
ZpravodajZpravodaj
  ROÈNÍK   XXVI   LISTOPAD  2007   ÈÍS. 3  ROÈNÍK   XXVI   LISTOPAD  2007   ÈÍS. 3

ASOCIACE MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIKÙ V ÈRASOCIACE MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIKÙ V ÈR
Zpravodaj AMD je dotován Ministerstvem zdravotnictví ÈR

Z   O  B  S  A  H  U :         Z   O  B  S  A  H  U :                Zmìny v zákonì o sociálních službách       Zmìny v zákonì o sociálních službách
Slovinská asociace muskulárních dystrofikù    Jak se zmìníSlovinská asociace muskulárních dystrofikù    Jak se zmìní

platby ve zdravotnictví     Osobní asistence ve Švédskuplatby ve zdravotnictví     Osobní asistence ve Švédsku

Ozdravný   pobyt   v  Chorvatsku      Silvestrovský  pobytOzdravný   pobyt   v  Chorvatsku      Silvestrovský  pobyt



   
Naše adresa:        Asociace muskulárních dystrofikù v ÈR
                               Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 414
                               tel./ fax:  272 933 777  
                               e-mail:  amd@md-cz.org    www.md-cz.org

Kanceláø:               Petýrkova 1950 (suterén ), 148 00 Praha 414
Úøední hodiny:      Po, Út, St, Èt  13.00 - 16.00 hodin

Konto u Komerèní banky, Praha 4:    30333041 / 0100

 

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 přátelé, 
 
 možná že v době, kdy se vám dostává do rukou toto číslo 
Zpravodaje AMD, s nostalgií vzpomínáte na letní dny prozářené 
slunečními paprsky, na chvíle prožité v přírodě, ať už v lese, u řeky, 
či u rybníka, anebo i na zážitky, kterými se mnozí z vás obohatili při 
setkání s mořem. Řada z vás si do svých domovů přivezla dojmy 
z rekondičních pobytů a akcí pořádaných AMD v ČR. Nadcházející 
podzimní čas ale s sebou přináší kromě pochmurného počasí i něco 
pozitivního. Zmiňovanou pochmurnou šeď může vystřídat nepřeber-
ná škála zářivých barev a záleží pouze na každém z nás, čím se ne-
cháme více ovlivnit.  
 Toto číslo Zpravodaje je v letošním roce poslední, a to hlav-
ně z důvodu voleb do Výboru AMD v ČR, tak, abychom mohli 
všechno řádně uzavřít do konce tohoto roku. Uvnitř čísla naleznete 
vložený hlasovací lístek se jmény navržených kandidátů, kteří se 
vám představili v minulém čísle Zpravodaje AMD. Z těchto kandidá-
tů vyberte nejvýše 11 kandidátů, u jejichž jména uděláte křížek. Tak-
to vyplněný hlasovací lístek zašlete v obálce označené v levém dol-
ním rohu „VOLBY“ nejpozději do 23. 11. 2007 včetně (rozhoduje 
datum razítka) na adresu sekretariátu AMD v ČR. Špatně vyplněný 
nebo později zaslaný hlasovací lístek bude neplatný! Nezávislá vo-
lební komise spočítá hlasy a nový Výbor AMD v ČR zvolí ze svého 
středu statutární orgány (předsedu, místopředsedu a další). O výsled-
ku voleb budete informováni v 1. čísle Zpravodaje AMD v příštím 
roce.  
 Jelikož se jedná o letošní poslední číslo, je vložena též slo-
ženka na zaplacení členského příspěvku na rok 2008. Podrobnosti 
naleznete na straně 9. 
 Vážení přátelé, dovolte, abych vám jménem všech stávají-
cích členů VAMD, revizní komise a redakční rady Zpravodaje AMD 
popřála požehnané vánoční svátky a do příštího roku hodně zdraví  
a osobní spokojenosti. 
 

