyotrofie W-H. Jsem upoutána na 
elektrický vozík a zcela závislá na pomoci manžela 
a rodiny. Pracuji doma. Již n�kolik let pat�ím mezi 
�leny AMD, 4 roky pracuji ve VAMD a VVAMD. 
Zajímám se o život postižených, pravideln� se zú-

�ast�uji akcí po�ádaných AMD. Ráda bych byla užite�ná a m�la 
možnost pomoci lidem se stejným osudem. 
 
Jitka Ka�írková 
 

Narodila jsem se v Tachov�. Vzd�lání mám vy-
sokoškolské. Jsem soukromá u�itelka angli�tiny.  
V AMD v �R jsem od roku 1989. Pracuji jako �len 
redak�ní rady Zpravodaje. Jsem �lenkou výkonného 
výboru AMD a zástupkyní AMD v �R ve styku  
s EAMDA. 

 
 
Jaroslava Kaslová 
 
Ve dvou a p�l letech jsem prod�lala poliomyelitidu s postižením 
dolních kon�etin, pravé horní, zádových a b�išních sval�. Celý pro-
duktivní v�k jsem pracovala v podnicích pro zdravotn� postižené,  
nejdéle ve Svazu invalid�. Od založení ZO MD (Základní organizace 
muskulárních dystrofik�) jsem pomáhala v práci svému manželovi, 
který byl dlouholetým p�edsedou nejprve ZO MD, pozd�ji AMD  
v �R. Od roku 1991 jsem na �áste�ný úvazek pracovala v AMD, 
pozd�ji na úvazek plný. Pracovní pom�r jsem ukon�ila z vážných ro- 
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dinných a zdravotních d�vod� koncem lo�ského roku. Pokud to bude 
v�le �len�, ráda bych ješt� byla sou�ástí práce pro ostatní.  
 
Jaroslav Macák 
 

Narozen 8. 11. 1950 v �eských Bud�jovicích. Mám 
st�ední odborné vzd�lání. Pracoval jsem jako údrž-
bá� a pozd�ji správce Domu služeb. V sou�asné dob� 
pe�uji o osobu blízkou. Pomáhám AMD v �R s ad-
ministrativní �inností. 
 
 

 
Jana Macáková 
 

Narozena 10. 3. 1956 v Praze. Mám st�ední ekono-
mickou školu. Jsem na vozíku. V sou�asné dob� 
pracuji jako administrativní pracovnice v kancelá�i 
AMD a zastávám funkci p�edsedkyn� revizní ko-
mise AMD. 
 
 

 
Ji�í Mošna 
 

Narodil jsem se v roce 1947. V sou�asné dob� pra-
cuji jako docent na Kated�e kybernetiky Fakulty 
aplikovaných v�d Západo�eské univerzity v Plzni. 
Habilitoval jsem se v roce 1990. Od roku 1990 jsem 
byl po deset let vedoucím odd�lení automatického 
�ízení. Jsem ženatý, mám dceru, syna a dv� rozto-
milé vnu�ky. Mezi mé koní�ky krom� práce pat�í 

hudba a plavání. Progresivní svalová dystrofie Beckerova typu u mne 
byla zjišt�na v roce 1980. N�kolik let se pohybuji na vozíku, od 
lo�ského roku užívám i vozík elektrický. Jsem dlouholetým �lenem 
AMD. V osmdesátých letech jsem se podílel na organizování práce 
Západo�eské pracovní skupiny AMD. Jsem též �lenem výboru orga-
nizace „Vozí�ká�i Plze�ska“ svazu TP v �R.  



18 

 
Nikos Nerancolakis 
 

Narodil jsem se 20.9.1953, vyu�il se záme�níkem, 
jsem ženatý a mám dv� dcery a t�i vnuky. Progre-
sivní svalovou dystrofií trpím od svých 24 let. 
Pracoval jsem v AMD v �R v OPS a byl jsem 
místop�edsedou výboru AMD. Nyní jsem zapojen 
jen v regionu. Pohybuji se na elektrickém vozíku. 
Mám zájem o sport a ve�ejný život. 

 
 
Eva Pišt�ková  
 

Jmenuji se Eva Pišt�ková, je mi 24 let, pracuji  
v Dom� d�tí a mládeže. Jsem �lenkou AMD. Odma-
la se ú�astním rekondi�ních pobyt� s tetou, která je 
t�žce t�lesn� postižená. Našla jsem zde mnoho dob-
rých p�átel a seznámila se s problematikou hendike-
povaných. Ráda bych pomáhala tam, kde bych moh-
la být užite�ná. 

 
 
Petr Procházka 
 

Jmenuji se Petr Procházka, narodil jsem se v Unhošti 
okr. Kladno. Je mi 63 let. V p�ti letech jsem 
onemocn�l d�tskou obrnou. Po ukon�ení základní 
školy jsem absolvoval �ty�leté studium St�ední 
ekonomické školy. 27 let jsem pracoval jako ú�etní. 
Posledních 15 let jsem pracoval v a.s. META 

KLADNO v profesi personalisty. V sou�asné dob� již do zam�stnání 
nedocházím. 
Spolu se svojí ženou se již mnoho let zabýváme prací pro AMD, 
p�evážn� funkcemi, které se týkaly ekonomické agendy a RK. V sou-
�asné dob� vykonávám funkci místop�edsedy a jsem pov��en orga-
nizací n�kterých rekondi�ních pobyt�. Záliby pro volný �as jsou pro 
m� p�edevším práce na po�íta�i a cestování. 
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Vlastimil Rédl 
 
 

Narodil jsem se 31.3.1958 v Praze. Stejn� jako moje 
sestra Stanislava jsem od narození postižen spinální 
svalovou atrofií a pohybuji se na elektrickém vozí-
ku. Po absolvování základní školy jsem se vyu�il 
v podniku Aritma Praha, kde jsem osazoval plošné 
spoje do po�íta��. Po roce 1989 jsem za�al podnikat 
a donedávna jsem p�sobil jako trafikant. Nyní mám 

práci na po�íta�i. K mým zálibám pat�í kreslení, tvorba vlastních 
webových stránek a fotografování. Pokud budu zvolen do výboru 
AMD v �R, cht�l bych op�t oživit tradici jednodenních zájezd� a vý-
let� jak zde v �echách, tak i do ciziny. 
 
 
Pavlína Riglová 
 

Narodila jsem se 2.10.1940 v Brn� – Líšni. Po ukon-
�ení základní školy jsem se vyu�ila soustružnicí. Po 
narození druhého syna, u kterého se zjistila rodová 
choroba, jsem zm�nila povolání. Za�ala jsem praco-
vat jako pe�ovatelka. Doplnila jsem si vzd�lání p�-
tiletým studiem na zdravotní škole, které jsem ukon-
�ila s vyznamenáním. Pracovala jsem dva roky v ne-

mocnici Hybešové v Brn� a po t�žké žloutence jsem za�ala pracovat 
jako okrsková sestra pe�ovatelské služby. Ve svém povolání jsem 
pracovala také s t�lesn� postiženými. V Brn� na Vinohradech jsem  
v bezbariérovém dom� za�ídila nep�etržitý provoz pro t�žce t�lesn� 
postižené, zvlášt� pro muskulární dystrofiky. Tento provoz funguje 
dodnes. Jsem již 12 rok� v d�chodu a pracuji bezplatn� pro t�žce 
postižené dodnes. Vedu každý rok psychorehabilita�ní kurz u nás  
i v zahrani�í. Pracuji jako p�edsedkyn� JKRZP (Jihomoravská kraj-
ská rada zdravotn� postižených). Krom� této práce mými koní�ky 
jsou vnuci a vnu�ky, �tení, divadlo, zp�v a v neposlední �ad� m�j 
manžel. 
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Jana Roušalová 
 
Jmenuji se Jana Roušalová, narodila jsem se a to mys-
lím sta�í. Mám st�edoškolské ekonomické vzd�lání  
a v AMD pracuji jako hospodá�-ú�etní již od r. 1991. 
Ú�etnictví je moje hobby, ale ráda si vychovám svého 
nástupce. Myslím, že toto sd�lení k pln�ní funkce, 
kterou zastávám, je dosta�ující.  