    Stanislava Újezdská Rédlová 
předsedkyně AMD v ČR 
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AKTUALITY 
 
 Na adresu http://www.alfabet.cz/kontakty zařadil portál Alfa-
bet.cz databázi poskytovatelů sociální péče v rámci kraje Praha.  
Informace obsahují adresu, telefon, e-mail, adresu webu, kontaktní 
osobu, charakteristiku zařízení, poskytované služby, specializaci  
a druh zařízení.   
 

Vláda se chystá projednat zvýšení penzí, mají růst 
o 346 korun 

 
 Vláda by měla jednat o zvýšení penzí v příštím roce. Podle návr-
hu, který kabinetu předkládá ministr práce Petr Nečas (ODS), by se 
důchod měl zvýšit průměrně o 346 korun. Průměrná starobní penze 
dosáhla letos v pololetí 8722 korun. Podle opozice a odborů je navr-
hované zvýšení příliš nízké. Nestačí prý ani na to, aby důchodcům 
dorovnalo dopady reforem, které by měly platit od ledna. Z pěti na 
devět procent se má zvýšit například nižší sazba daně z přidané hod-
noty (DPH), která je u potravin či léků. Ministr Nečas tvrdí, že pen-
zistům zhoršení životní úrovně nehrozí. 
 Podle Nečase reálná hodnota důchodu dosáhne v příštím roce 
108,2 procenta reálné hodnoty penze v roce 1989 a bude odpovídat 
víc než 40 procentům průměrné mzdy.  
 Podle propočtů ministerstva by senior měl kvůli daňovým změ-
nám vydat měsíčně asi o 115 korun víc. Podle odborářů ale výpočet 
nezohledňuje další výdaje, jako jsou například zaváděné poplatky  
u lékaře. Také někteří analytici odhadují růst výdajů důchodců zhru-
ba na šest procent, a to bez zdravotnických poplatků. Se zdražením 
energií, ekologickými daněmi a dalšími změnami by prý plánované 
zvýšení o 346 korun mohlo výdaje dorovnat.  

http://www.alfabet.cz/kontakty
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Kampaň „30 dní“ letos již po desáté zviditelní  

práci neziskovek 
 
 Praha, 2. října 2007 odstartoval jubilejní desátý ročník medi-
ální kampaně 30 dní pro neziskový sektor, která každoročně zviditel-
ňuje práci neziskových organizací na veřejnosti a vyzývá k jejich 
podpoře. Letošní motto kampaně, které chce motivovat lidi k dár-
covství, zní „Každý může být hrdinou“; toto heslo se v průběhu října 
objeví na citylightech v Praze a ve vybraných krajských městech, na 
plakátech v tramvajích, na videoprojekci v pražských stanicích metra 
a ve vybraných prodejnách tabáku po celé České republice. Součástí 
kampaně jsou i televizní a rozhlasové spoty v České televizi, na TV 
Spektrum a na vlnách Českého rozhlasu. Kampaň organizuje Infor-
mační centrum neziskových organizací (ICN) a hlavním komunikač-
ním kanálem budou stejně jako v předešlých letech internetové 
stránky www.neziskovky.cz. 
 V rámci kampaně bude poprvé na www.neziskovky.cz předsta-
ven Katalog neziskových organizací, v němž mohou zájemci z řad 
veřejnosti i firem snadno vyhledávat neziskové organizace podle 
okruhu služeb, které nabízejí, a regionu, v němž působí. „Katalog 
jsme vyvíjeli společně s MEDIA FACTORY CR tak, aby se s ním 
uživatelům dobře pracovalo. Uvidíme, jak dopadne v soutěži IEA  
o nejefektivnější internetové řešení,“ řekl k představení katalogu ře-
ditel ICN Marek Šedivý a dále uvedl: „Katalog slouží k prospěchu 
jak veřejnosti, tak neziskových organizací. Lidé si díky katalogu 
mohou snadno vyhledat ve svém okolí neziskovku, kterou potřebují, 
například takovou, která pečuje o seniory či poskytuje pomoc rodi-
nám s handicapovaným dítětem a podobně. Pro neziskové organizace 
je to zase prospěšný nástroj k propagaci jejich práce. A firmy si tu 
mohou snadno najít partnery, se kterými chtějí spolupracovat.“  
 

http://www.neziskovky.cz/
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 Kromě Katalogu neziskových organizací nabízejí webové 
stránky daňový kalkulátor připravený ve spolupráci s auditorskou 
společností Pricewaterhouse Coopers. S jeho pomocí si lidé i firmy 
mohou spočítat výši ideálního ročního finančního daru neziskové 
organizaci podle výše svých příjmů, a to s ohledem na optimalizaci 
daňového základu.  
 „Česká televize týdně věnuje vysílání spotů neziskových orga-
nizací a kulturních projektů cca 20 minut ze svého selfového času. 
Těší mě, že úroveň vysílaných spotů je rok od roku lepší a nápaditěj-
ší,“ řekl Tomáš Přenosil, vedoucí marketingu a komunikace České 
televize, která podporuje kampaň bezplatným vysíláním spotů. Vítě-
zové soutěže převezmou sošku Žihadla 1. listopadu v prostorách 
nové budovy ČSOB v Praze-Radlicích v rámci společenského veče-
ra, který uzavře 10. ročník kampaně 30 dní pro neziskový sektor. 
Záštitu nad ním převzal pražský primátor MUDr. Pavel Bém. Mode-
rátorka večera Štěpánka Duchková kromě vyhlášení vítězných ne-
ziskových organizací uvede také první společné vystoupení hudební-
ho souboru The TAP TAP z Jedličkova ústavu s operní pěvkyní Edi-
tou Adlerovou. 
 Každoročně se ke kampani hlásí desítky neziskových organiza-
cí, které pořádají akce pro veřejnost s cílem představit svou činnost. 
Ke kampani se například již po několikáté přihlásili organizátoři  
z Ligy za práva vozíčkářů, kteří v rámci mezinárodního veletrhu 
zdravotnické techniky a rehabilitace HOSPIMedica na brněnském 
výstavišti ve dnech 16. - 19. října 2007 uspořádali akci „Pro Váš 
úsměv“. 
 Generálním partnerem kampaně 30 dní pro neziskový sektor  
v roce 2007 je ČSOB. Projekt je financován z prostředků Evropské-
ho společenství a MPSV ČR. Více informací poskytne: Ing. Marek 
Šedivý ředitel ICN, o.p.s., tel.: 603 154 999, e-mail: sedivy@icn.cz

mailto:sedivy@icn.cz
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Změny v zákoně o sociálních službách 
 

Prezidentův podpis nás dělí od účinnosti zákona o tzv. reformě ve-
řejných financí. Jeho součástí je úprava zákona o sociálních služ-
bách, přinášíme přehled hlavních změn.  
 
Příspěvek na péči 
 

Nový § 14a,odst. 1): Příspěvek [na péči] se nevyplácí, jestliže opráv-
něná osoba je po celý kalendářní měsíc v ústavní péči zdravotnické-
ho zařízení, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle § 52, ve 
školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výcho-
vy, s výjimkou dětského domova, nebo je ve výkonu vazby nebo 
trestu odnětí svobody.  
V § 21 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c: [příjemce 
příspěvku na péči je povinen] písemně ohlásit příslušnému obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností, kdo osobě poskytuje pomoc a ja-
kým způsobem, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne právní moci rozhod-
nutí o příspěvku, pokud tato skutečnost již nebyla uvedena v žádosti 
o příspěvek; ve lhůtě do 8 dnů je povinen písemně ohlásit také změ-
ny týkající se zajištění pomoci. Tyto povinnosti plní příjemce pří-
spěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem, jehož součástí je 
písemný souhlas fyzické nebo právnické osoby s poskytováním po-
moci oprávněné osobě. 
V § 21 se doplňuje odstavec 4: Výplata příspěvku se zastaví, jestliže 
příjemce příspěvku nesplní oznamovací povinnost uvedenou v od-
stavci 2 písm. c), a to ani na výzvu obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností ve lhůtě 8 dnů. Výplata příspěvku se zastaví od prvního 
dne kalendářního měsíce, ve kterém tato lhůta uplynula. Výplata 
příspěvku se obnoví od kalendářního měsíce následujícího po kalen-
dářním měsíci, ve kterém byla oznamovací povinnost splněna.  
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Druhy sociálních služeb 
 

Následná péče se mění z pouze terénní na terénní a ambulantní: po-
skytuje tedy i stravu a ubytování. Vznikají zařízení následné péče.  
 
Kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 
službách 
 

§ 116 písmeno d): uvedeného v odstavci 1 písm. d) je základní vzdě-
lání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední 
vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování 
akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného 
kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly 
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka 
podle § 110. 
§ 116 odstavec 7: Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu podle 
odstavce 5 je třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance 
do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstna-
nec činnost pracovníka v sociálních službách pod dohledem odborně 
způsobilého pracovníka v sociálních službách. 
Pokud není v zákoně uvedeno jinak, tyto změny nabudou účinnosti  
1. ledna 2008. 
 
Zdroj:  
http://socialnirevue.cz/item/zmeny-v-zakone-o-socialnich-sluzbach

 
 
 

http://socialnirevue.cz/item/zmeny-v-zakone-o-socialnich-sluzbach


9 

Roční členský příspěvek 
 

člena AMD v ČR činí 200,- Kč. Pokud jste ještě neuhradili letošní 
poplatek, učiňte tak co nejdříve.V kolonce variabilní symbol uveď-
te své členské číslo a poslední dvě číslice roku, za který členský pří-
spěvek hradíte. Např. pro členské číslo 323 a rok 2007 bude ve vari-
abilním symbolu uvedeno 32307. Své členské (evidenční) číslo na-
jdete na adrese přepravní obálky Zpravodaje AMD, nebo se můžete 
na ně zeptat v kanceláři AMD, popř. nechat vzkaz na záznamníku 
nebo použít e-mailovou poštu. Členský příspěvek je též možno uhra-
dit osobně v úředních hodinách v kanceláři AMD, Petýrkova 1950 
(suterén), Praha 4 – Chodov.  
Složenka na zaplacení členského příspěvku na rok 2008 bude vlože-
na až v příštím čísle Zpravodaje. Do té doby je možno částku uhra-
dit převodem z účtu.  
Děkujeme všem našim členům, kteří úhradou členského příspěv-
ku na rok 2007 v částce vyšší, než byla stanovena, finančně pod-
pořili činnost AMD v ČR.  

Red. 
 

Poděkování sponzorům 
 

Chtěli bychom poděkovat jménem naší organizace za sponzor-
ský dar od firmy JEŽEK SOFTWARE. Účetní program STE-
REO nám bude velmi nápomocen v naší práci. 
 

                                                     Výbor AMD v ČR 
 
 

Důležitá informace 
 

Bezplatné sociálně právní poradenství pro členy AMD v ČR 
stále poskytuje JUDr. Jan Bébr, telefon 257 003 451. Možnost 
zastupování při soudním řízení.                                                 

Red.     



         P ředstavu jeme 
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SLOVINSKÁ ASOCIACE  
MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIKŮ 

 
 

Slovinská asociace muskulárních dystrofiků vznikla v roce 
1970 v Lublani. Na začátku byla součástí Federace musku-
lárních dystrofiků v Jugoslávii, která stála u zrodu EAMDy. 

 

V roce 1970 se jim podařilo zahrnout svalová a nervosva-
lová onemocnění do seznamu zdravotních pojišťoven a tím 
zaručit bezplatnou léčbu a rehabilitaci postiženým osobám. Na 
tomto zákonném podkladě bylo za pomoci Ústavu klinické 
neurofyziologie při Fakultním lékařském centru v Lublani za-
loženo Centrum pro nervosvalové choroby.  