 
 
Ji�í Šandera 

 
Narodil jsem se 14.8.1943 v Padochov�, který se poz-
d�ji stal �ástí Oslavan. Zde jsem vychodil základní 
školu. Vyu�il jsem se strojním záme�níkem ve Zbro-
jovce v Brn� a vojnu jsem si odsloužil v Poho�elicích. 
V roce 1966 jsem se oženil, mám dv� dcery a p�t 
vnou�at. V roce 1969 jsem onemocn�l a od té doby 

jsem odkázán na elektrický invalidní vozík. Od roku 1986 žiji v Ha-
brovanském zámku – domov� pro zdravotn� postižené. Od roku 
1987 jsem rozvedený. Mými koní�ky jsou po�íta�, cestování, šachy, 
kuželky, hudba, sport a mám rád chvíle ve spole�nosti s dobrý-
mi p�áteli. 
 
 
Stanislava Újezdská – Rédlová 
 

Narodila jsem se 3.10.1955 v Praze. Od narození 
jsem postižena spinální svalovou dystrofií. I když 
jsem nikdy nezažila pocit ch�ze, nem�la jsem a ne-
mám sklony k sebelítosti. Rodi�e nás s bratrem, kte-
rý je stejn� postižen jako já, vedli k tomu, abychom 
naše postižení nevnímali jako handicap, ale abychom 
v rámci svých schopností žili zcela normální život. 

Absolvovala jsem externí studia na všeobecném gymnáziu a násled-
n� jsem složila státní zkoušku z francouzského jazyka. V roce 1984 
jsem se stala �lenkou ZO MD (nyní AMD v �R) a v roce 1999 jsem 
byla zvolena p�edsedkyní AMD v �R. Zárove� jsem �lenkou redak- 
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�ní rady Zpravodaje AMD. K mým zálibám pat�í ru�ní práce, 
malování abstraktních obrázk�, �etba, hudba tém�� všech žánr�, 
toulky p�írodou, zví�ata v�etn� had�. Mojí nejv�tší láskou a touhou 
jsou hory a velehory. Velkým snem je dotknout se Mount Everestu, 
ale je to opravdu jen sen, který se asi t�žko do�ká svého napln�ní. Po 
dobu 8 let, co vykonávám funkci p�edsedkyn�, jsem se snažila svou 
prací p�isp�t k tomu, aby se život muskulárních dystrofik� zkvalit-
�oval. Problém�, se kterými se muskulární dystrofici každodenn� 
potýkají, je mnoho a jejich odstran�ní nebo alespo� zmírn�ní není 
v�bec jednoduchou záležitostí. Pokud budu zvolena do výboru AMD 
v �R a dá-li Pánb�h zdraví, cht�la bych pokra�ovat v prosazování 
oprávn�ných požadavk� a zájm� muskulárních dystrofik� tak, aby 
jejich specifické problémy byly uspokojeny. Od p�írody jsem opti-
mistka a v��ím, že se to jednou kone�n� poda�í. 
 
 
Zuzana Vojá�ková 
 

Jsem �lenkou AMD od roku 1992. V roce 1998 jsem 
za�ala zastupovat �leny AMD v Západo�eském kraji, 
dnes kraji Plze�ském. Naši organizaci zastupuji  
i v KRZP Plze�ského kraje a to od jejího vzniku 
v roce 2002. V posledním volebním období jsem 
byla �lenkou výboru AMD a posléze i VV AMD. 

Moje práce pro �leny AMD spo�ívá zejména v po�ádání každo-
ro�ních krajských setkání a rekondi�ního pobytu. První známky 
onemocn�ní svalovou dystrofií se u mne za�aly objevovat v 17 le-
tech. Nemoc postupovala pomalu. Nyní pro ch�zi v místnostech 
používám hole, ale venku jsem již odkázána na používání invalid-
ního vozíku. Žiji s rodinou v malé vesnici v okrese Plze�-sever. Jsem 
zam�stnaná na �áste�ný úvazek. Moje záliby jsou pasivn� sport  
a aktivn� ru�ní práce a návšt�va r�zných kulturních akcí. 
 
UPOZORN�NÍ !! 
 

V p�íštím �ísle Zpravodaje budou vloženy volební lístky pro 
kandidáty do výboru a revizní komise AMD v �R. 
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NOVINKY  VE  VÝZKUMU  MD 

 
Objevení nového genu zp�sobujícího spinální  

svalovou atrofii 
 
V�dci z Francie identifikovali novou genetickou formu spinální 

svalové atrofie (SMA), choroby, p�i které motorické neurony (ner-
vové bu�ky) v míše a n�kdy v mozkovém kmenu degenerují.  

V�tšina p�ípad� SMA je následkem vrozené mutace v každém 
ze dvou chromozom� 5 gen� dít�te (od každého rodi�e jeden), který 
nastavuje SMN bílkovinu. Další recesivní forma SMA (p�edpoklá-
dající genetické defekty u obou rodi��), která se projevuje u dít�te  
v prvních týdnech života dýchacími obtížemi, je zp�sobena genetic-
kou mutací na chromozomu 11. N�kte�í jedinci postižení touto cho-
robou z�stávají však bez genetické diagnózy. 

Isabelle Maystadt z Hopital Necker Enfants Malades v Pa�íži 
spole�n� se svými kolegy dokázala lokalizovat oblast na chromozo-
mu 1, kde se nachází gen, který ve chvíli jeho mutace m�že zp�sobit 
další recesivní formu SMA. Tato nemoc byla objevena p�i pozorová-
ní jedné velké rodiny p�vodem z Mali (blízko Alžíru) a její forma je 
podobná známému typu 3 této choroby. Je však mnohem vážn�jší  
a postihuje také dýchací svaly a svalstvo na dlaních a chodidlech. 

V�de�tí pracovníci, kte�í publikovali své poznatky v �ervnovém 
�ísle �asopisu Neurology, se snaží identifikovat specifický gen 
zp�sobující tuto chorobu, aby postižení pacienti mohli být geneticky 
diagnostikováni. „Identifikace nového genu umožní lépe porozum�t 
molekulárním mechanism�m zp�sobujících degeneraci motorických 
neuron�,“ tvrdí v�dci. 

 
Nové poznatky v oblasti myastenie 

 
Myastenie je choroba, p�i které p�enos nebo p�íjem signál� 

z nervových vláken ke sval�m jsou p�erušené. Lé�ba se dlouhodob� 
soust�edila na zlepšení síly signálu a to prodloužením ú�inku che-
mického acetylcholinu. V p�ípadech, kde základní problém zahrnuje 
porušení imunitního systému, je lé�ba zam��ena na potla�ování  
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imunitních reakcí, které ruší neuro p�enos. V�dci se pokoušejí 
zdokonalit tyto strategie, aby mohli dosáhnout lepších výsledk� 
v lé�b� s menšími vedlejšími ú�inky.  