 

Mezi jiné aktivity tohoto centra patří i vytváření národního 
registru osob s tímto postižením a také sociální poradenství. 
Orientuje se na kvalitu života postižených a na jejich začlenění 
do společnosti. Osoby vykonávající vedoucí funkce v rámci 
asociace jsou těžce tělesně postižené, což jasně ukazuje na cha-
rakter asociace. V začátcích nakoupila jedno vozidlo speciálně 
upravené pro přepravu tělesně postižených členů a zaměstnala 
jednoho řidiče. V současnosti, po téměř třicetileté existenci, 
disponuje 12 takovými vozidly a zaměstnává 10 řidičů a 36 
osobních asistentů, kteří pomáhají členům vést aktivní život.  

 

Asociace podporuje a zaštiťuje programy, jejichž cílem je 
rehabilitace, vzdělávání, sociální poradenství, podpora při re-
kvalifikaci a zaměstnávání, volnočasové aktivity a lékařskou 
odbornou pomoc.  
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Ve spolupráci s dalšími organizacemi zdravotně postiže-

ných se asociace podílí na zajištění financování všech svých 
aktivit, a to především ze zdrojů pocházejících z národní loterie 
a jiných projektů. 

 

Jeden z hlavních projektů této asociace je společnost pro 
pracovní rehabilitaci a zaměstnanost zdravotně postižených 
Biografka BORI, založena v r.1980. Její činnost je zaměřena na 
kopírovací a grafické služby a v dnešní době patří k prospe-
rujícím firmám na slovinském trhu. Společnost je ve výhrad-
ním vlastnictví Asociace svalových dystrofiků Slovinska a za-
městnává 94 osob, z toho 47 je tělesně postižených. Většinu 
vedoucích funkcí vykonávají osoby s nervosvalovým onemoc-
něním. 

 

Cílem této společnosti nebylo zaměstnat všechny osoby 
s nervosvalovým onemocněním ze Slovinska (což by samo-
zřejmě ani nebylo reálné), ale dokázat v praxi, že i takto těžce 
postižení lidé mohou pracovat a dosahovat skvělých výsledků, 
jenom k tomu potřebují specifické technické, ekonomické a so-
ciální podmínky.  

 

Asociaci se zároveň podařilo v roce 1985 koupit opuštěný 
objekt nemocnice ve městě Izola situovaném na mořském po-
břeží a vytvořit zde rehabilitační centrum. V přítomnosti je zde 
k dispozici 185 lůžek. Pobyty pacientů jsou samozřejmě hra-
zené zdravotní pojišťovnou a mimo sezónu zde asociace pořá-
dá řadu akcí jako různé kurzy, rekondice, kulturní a vzdělávací 
programy. V roce 1988 se Asociaci podařilo ve spolupráci 
s Organizací pro nevidomé získat část pláže, která byla archi-
tektonicky upravena a polovina slouží osobám s nervosvalo-
vým onemocněním a druhá polovina zrakově postiženým.   
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OKÉNKO 
 

Jak se změní platby ve zdravotnictví 
 
Reforma veřejných financí ve zdravotnictví připravila lidem 

mnoho zásadních změn. Od příštího roku se totiž začne u dok-
tora platit. Pojďme si podrobně vysvětlit, kdo a jaké poplatky 
bude hradit. 

Základním poplatkem bude 30 Kč za návštěvu praktického 
lékaře, zubaře, specialisty, logopeda a psychologa. Tento po-
platek se bude vztahovat i na kontroly a až na výjimky všechny 
občany bez rozdílu, tedy i děti. Ne ale na preventivní prohlídky. 

Dalších 30 Kč zaplatíte v lékárně za každý lék vydaný na re-
cept. Poplatek se bude hradit jen jeden bez ohledu na množství 
léku, vyplatí se tedy si nechat předepsat větší množství. 

Den pobytu v nemocnici, lázních, ozdravovnách a dětských 
léčebnách bude napříště pacienta stát 60 korun. Poplatek bude 
muset uhradit i doprovod, pokud zůstane v léčebném zařízení  
s nemocným. U těchto poplatků neexistuje žádný limit, ani když, 
v nemocnici pacient zůstane dlouho. 