 
Testování hodnoty tymektomie 

u myastenie gravis 
 
Mezinárodní výzkum zam��ený na ú�inek odstran�ní brzlíku 

v lé�b� myastenie gravis (MG) (svalová slabost), byl zahájen v 70 
centrech ve Spojených státech, Evrop� a Asii. 

Odstran�ní brzlíku, orgánu imunitního systému nacházející se 
v hrudníku, lze provést jedin� chirurgickou cestou a zákrok se 
nazývá tymektomie. Tato metoda byla dlouhou dobu používána 
v lé�b� MG, choroby, p�i které imunitní systém chybn� úto�í na �ásti 
svalových vláken p�ijímací signály od nervového systému.  

Avšak až doposud nebyla uskute�n�na žádná systematická 
studie zam��ená na možný ú�inek tymektomie p�i lé�b� MG vedle 
standardní medikace prednisonem. Tato studie by m�la ur�it, zdali 
tymektomie poskytuje další kontrolu nad symptomy MG nebo 
umožní snížení dávky prednisonu u pacient�.  

V rámci v�deckého výzkumu se hledají dosp�lí pacienti ve v�ku 
18 až 60 let, kte�í by byli ochotni podstoupit lé�bu prednisonem 
spole�n� s tymektomií, nebo by užívali jenom prednison. Výzkum by 
trval p�ibližn� t�i roky a vybraní pacienti by museli spl�ovat i jiná 
kritéria.  

Další podrobnosti najdete na www.soph.uab.edu/mgtx. 
 

Chybná lé�ba symptomu krátkodobé zástavy 
dýchání u MD 

 
Skupina kanadských v�dc� objevila, že ur�itý typ dechových 

poruch b�hem spánku jako následek oslabení dechových cest je 
pravd�podobn� �ast�jší u lidí trpících myastenií gravis (MG) než  
u zdravých osob. Problém známý jako obstruktivní spánková apnoe 
(OSA) nemusí být vždy správn� rozpoznán a ozna�en.  

Michael Nicolle z London Health Sciences Centre v Ontariu 
spole�n� se svými spolupracovníky, kte�í publikovali své poznatky 
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v �ervencovém �ísle �asopisu Neurology, vybrali náhodn� 100 osob 
s touto diagnózou ze 400 pacient� a odhadli u nich riziko obstruk-
tivní spánkové apnoe. 

Padesát postižených bylo ozna�eno jako vysoce rizikových a 37 
souhlasilo s tím, aby podstoupilo pozorování ve spánkové laborato�i. 
Z t�chto pacient� byl u 34 konstatován syndrom OSA, jehož p�í�inou 
bylo oslabení kr�ních a lícních sval� a pomalé, velmi povrchní 
dýchání. U dvou lidí z nízkorizikové skupiny byla též odhalena 
spánková apnoe, takže celkov� u 36 % pacient� postižených MG byl 
prokázán tento syndrom. U b�žného obyvatelstva se OSA vyskytuje 
v 15 až 20 %. V�dci tvrdí, že 36 % pacient� s MG podce�uje riziko 
spánkové apnoe a 13 % z vysoce rizikových jedinc� v�bec nepod-
stoupilo pozorování ve spánkové laborato�i.  

Spánková apnoe m�že zp�sobit vážné poruchy spánku a celo-
denní únavu, které �asto bývají chybn� p�isuzované celkovému 
zhoršení zdravotního stavu pacient� s MG. Autor upozor�uje, že bez 
pozorného p�ehodnocení d�ležitosti v�asného objevení OSA se 
chybn� zvyšují dávky lék�, hlavn� kortikosteroid�, což m�že vážn� 
poškodit zdraví pacienta.  

Správná lé�ba spánkové apnoe je používání adekvátního dýcha-
cího p�ístroje b�hem spánku.  

 
Výzkum „Exon Skipping“ u onemocn�ní DMD 

byl zahájen v Holandsku 
 
První výzkum, jehož cílem je zkoumání lé�ebné metody známé 

jako exon skipping u chlapc� postižených Svalovou dystrofií typu 
Duchenne (DMD), probíhá v sou�asnosti v Leiden University 
Medical Center v Holandsku. Sponzorem výzkumu je Gerard 
Platenburg z Holandské biofarmaceutické spole�nosti Prosensa 
(www.prosensa.nl). 

Metoda exon skipping, která se prokázala jako velmi slibná 
lé�ba u myší postižených DMD spo�ívá v technice, která podporuje 
bu�ky, aby p�esko�ily p�es chybnou genetickou informaci a vytvo-
�ily tém�� plnohodnotnou bílkovinu ze zbytku správné informace. 
(�ásti gen�, které zásobují kódy nutné k vytvo�ení struktury bílko-
viny, se nazývají exony.) Tato metoda je odlišná od techniky 
p�ed�asného stop kodonu (bu�ky se „pro�tou“ molekulárním stop 



25 

signálem) popsané v �lánku o výzkumu PTC124. Metodu „exon 
skipping“ lze potenciáln� použít u více genetických mutací zp�so-
bujících DMD.  

Vše se provádí skrze antimediátorovou oligonukleovou slou�e-
ninu (AON), která se p�ilepí specificky zam��enou genetickou 
sousledností a zabra�uje bu�kám použít ty exony, které vytvá�ejí 
bílkoviny.  

U chlapc� postižených DMD, gen ur�ený k tvorb� svalové bíl-
koviny, dystrofinu, m�že nést �adu anomálií a alespo� n�které z nich 
mohou být potla�ené technikou exon skipping.  

Výzkum bude sledovat �ty�i až šest chlapc� postižených DMD 
ve v�ku od 8 do 16 let. Každému z nich bude aplikována do svalu 
jedna injekce s experimentální slou�eninou AON. 

Test AON byl vyvinut Prosensou pomocí v�deckých poznatk�  
a dopln�n z mnoha zdroj� v�etn� Judith van Deutekom z Leidenské 
University, odboru genetiky, bývalé stipendistky MDA, která vyz-
koušela tento typ lé�by na myších.  

Platenburg upozor�uje, že výzkum je „experimentální studií  
o ú�innosti, bezpe�nosti a snášenlivosti jedné dávky AON u pacient� 
s DMD“. Jestli tato metoda m�že zp�sobit obnovení výroby dystro-
finu, prokáže až výzkum, který by m�l poskytnout d�kaz pot�ebný 
k tomu, aby sm�s AON byla aplikována do sval� v celém t�le.  

„Máme všechny d�vody domnívat se, že výzkum prokáže 
terapeutické možnosti naší technologie, �ímž vytvo�í základ pro 
ú�innou lé�bu této t�žké nemoci“, �íká Platenburg.   
 

           Quest, No 6/2006, 1/2007. P�el. Mgr. D. Zalmanová 

                        
Duchennova svalová dystrofie (DMD) 

Co m�žeme ud�lat pro naše nemocné d�ti a co už nedokážeme 
 

Dokon�ení rozhovoru s prof. Rudolfem Korinthenbergem, p�ed-
nostou D�tské neurologie na Klinice pediatrie na Univerzit� ve 
Freiburgu. Jde o interwiev pana Günthera Scheuerbrandta, který 
mluvil s profesorem Korinthbergem p�edevším o možnostech, které 
jsou dostupné rodi��m i léka��m pe�ujícím o d�ti s DMD do doby, 
než bude možno nemoc lé�it. Text, který je zkrácenou verzí 
nahraného rozhovoru, byl schválen a m�že být poskytnut rodinám 
a lidem, které pe�ují o DMD pacienty. 
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V�tší klinické pokusy 
 
 

Jsou otev�eny další klinické studie se 160 látkami: alburetol, oxandrolone,  
L-arginine atd. Ale výsledky t�chto pokus�, které probíhají jak na myších, tak 
na lidech, nejsou nijak významné. Na konci zprávy o každém takovémto 
pokusu je vždy uvedeno, že je t�eba provést další studie. 
 