Za návštěvu pohotovosti, jak ve všední den, tak i o svátcích, 
budete muset do peněženky sáhnout pro 90 Kč. Všechny platby  
(u lékaře, v nemocnici, lékárně, na pohotovosti apod.) se budou 
hradit v hotovosti přímo u lékaře nebo do osmi dnů po ukončení 
pobytu v nemocnici. 

Nové platby by mohly být pro některé lidi, například chro-
nicky nemocné, obrovskou zátěží. Proto se bude na roční výši 
poplatků u lékaře, za recept a za doplatky na léky vztahovat limit 
5000 Kč. Ale pozor: do limitu se nezapočítávají platby za pobyt 
v nemocnici ani návštěvu pohotovosti. A ještě jednou pozor: po-
kud jde o doplatky za léky, pojišťovna do limitu započítá pouze 
výši doplatku za nejlevnější na trhu dostupný lék s totožným 
účinkem. Lékárníci ale nově budou moci na žádost pacienta 
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vyměnit předepsaný lék za levnější se stejnou účinnou látkou. 
Avšak jen tehdy, pokud lékař na receptu nevyznačí, že na přede-
psaném léku trvá. Částku, o kterou pětitisícový limit přeplatíte, 
vám zdravotní pojišťovna pošle do 60 dnů od konce čtvrtletí, kdy 
jste limit překročili. 

 
Kdo nebude muset u lékaře či lékárníka platit 

 
VŮBEC ŽÁDNÉ POPLATKY 
 

• lidé, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi (je třeba před-
ložit potvrzení, které není starší než jeden měsíc) 
       • lidé při povinné léčbě infekčního onemocnění 

• lidé v ochranném léčení (například alkoholici, narko-
mani nebo sexuální devianti) 
       • děti z dětských domovů a výchovných ústavů 
 
U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, ZUBAŘE A SPECIALISTY 
 

       • při preventivní prohlídce 
       • dlouhodobě nemocné děti 
       • pacienti, kteří pravidelně 
docházejí na čištění krve (hemodialýzu) 

• dárci krve, plazmy nebo kostní dřeně (při vyšetření lé-
kařem transfúzní služby před darováním) 
       • člověk, který podstupuje předoperační vyšetření 
       • ten, kdo k lékaři přijde, aby se nechal očkovat 
 
NA POHOTOVOSTI 
 

      • pacienti, kteří budou po vyšetření hospitalizováni 
 
ZA LÉKY 
 

• pacienti, jimž se léky podávají v nemocnici v rámci lé-
čení 

 
                                                             Zdroj LN 
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Osobní asistence ve Švédsku 
 
Zákon o osobní asistenci byl ve Švédsku uzákoněn před 13 le-
ty. Osobní asistence byla do zákona prosazena tlakem „zdola“, 
kdy skupina 22 postižených lidí z Institutu nezávislého života 
začala „boj“ za prosazení osobní asistence do zákona. 
Skupina těchto lidí byla přesvědčena, že finance, které samo-
správa vynakládá na zabezpečení péče, jsou využívány neúčel-
ně, a že kdyby s těmito penězi mohli sami hospodařit, zajistili 
by si kvalitnější péči a měli by přímý vliv na lidi, kteří jim bu-
dou pomáhat. 
Postoje kompetentních orgánů byly k těmto požadavkům jed-
noznačně odmítavé. Představitelé samosprávy to považovali za 
jakýsi nevděk a podceňování těchto lidí, protože říkali: „Doteď 
jsme vám zajišťovali pomoc my, a jak vy byste byli schopni se 
postarat sami o sebe a ještě dohlíželi na financování?“ Odbory 
podporovaly velké svazy a ty také nebyly zastánci této myšlen-
ky, nechtěly, aby sami uživatelé zaměstnávali své osobní asis-
tenty. Nebyla ani politická vůle k takovýmto revolučním poža-
davkům. 
Po složitých vyjednáváních, přistoupila samospráva na zkušeb-
ní projekt, ve kterém si vybraná skupina lidí zabezpečovala 
osobní asistenci sama z peněz poskytnutých samosprávou. Prv-
ním krokem bylo založení družstva, které zaměstnávalo osobní 
asistenty formou řádné pracovní smlouvy a ostatní kompetence 
měli samotní uživatelé. Celý projekt trval tři roky. 
 
Změna přišla s novým ministrem 
Na scéně se objevil nový ministr, který podpořil myšlenku, že 
lidé s postižením jsou schopni zabezpečit si péči sami o sebe, 
a to dokonce s menšími náklady než byrokratický aparát. 
Opřený o výsledky tříročního projektu úplně změnil národní 
politiku v této oblasti. Dodnes je ve Švédsku za tuto odvahu 
velmi populární, protože bez jeho rozhodnutí by změny přišly 
daleko později a možná vůbec ne. 
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Aspekty osobní asistence ve Švédsku 
Finance na osobní asistenci se „vydělují“ z příjmů daní. Ty 
spravuje Sociální pojišťovna, která posuzuje potřeby uživatele 
a rozhoduje o počtu hodin potřebných na zajištění péče. Osoba, 
která má nižší potřebu než 20 hodin týdně, nemá na osobní 
asistenci nárok. V tomto případě zajišťuje potřebnou pomoc 
samospráva. Nárok na osobní asistenci ve Švédsku většinou 
tedy nemají nevidomí a neslyšící, protože jejich potřeba je 
zpravidla nižší než 20 hodin týdně. 
Osobní asistence ve Švédsku se týká výhradně osob s těžkým 
postižením, které jsou odkázány na pomoc při nevyhnutelných 
životních úkonech. Rozsah hodin je definovaný potřebami člo-
věka s postižením a musí pokrýt veškeré potřeby, nejen jejich 
část. 
Asistence se prokazuje prostřednictvím měsíčních výkazů od-
pracovaných hodin, činnosti se neprokazují. Platby se pouka-
zují zálohově na účet uživatele. 
Věková hranice na přiznání příspěvku na osobní asistenci je 65 
let. Ale jestliže je přiznána před touto věkovou hranicí, má na 
ni uživatel nárok až do konce života. Osoby starší jak 65 let 
jsou mimo systém osobní asistence, pomoc jim je však zabez-
pečována jinou formou. K tomuto rozhodnutí vedly dva aspek-
ty. Jedním z nich byly finance, aby systém byl finančně udrži-
telný a druhým bylo, že lidé starší 65 let jsou většinou postižení 
onemocněními z důvodu věku, proto jsou jejich potřeby jiné 
než potřeby lidí, kteří se stali těžce postiženými v mládí, nebo 
produktivním věku. 
Příjem ani majetek se při nároku na osobní asistenci nezkoumá, 
protože cílem asistence je mimo jiné motivace k zaměstnání. 
Peněžitý příspěvek na osobní asistenci zahrnuje pro osobní 
asistenty náklady na odvody do pojistných fondů, pro uživatele 
služby náklady na administrativu apod. 
Švédsko má 9 miliónů obyvatel, z toho 14 tisícům vznikl nárok 
na osobní asistenci. Osoby žijící v zařízeních sociálních služeb 
nemají na osobní asistenci nárok. 
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Osobní asistence a rodinní příslušníci 
Rodinní příslušníci nejsou ve vykonávání osobní asistence ni-
jak omezováni, nemohou ji však vykonávat osoby, které žijí 
s postiženým ve společné domácnosti. Tato podmínka se však 
dá „obejít“ tak, že uživatel zaměstná svého rodinného přísluš-
níka přes agenturu. Nárok na osobní asistenci mají děti od na-
rození, ale nemohou ji využívat ve škole. V době vyučování 
pomoc zajišťuje škola. 
 