Asi bych m�l vysv�tlit, co je mín�no tím, že jsou nutné další pokusy. To má 
co d�lat s metodami t�chto pokus�, a také je to z d�vodu, že pot�ebujeme 
pro studie více d�tí a ne jen dvacet. P�irozené procesy mají velkou 
prom�nlivost. I proto ne každé dít� s DMD má stejný pr�b�h nemoci v ur�i-
tém v�ku. Další skute�nosti, které ovliv�ují výsledky pokus�: každý �lov�k si 
m�že zlomit nohu, zima také ovliv�uje svalovou sílu, psychická odolnost – 
dít� se m�že cítit fyzicky dob�e, ale m�že být deprimováno tím, že jeho 
svalová síla není dostate�ná. 
 

Pokud je velice prom�nlivý pr�b�h onemocn�ní u jednotlivých pacient�, pak 
je také t�žké prokázat, že zm�ny, ke kterým došlo, nejsou pouze p�irozeným 
vývojem. Tyto p�irozené zm�ny je možné redukovat, pokud se studie zú�ast-
ní co nejvíce pacient�. 
 

Pro prokázání ú�ink� terapie, kdy je zv�tšení síly opravdu malé, musí být do 
studie za�azeno mnoho pacient�. I když malá studie prokáže velký p�ínos, 
jako nap�. s kreatinem, není to statisticky významné, pak je t�eba ud�lat op�t 
studii s dvakrát až t�ikrát v�tším po�tem pacient�, a m�že se ukázat, že 
ú�inky jsou mnohem menší, než se p�edpokládalo. Ale tím se ú�inek 
nezv�tší. Tento malý ú�inek bude pouze více prokazatelný a nebude otáz-
kou náhody. V�tšinou pracujeme se substancemi, jejichž ú�inek, pokud 
existuje, tak je velice malý, že nem�že zm�nit pr�b�h nemoci ani funkci �i 
schopnost ch�ze. 
 

Dokonce i ve studii se steroidními hormony (prednison, deflazacort) na zá-
klad� dostupných klinických dat se prodloužila ch�ze pouze o dva roky. 
Musíme se smí�it se skute�ností, že žádné substance, dokonce i když mají 
n�jaké ú�inky, nedokáží prodloužit výrazn� schopnost ch�ze. 
 
 

Kombinované terapie 
 
 

Stálo by za to, spojit ú�inky více substancí, o kterých jsme mluvili, a zv�tšit 
tak jejich ú�inky? 
Ano, protože všechny tyto látky, o kterých jsme mluvili: steroidní hormony, 
kreatin monohydrát, vitamin Q atd., pravd�podobn� ovliv�ují r�zné �ásti 
biologických proces�. A z�ejm� práv� díky jejich kombinaci se ú�inek 
zv�tšuje. Ale bude z�ejm� nemožné toto ov��ovat v�deckými pokusy, proto-
že vždy budete pot�ebovat alespo� 150 pacient� pro každou kombinaci lék�. 
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Pokud by se prokázaly ú�inky u jednotlivých substancí, pak by jejich kombi-
nace m�la mít efekt. 
 

Také v naší studii dostanou n�kte�í pacienti kreatin nebo vitamin Q v kombi-
naci se steroidními hormony (prednison a cyklosporin). Tak abychom mohli 
odd�lit ú�inky t�chto látek, nesmí dojít ke zm�n� v pr�b�hu studií. Takže se 
nic nesmí za�ít brát a nic p�estat užívat. 
 
 

Diagnostika 
 
 

Te� bychom m�li mluvit o diagnostických metodách. Objevila se nová meto-
da Dr. Jana Schotena z Amsterodamu, která dokáže najít delece a duplikace 
v dystrofinovém genu. Tato metoda má oproti ostatním tu výhodu, že m�že 
být nalezena delece a duplikace na jednom ze dvou X chromozom� u žen, 
takže p�enaše�ky mohou být diagnostikovány i v rodinách, kde není chyba 
v genu u dít�te odhalena. Tuto metodu používají pro genetické rozbory DMD 
pacient� v genetických laborato�ích ve Wurzburgu a jinde. Problém u této 
metody je, že ve v�tšin� p�ípad� neodhalí bodovou mutaci. Ale tyto mutace 
mohou být nalezeny DGGE metodou v Groningen v Holandsku (za 650 euro, 
dr. Annemarie van der Hout). 
 

Pokud genetický výsledek testu prokáže ur�itou mutaci v �tecím rámci nebo 
ne, pak lze ur�it, zda se jedná o Duchenne nebo Becker svalovou dystrofii.  
 

Je pak biopsie nezbytná? 
Vývoj genetické diagnostiky za minulý rok je bezpochyby jedním z d�leži-
tých zlepšení v pé�i o pacienty s DMD. Máme více genetických možností. 
Nejde o to, ur�it pouze delece, relativn� snadno ale také najít bodové 
mutace, což je mnohem dražší. My i naši kolegové z USA jsme názoru, že 
nalezení mutace (zm�ny), která p�eruší �tecí rám, je dosta�ující k tomu, aby 
byla prokázána diagnóza DMD. A to platí i pro v�decký výzkum, kde je 
opravdu nutné spolehliv� ur�it diagnózu. 
 

Tato diagnóza je platná asi v 95% p�ípad�, tj. pokud máme geneticky 
potvrzenou diagnózu s posunem �tecího rámce, pak máme 95% jistoty, že je 
to Duchenne a ne Becker. A pokud to navíc potvrdí i klinické p�íznaky, které 
se objevují již ve 4 letech, pak jsme si diagnózou jisti a není t�eba d�lat 
svalovou biopsii. 
 

Také spoléháme na holandskou metodu DGGE. Genetickou analýzu za�íná-
me d�lat na našem odd�lení nebo ve Wurzburgu. Pokud nenajdeme žádnou 
deleci, pak se domluvíme se zdravotní pojiš�ovnou pacienta, zda nám uhradí 
genetické testy metodou DGGE v Holandsku za 650 euro. Pokud pojiš�ovna 
souhlasí, pošleme tam vzorek krve. Pokud ale pojiš�ovna nesouhlasí, je 
t�eba ud�lat biopsii. 
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Zázra�ní lé�itelé a podobné v�ci 
 
 

Poj�me si te� povídat o tom, co by rodi�e nem�li d�lat. Ur�it� by nem�li 
jezdit do Kyjeva s dít�tem na vyšet�ení, které stojí 45 000 euro a pak platit 
každého p�l roku 30 000 euro za lé�bu, jejíž ú�inky nejsou prokazatelné. 
N�kte�í rodi�e se zajímají o terapii magnetického pole. Toto je nesmysl, 
protože v dystrofinovém genu není žádné železo, takže nem�že reagovat 
s žádnými magnetickými �arami. A jsou zde další nesmyslné v�ci, kterým by 
se rodi�e m�li vyhnout. 
 

Ano, souhlasím. Ale je to dost komplikované. Rodi�e by m�li být velmi kriti�tí 
ke zprávám nejr�zn�jších terapeutických nabídek, které tvrdí, že nemoc 
vylé�í. To platí pro všechny metody, i pro medicínské. O tom, co je DMD, 
víme dob�e od roku 1985. Od té doby probíhá intenzivní výzkum genové 
terapie, exon skipping, dalších substancí, o kterých jsme mluvili. Výsledky 
t�chto výzkum� se velice liší mezi v�dci v zemích intenzivního výzkumu jako 
jsou USA a Velká Británie, Francie, Holandsko, N�mecko, Itálie a Japon-
sko. Informace o tom, na �em naši kolegové pracují, máme �áste�n� také 
z výzkumných zpráv. Ale pro všechny lidi, kte�í opravdu rozum�jí tomuto 
procesu, kte�í jsou mezinárodn� uznáváni a jsou schopni odolat ve�ejným 
diskusím na toto téma, je jasné, že lék nebo úplné vylé�ení svalové dystrofie 
bohužel zatím není. Jestli n�kdo tvrdí, že ano, a� to prokáže. Tyto d�kazy 
nebyly nikdy p�edloženy. 
 

Pokud by v�dec v Kyjev� nebo v Pekingu nebo n�kde jinde na sv�t� m�l 
opravdu seriózní a spolehlivá data, pak by o tom ur�it� informoval na mezi-
národních kongresech a bránil by si sv�j patent jako prioritu. Ale to se 
nestalo. A navíc, pokud by byly výsledky pokus� tak dobré, jak prohlašovali, 
ší�ilo by se to mezi rodinami jako lavina a bylo by ošet�eno mnohem více 
pacient�.  
 

Dostávám se do další oblasti, kdy se musíme zabývat magnetickými 
terapiemi nebo homeopatií, dokonce s velmi starými homeopatickými 
metodami, které jsou znova oživovány. Pokud zastánci t�chto metod tvrdí, 
že cht�jí víc porozum�t patologii a cht�jí v�decká fakta týkající se svalové 
dystrofie, znamená to ve skute�nosti, že nechápou tyto v�ci komplexn�. 
 

Ale stále znovu se objevují p�ípady, kdy rodiny nejen s d�tmi, které mají 
neurologické onemocn�ní, ale také t�eba rakovinu nebo jiné nevylé�itelné 
nemoci, se upínají na homeopatii, magnetoterapii a mnoho dalších metod, 
které by „mohly“ pon�kud stabilizovat zdravotní stav jejich d�tí bez strachu 
z injekcí a v nad�ji zlepšení kvality života. Ale rodi�e by si m�li uv�domit, že 
to nemá skute�ný vliv na svalovou dystrofii. 
 

Žádné pozitivní ú�inky nebyly prokázány. Ale na druhé stran� ani my 
nem�žeme dokázat, že neexistují. A proto nic nenamítáme, když rodi�e 
využijí homeopatické nebo p�írodní terapie k standardní léka�ské pé�i.  
I z psychologického hlediska je dobré v��it, že �lov�k m�že alespo� n�co 
ud�lat. Obecn� tato lé�ba nemá žádné vedlejší ú�inky. Ale nem�lo by se to 
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p�íliš p�ehán�t, aby dít� nebylo p�etížené. Zásadn� bych odmítl krevní terapii 
(opakovaná vým�na) a podobné metody, protože poškozují dít� a navíc 
p�sobí stres i bolest, aniž by prokázaly n�jaký ú�inek. Také by rodi�e nem�li 
zapomínat, že za takováto ošet�ení zaplatí nemalé peníze. 
 
 

Lze pomoci? 
 
 

Mluvili jsme o malých p�edpokládaných ú�incích, o tom, co je povolené, 
protože je to neškodné. Ale co m�žeme opravdu ud�lat? 
Myslím si, že jedna v�c by m�la být jasná, a to je mé poselství, které 
p�edávám svým student�m na kurzech a školeních, a také léka��m: 
Nežijeme v dob�, kdy bychom mohli tvrdit, že se nedá v�bec nic d�lat u sva-
lové dystrofie, zvlášt� u Duchenna. Je pravda, že neumíme tuto nemoc 
vylé�it. Ale jsme p�esv�d�eni, že m�žeme d�tem pomáhat vhodným zp�so-
bem. 
Co je v našich silách ud�lat? M�žeme radit rodinám. M�žeme redukovat 
úzkost, která v rodinách je. M�žeme se spojit a být s nimi. M�žeme jim 
pomáhat p�i �ešení sociálních otázek, naši pracovníci jim poradí, ukáží jim 
cestu, jak je možno život s postiženým dít�tem lépe zvládat, když z�stanou 
bez asistenta. 
 
 

Fyzioterapie 
 
 

A co m�žeme ud�lat pro nemocné d�ti? 
V každém v�ku m�žeme díky cvi�ení a fyzioterapii zlepšit pružnost sval� 
úm�rn� spolupráci a schopnostem dít�te. M�žeme také stabilizovat a zlepšit 
dýchání starších d�tí, a také m�žeme zlepšit hybnost hrudníku. Nejsou to 
léky, ale terapie, které dokáží zmírnit postup p�íznak� nemoci, které dokáží 
zmírnit vznikající symptomy a potíže, které s sebou tato nemoc p�ináší. 
 
 
Pom�cky 
 
 

D�ležitý aspekt bezpochyby je, že pro každý v�k existují pro d�ti s DMD 
správné pom�cky. 
Je výhodou, že žijeme v západních zemích, kde si lidé mohou tyto pom�cky 
dovolit. Když vidíme d�ti z východu, kde rodiny bojují s finan�ními problémy, 
je nap�íklad nemožné, aby dít� s touto diagnózou získalo elektrický vozík, 
protože není nikdo, kdo by ho zaplatil. I kdyby se našel �lov�k, který by 
získal dost pen�z, není zde nikdo, kdo by vozík opravil, proto pozbývá 
smyslu tam el. vozíky posílat. Když vidíte tyto rozdíly v kvalit� života t�chto 
d�tí, musíte si uv�domit, že všechny tyto v�ci, dostupnost el. vozík�, ortéz, 
dlah apod., dokáží zna�n� zlepšit kvalitu života t�chto d�tí. 

Ozvena, 3-4/2006 
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SOCIÁLN�  PRÁVNÍ  OKÉNKO 

 
Protože ne každý ví, podle jakých kritérií má nárok na p�ísp�vek na pé�i, 
za�adili jsme do tohoto vydání tu �ást zákona o sociálních službách, podle 
které si m�žete sami ov��it, zda spl�ujete podmínky sou�asn� p�iznaného 
p�ísp�vku, �i zda máte nárok na vyšší �ástku. 
 

P�ÍSP�VEK NA PÉ�I 
 

HLAVA I 
 

PODMÍNKY NÁROKU NA P�ÍSP
VEK NA PÉ�I 
 

§ 7 
 

(1) P�ísp�vek na pé�i (dále jen "p�ísp�vek") se poskytuje osobám závislým 
na pomoci jiné fyzické osoby za ú�elem zajišt�ní pot�ebné pomoci. Náklady na 
p�ísp�vek se hradí ze státního rozpo�tu. 
 

(2) Nárok na p�ísp�vek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z d�vodu 
dlouhodob� nep�íznivého zdravotního stavu pot�ebuje pomoc jiné fyzické osoby p�i 
pé�i o vlastní osobu a p�i zajišt�ní sob�sta�nosti v rozsahu stanoveném stupn�m 
závislosti podle § 8. 
 

(3) Nárok na p�ísp�vek nemá osoba mladší jednoho roku. 
 

(4) O p�ísp�vku rozhoduje obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sobností. 
 

§ 8 
 

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve 
 
 

a)  stupni I (lehká závislost), jestliže z d�vodu dlouhodob� nep�íznivého 
zdravotního stavu pot�ebuje každodenní pomoc nebo dohled p�i více než 
12 úkonech pé�e o vlastní osobu a sob�sta�nosti nebo u osoby do 18 let 
v�ku p�i více než 5 úkonech pé�e o vlastní osobu a sob�sta�nosti, 

 
b)  stupni II (st�edn� t�žká závislost), jestliže z d�vodu dlouhodob� 

nep�íznivého zdravotního stavu pot�ebuje každodenní pomoc nebo dohled 
p�i více než 18 úkonech pé�e o vlastní osobu a sob�sta�nosti nebo u osoby 
do 18 let v�ku p�i více než 10 úkonech pé�e o vlastní osobu a 
sob�sta�nosti,  
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c)  stupni III (t�žká závislost), jestliže z d�vodu dlouhodob� nep�íznivého 

zdravotního stavu pot�ebuje každodenní pomoc nebo dohled p�i více než 
24 úkonech pé�e o vlastní osobu a sob�sta�nosti nebo u osoby do 18 let 
v�ku p�i více než 15 úkonech pé�e o vlastní osobu a sob�sta�nosti, 

 
d)  stupni IV (úplná závislost), jestliže z d�vodu dlouhodob� nep�íznivého 

zdravotního stavu pot�ebuje každodenní pomoc nebo dohled p�i více než 
30 úkonech pé�e o vlastní osobu a sob�sta�nosti nebo u osoby do 18 let 
v�ku p�i více než 20 úkonech pé�e o vlastní osobu a sob�sta�nosti. 
 

§ 9 
 

  (1) P�i posuzování pé�e o vlastní osobu pro ú�ely stanovení stupn� 
závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: 
 
a)  p�íprava stravy, 
 

b)  podávání, porcování stravy, 
 

c)  p�ijímání stravy, dodržování pitného režimu, 
 

d)  mytí t�la, 
 

e)  koupání nebo sprchování, 
 

f)  pé�e o ústa, vlasy, nehty, holení, 
 

g)  výkon fyziologické pot�eby v�etn� hygieny, 
 

h) vstávání z l�žka, uléhání, zm�na poloh, 
 

i)  sezení, schopnost vydržet v poloze v sed�, 
 

j)  stání, schopnost vydržet stát, 
 

k)  p�emis�ování p�edm�t� denní pot�eby, 
 

l)  ch�ze po rovin�, 
 

m)  ch�ze po schodech nahoru a dol�, 
 

n)  výb�r oble�ení, rozpoznání jeho správného vrstvení, 
 

o)  oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, 
 

p)  orientace v p�irozeném prost�edí, 
 

q)  provedení si jednoduchého ošet�ení, 
 

r)  dodržování lé�ebného režimu. 
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(2) P�i posuzování sob�sta�nosti pro ú�ely stanovení stupn� závislosti se 

hodnotí schopnost zvládat tyto úkony:  
 
a)  komunikace slovní, písemná, neverbální, 
 
b)  orientace v��i jiným fyzickým osobám, v �ase a mimo p�irozené prost�edí, 
 
c)  nakládání s pen�zi nebo jinými cennostmi, 
 
d)  obstarávání osobních záležitostí, 
 
e)  uspo�ádání �asu, plánování života, 
 
f)  zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících v�ku, 
 
g)  obstarávání si potravin a b�žných p�edm�t� (nakupování), 
 
h)  va�ení, oh�ívání jednoduchého jídla, 
 
i)  mytí nádobí, 
 
j)  b�žný úklid v domácnosti, 
 
k)  pé�e o prádlo, 
 
l)  p�epírání drobného prádla, 
 
m)  pé�e o l�žko, 
 
n)  obsluha b�žných domácích spot�ebi��, 
 
o)  manipulace s kohouty a vypína�i, 
 
p)  manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dve�í, 
 
q)  udržování po�ádku v domácnosti, nakládání s odpady, 
 
r)  další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. 
 

(3) P�i hodnocení úkon� pro ú�ely stanovení stupn� závislosti podle § 8 se 
hodnotí funk�ní dopad dlouhodob� nep�íznivého zdravotního stavu na schopnost 
zvládat jednotlivé úkony podle odstavc� 1 a 2. 

  (4) P�i hodnocení úkon� pro ú�ely stanovení stupn� závislosti podle § 8 se 
úkony podle odstavc� 1 a 2 s�ítají. P�i hodnocení úkon� podle odstavc� 1 a 2 se  
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úkony uvedené v jednotlivých písmenech považují za jeden úkon. Pokud je osoba  
schopna zvládnout n�který z úkon� uvedených v odstavcích 1 a 2 jen �áste�n�, 
považuje se takový úkon pro ú�ely hodnocení za úkon, který není schopna vládnout. 

(5) Bližší vymezení úkon� uvedených v odstavcích 1 a 2 a zp�sob jejich 
hodnocení stanoví provád�cí právní p�edpis. 
 

§ 10 
 

U osoby do 18 let v�ku se p�i posuzování pot�eby pomoci a dohledu podle § 
9 pro ú�ely stanovení stupn� závislosti porovnává rozsah, intenzita a náro�nost 
pomoci a dohledu, kterou je t�eba v�novat posuzované osob�, s pomocí a dohledem, 
který je poskytován zdravé fyzické osob� téhož v�ku. P�i stanovení stupn� závislosti 
u osoby do 18 let v�ku se nep�ihlíží k pomoci a dohledu p�i pé�i o vlastní osobu a 
p�i zajišt�ní sob�sta�nosti, které vyplývají z v�ku osoby a tomu odpovídajícímu 
stupni biopsychosociálního vývoje. 
 

HLAVA II 
 

VÝŠE P�ÍSP
VKU 
 

§ 11 
 

(1) Výše p�ísp�vku pro osoby do 18 let v�ku �iní za kalendá�ní m�síc 
 

 
a)  3 000 K�, jde-li o stupe� I (lehká závislost), 
 
b)  5 000 K�, jde-li o stupe� II (st�edn� t�žká závislost), 
 
c)  9 000 K�, jde-li o stupe� III (t�žká závislost), 
 
d)  11 000 K�, jde-li o stupe� IV (úplná závislost). 
 
            (2) Výše p�ísp�vku pro osoby starší 18 let �iní za kalendá�ní m�síc 
 
a)  2 000 K�, jde-li o stupe� I (lehká závislost), 
 
b)  4 000 K�, jde-li o stupe� II (st�edn� t�žká závislost), 
 
c)  8 000 K�, jde-li o stupe� III (t�žká závislost), 
 
d)          11 000 K�, jde-li o stupe� IV (úplná závislost). 
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            Život nejen na kolech 2007 
 

 
Liga za práva vozí�ká��, o. s. a Syndikát noviná�� �R 

vyhlašuje 11. ro�ník fotografické sout�že 
Život nejen na kolech 

 
Cílem sout�že je zachytit prchavé okamžiky života lidí se zdravot-
ním postižením, jejich úsp�chy i radosti, ale také problémy a starosti, 
které je nutné p�ekonávat s obrovskou v�lí a sebezap�ením. 
P�ehlídka sout�žních fotografií bude vystavena v areálu brn�nského 
výstavišt� v pr�b�hu mezinárodního veletrhu zdravotnické techniky, 
rehabilitace a zdraví HOSPIMedica a jeho doprovodných program� 
Pro Váš úsm�v ve dnech 16. - 19. �íjna 2007. Uzáv�rka sout�že je 
dne 1. �íjna 2007.  
 
Sout�ž je otev�ena pro 
 

- skupinu profesionálních fotograf�, která je ozna�ena jako 
A1 

- skupinu amatérských fotograf�, která je ozna�ena jako 
OPEN 

 

V obou skupinách ur�í vít�ze odborná porota. V rámci skupiny 
OPEN bude zvláš	 vyhodnocena nejlepší práce fotografa se zdra-
votním postižením. 
 

- Fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu, tedy zobra-
zovat život zdravotn� postižených osob 

- Každý ú�astník m�že poslat max. 3 fotografie nebo soubor 
fotografií s max. po�tem šesti fotografií 

- Minimální rozm�r menší strany fotografie je stanoven na 20 
cm (bez pasparty �i ráme�ku), maximální rozm�r v�tší stra-
ny je stanoven na 40 cm 

- Na zadní stran� každé fotografie vyzna�te: jméno, adresu, 
e-mailovou adresu, telefonní �íslo, název vystihující 
obsah snímku a sout�žní skupinu. :Máte-li pr�kaz ZTP, 
ZTP/P, p�ipojte jeho kopii 



35 

 
 

- Vít�zové budou telefonicky nebo písemn� vyrozum�ni, aby 
se dne 19, �íjna mohli zú�astnit vyhlášení výsledk� a p�edání 
cen 

- Fotografie zaslané do sout�že budou autor�m na vyžádání 
vráceny 

- Doporu�ujeme zasílat fotografie v obalu zajiš�ujícím 
dostate�nou ochranu p�ed poškozením, výrazn� poškozené 
fotografie nebude možné za�adit do sout�že. Po�adatel neru�í 
za škody zp�sobené na zásilkách doru�ených na jeho adresu 
poštou nebo jiným zp�sobem, ani za jejich ztrátu 

- Po�adatel si vyhrazuje právo vy�adit ze sout�že fotografie 
nesouvisející s tématem 

- Sout�že se nemohou zú�astnit zam�stnanci Ligy za práva 
vozí�ká��, o.s. 

- Po�adatel má právo užívat fotografie ozna�ené jménem 
autora a názvem  na výstav�, v �asopise, který vydává, pop�. 
v dalších tiskovinách propagujících problematiku života 
s postižením 

- Vybrané fotografie budou za�azeny do stejnojmenné putovní 
výstavy, která se postupn� objevuje ve výstavních prostorách 
po celé �R. Informace o aktuálních výstavách naleznete na 
www.ligavozic.cz pod odkazy Projekty Ligy, Život nejen na 
kolech, Fotovýstava 

- Vyhodnocené fotografie budou publikovány v �asopisech 
Vozí�ká�, FotoVideo, Fotografie magazín, na 
www.ligavozic.cz a na akcích po�ádaných na podporu 
projekt� organizace nebo její propagaci, a to bez nároku na 
honorá� pro autora 

 
 

Po�adatel: 
 

Liga za práva vozí�ká��, o.s., Kounicova 42, 602 00 Brno 
tel./fax:  541 249 175-6 
kontaktní osoba: Petra Kyselková, 
e-mail: petra.kyselkovy@ligavozic.cz, mobil: 608 635 578 
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Zú�astnili jsme se: 
 
10.3.2007 – 2. turnaje o pohár v bowlingu, který se konal v Plzni. 
Turnaj pro �leny AMD v �R uspo�ádala skupina Vandr Boys spolu 
se sponzory. 
 
31.3.2007 – 1. ro�níku turnaje v rapid šachu ve Sport centru Zelené 
zdraví. Akci uspo�ádal AMD v �R ve spolupráci s TJ Jižní M�sto 
Chodov a Šachovým klubem Sokol Vyšehrad. 
 
3.4.2007 – Valné hromady �eské rady humanitárních organizací 
v hotelu Olympik Tristar v Praze. Za AMD �R se zú�astnil J. 
Macák. 
 
24.5.2007 – IX. ro�níku Sportovních her senior� Jižního M�sta. 
 
31.5.2007 – jednání Monitorovací a hodnotící skupiny systémového 
projektu „Systém kvality v sociálních službách“ v budov� MPSV 
v Praze. Za AMD v �R se zú�astnili Jar. a Jana Macákovi. 
 
18.6.2007 – celorepublikového sb�ru podpis� pod petici milion 
podpis� pro Sm�rnici EU o rovném zacházení s osobami se 
zdravotním postižením. Za AMD v �R se zú�astnili St. a Fr. 
Újezdských, Vlastimil Rédl a V. Kozel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z akce milion podpis� pro sm�rnici EU o rovném zacházení s osobami se 
zdravotním postižením (foto Frant. Újezdský) 
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Rekondi�ní pobyt AMD v �R v roce 2007  
v T�emošné u Plzn� 

 
Ve dnech 25. – 30. kv�tna letošního roku se konal již �tvrtý ro�ník re-

kondi�ního pobytu našich �len� v bezbariérovém dom� Exodus v T�emošné 
u Plzn�. Pobyt byl op�t zam��en na sportovní a kulturní vyžití našich �len�. 
Tohoto pobytu se zú�astnilo více než 30 našich �len� s doprovodem. Již  
v pátek 25. kv�tna ve ve�erních hodinách se ubytovala �ást ú�astník�. 
Ostatní p�ijeli až v sobotu dopoledne do T�emošné. A hned poté jsme se 
všichni p�epravili na asi 5 kilometr� vzdálené vodácké tábo�išt� v Dola-
nech. Zde již byl postaven velký vojenský stan, který nás m�l chránit p�ed 
nep�íznivým po�asím. Což letos bylo také zapot�ebí, ale déš� trval jen 
chvilku, a oproti lo�ské pr�trži mra�en vlastn� ani nepršelo. 

Po p�íjezdu jsme poob�dvali jako obvykle výborný guláš. Jen co jsme 
se najedli a trochu navzájem pozdravili, nastoupili jsme do již p�ipravených 
raft� a vydali se na sjezd „divoké �eky Berounky“. Ti z nás, kte�í ješt� tuto 
trasu neabsolvovali, neskrývali mírné obavy. Ale nikdo se nezalekl. Za 
vydatné pomoci mnoha p�átel jsme sjezd od Dolanského mostu do Nadryb 
zvládli. Tentokrát nepršelo, ale i tak se p�ipravené suché oble�ení v�tšin� 
vodák� hodilo. Po š�astném návratu všech byl p�ipraven další program. 
Ko�ské rodeo se všemi ukázkami, které k n�mu pat�í. Po pozdní ve�e�i jsme 
se dopravili do Exodu. 

Druhý den byla ned�le. Ani tentokrát jsme si moc nep�ispali. Již v p�l 
desáté jsme všichni sed�li v autobusu a n�kolika autech. �ekal nás výlet na 
hrad Rabí. Pohled na nebe nev�stil nic dobrého. Ale v��ili jsme, že se výlet 
vyda�í, což se také stalo. Po p�íjezdu všech do Rabí jsme se p�esunuli ješt�  
o kousek dál ke zlatonosné �ece Otav�, kde se každému z nás poda�ilo 
„narejžovat si“ n�kolik valounk� zlata. Takto zásobeni „ryzím“ zlatem jsme 
se vrátili do Rabí, abychom zahnali hlad v místním saloonu. Posiln�ni jsme 
se vydali dobýt hrad. Což se nám za vydatné pomoci husit� poda�ilo. A to 
hlavn� díky n�kolika state�ným šlechtic�m v podání skupiny historického 
šermu. Ubiti bojem jsme do T�emošné dorazili až ve ve�erních hodinách. 

T�etí den nám po�así opravdu p�álo. Byl krásný letní den. Po dopo-
ledním odpo�inku, vypln�ném mimo jiné skládáním básni�ek na zadaná 
slova, jsme odpoledne trávili obhlídkou okolí T�emošné. Ve�er nám p�išli 
zahrát naši p�átelé ze skupiny Vandr Boys. Vyjma hraní a zpívání jsme se 
všichni zú�astnili v�domostních sout�ží. I p�ednes dopoledne složených 
básni�ek se bodoval. Do postelí jsme se dostali op�t až v no�ních hodinách. 

Dopoledne p�edposledního dne bylo vyhrazeno znovu sportu. Celé dv� 
hodiny jsme strávili hraním bowlingu. Myslím, že všichni zú�astn�ní byli  
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vít�zi. Protože p�ekonali sami sebe. Jen p�íjezd na dráhu byl sportovní 
výkon. Odpoledne jsme se rozd�lili na luštitele sudoku a na ty z nás, kte�í se 
cht�li zkusit nau�it n�co nového z ru�ních prací. Za asistence dvou d�v�at 
jsme se seznámili se základy filcování a sami si vyrobili n�kolik výrobk�. 
Vzhledem k tomu, že druhý den ráno jsme odjížd�li, nezbývalo nám nic 
jiného, než pomalu za�ít balit. P�esto nám zbyl ješt� �as na p�edání si dojm� 
nejen z tohoto pobytu. 

Po snídani jsme se rozjeli do svých domov� a všichni doufáme, že se 
p�íští rok zase sejdeme na této akci. Víme, že bez pomoci mnoha ochotných 
lidí a podpory státu by to nebylo v našich možnostech. Proto ješt� jednou 
chceme všem pod�kovat.  

                             Zuzana Vojá�ková 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ze 4. národního putování po Plze�ském kraji (foto Fr. Újezdský) 
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 

Se zármutkem oznamujeme, že nás opustil 
 

dne 10.dubna 2007 pan Miroslav Soltík z Malešovic 
ve v�ku pouhých 35 let 

 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

�

P O Z V Á N K A 
na VIII. ro�ník šachového memoriálu 

Václava Krej�ího 
 

 
Vážení �lenové šachisté, i v letošním roce m�žeme díky 
finan�nímu p�isp�ní MZ �R, finan�nímu daru farnosti  
a opatství v Rajhrad�, firmy OPTREAL s. r. o. a dalších 
op�t uspo�ádat ve dnech 29. 8. až 2. 9. 2007 již VIII. ro�ník 
šachového memoriálu Václava Krej�ího. Turnaj se bude 
konat v RZ Záme�ek v Hodonín� u Kunštátu. Zájemci  
o ú�ast neváhejte a p�ihlaste se co nejd�íve. Ú�astnický 
poplatek �iní 800,- K� na celý pobyt. Cestovné nebude hra-
zeno. P�ihlášení ú�astníci obdrží v�as pozvánku s infor-
macemi. 
 

                T�šíme se na vaši ú�ast. 
 

 

Vzhledem ke krácení dotace MZ�R je po�et ú�astník� omezen 
na 30 osob. Nad tento po�et by si museli ú�astníci hradit pobyt 

v plné výši.  
 

P�ihlášky zasílejte do 20.8.2007 na adresu: 
 
 
 

František Újezdský, Petýrkova 1953, 148 00 Praha 414  
tel./fax 272 933 777 v Po a St 1300-1600 hodin,  

e-mail: amd@md-cz.org
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Asociace muskulárních dystrofik� v �R, Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 414 
 

P � I H L Á Š K A 
 

na VIII. ro�ník šachového memoriálu V. Krej�ího  
29. 8. – 2. 9. 2007 

v RZ Záme�ek v Hodonín� u Kunštátu 
 

 
Jméno a p�íjmení : __________________________________ 
 
Datum narození: ____________________   �íslo OP:  ________________ 
 
Adresa bydlišt�: _______________________________________________ 
 
PS�: ____________________  Telefon: ____________________________ 
 
Jsem držitelem pr�kazky:  TP - ZTP - ZTP/P  �. ______________ 
 
Používám:      mechanický vozík  -  elektrický vozík  -  zvedák 
 
Budu mít pr�vodce:                 ano   -   ne 
 
Jméno a p�íjmení pr�vodce: ______________________________________ 
 
Datum narození: ____________________    �íslo OP: _________________ 
 
Adresa bydlišt�: ________________________________________________ 
 
PS�: ____________________  Telefon: _____________________________ 
 
Je držitelem pr�kazky:   TP - ZTP - ZTP/P  �. ________________ 
 
Používá:        mechanický vozík  -  elektrický vozík 

 
 
Použiji dopravu:    speciální (mikrobus)   -   vlastní 

 

 
Dne: ___________________    podpis: _______________________ 
 

VIII. šachový memoriál – Hodonín u Kunštátu 
29. 8. až 2. 9. 2007 
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Karel Funk 
 
 

Trapasy 
 
 

Lé�ení barevnými fóliemi 
  
    Krátce po Listopadu sem pronikla tajemná metoda lé�ení barev-
nými fóliemi (lze se p�es n� dívat, nosit je na t�le apod.). Zajímalo 
mne, ú�inkuje-li to opravdu, a tak jsem využil p�íležitosti a nechal se 
vyškolit autorkou metody paní V�rou Suchánkovou a jejím nástup-
cem panem Jaroslavem Hruškou z Písku, který rád ukazuje tisíce d�-
kovných dopis�. I když jsem získal oprávn�ní k jejímu používání, 
necítil jsem pot�ebu se v�cí dál zabývat. P�esto se domnívám, že 
metoda m�že mít dobré podp�rné ú�inky p�i r�zných potížích, patrn� 
p�es neviditelné ovlivn�ní barev naší aury. Krátce poté vyšla v �aso-
pisu Regena celá poutavá dvoustrana o úžasných ú�incích metody. 
Shodou okolností jsem po �ase strávil s autorkou �lánku p�íjemné 
p�ldne v jedné nep�íjemné restauraci na Vinohradech. Když jsem jí 
její doporu�ující �lánek pochválil, dostalo se mi up�ímné otázky: A 
myslíte, že to opravdu funguje? (Od té doby vím, jak se takové 
�lánky píší.) 
 

Thákur neznámý 
      
     Rozhodl jsem se kdysi komusi koupit malou Thákurovu sbíre�ku 
spirituální poezie s názvem �esání ovoce. P�ijdu do knihkupectví 
dole na nám�stí v Písku a p�ednesu p�ání: Máte prosím – Rabíndra-
nát Thákur – �esání ovoce? Prodava� se chvilku prohrabuje v re-
gálech, mumlaje skoro jako mantru sloví�ko Po�kejte po�kejte…, až 
vytáhne tlustou knihu a s úlevným úsm�vem �íká: - Tak �esání 
ovoce ne, ale byl by tu Podzim na zahrádce, tam to máte taky. 
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