Formy zaměstnávání osobních asistentů ve Švédsku 
- 62% uživatelů osobní asistence stále využívá služby, které 
poskytuje samospráva – samospráva nadále zaměstnává asis-
tenty a odvádí z nich daně. Samosprávy jsou stále nespokojené 
s objemem prostředků na osobní asistenci a tvrdí, že nepokrý-
vají všechny jejich náklady 
- 23% uživatelů osobní asistence využívá služeb soukromých 
firem nebo agentur při zajišťování osobních asistentů – jsou to 
společnosti, které zprostředkovávají zaměstnání, tedy i osob-
ních asistentů. Pracovní agentura uzavře s asistentem smlouvu, 
asistenci vykonává u uživatele 
- 12% uživatelů vytvořilo družstva, která byla založena za úče-
lem poskytování osobní asistence, sami si zajišťují administra-
tivu, vliv na řízení asistentů má však uživatel 
- 4% uživatelů jsou sami zaměstnavateli, převzali na sebe zod-
povědnost a povinnosti zaměstnavatelů, odvádějí za ně veškeré 
odvody a vedou potřebnou administrativu 
Do roku 1994 zajišťovala osobní asistenty výhradně samosprá-
va. Nový systém umožnil různé formy získávání osobních asis-
tentů, což mělo velký vliv na kvalitu poskytovaných služeb. 
Více jak polovina postižených však využívá starý způsob slu-
žeb, tedy, že jim osobní asistenty zajišťuje samospráva, přesto-
že s jejich kvalitou nejsou spokojeni, ale přijmout zodpověd-
nost za výběr asistentů se mnozí stále obávají. Jsou více méně 
zaskočeni možností volby a nabídkou služeb. 
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Agentury si za zprostředkování nechají dobře zaplatit a jejich 
zisk je závislý na uzavření dohody s uživatelem. Stal se z toho 
pro ně dobrý byznys. 
Mzda osobních asistentů je ve Švédsku srovnatelná s profese-
mi, které nevyžadují vysokou školu, např. uklízečky nebo taxi-
káři. Asistenty dělají především přistěhovalci, alespoň do doby 
než si najdou zaměstnání podle své kvalifikace. 
 
Výsledky reformy 
Rodinní příslušníci lidí s těžkým postižením už nemusí oběto-
vat svoji kariéru a zůstávat doma a nepřetržitě se starat o své 
blízké. 
Lidé s postižením si vytvářejí svoji vlastní budoucnost nezávis-
le na svých rodinných příslušnících. Mohou studovat na běž-
ných školách a ne ve speciálních zařízeních, svobodně se po-
hybovat, cestovat, zamilovat se a zakládat rodiny bez toho, že 
by byl jejich partner zatížený péčí o ně. 
Za zmínku stojí fakt, že ve Švédsku úplně zanikly velké ústavy, 
jejich alternativou je jakási „rozšířená domácnost“, kde žije 
maximálně 5 postižených osob ve společném bytě a je jim za-
jišťována péče. Tuto možnost využívá asi pět tisíc lidí. 
Posilnil se trh práce. Osobní asistence je řádným zaměstnáním, 
osoby s postižením se staly jedním z největších zaměstnava-
telů. Ve Švédsku je v současnosti asi 45 tisíc osobních asisten-
tů. Reforma dokázala, že z uživatelů služeb se stali klienti. Na 
pracovní trh se dostaly společnosti (asi 300), které zajišťují  
i osobní asistenty a navzájem si konkurují.  
 

Zdroj Ozvena, SR 
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Hodnocení rehabilitačního pobytu se zdravotním  
zaměřením konaného v Hodoníně u Kunštátu  

ve dnech 11.8. – 18.8. 2007  
 

V sobotu v dopoledních hodinách přivítal v rekreačním zařízení 
„Zámeček“ vedoucí pobytu pan Jiří Šandera 44 účastníků rehabilitační-
ho pobytu. Seznámil je s programem a organizačními záležitostmi. Sou-
běžně v tomto zařízení měla rekondici i skupina lidí z Paracentra Fénix 
z Brna, kteří v některých bodech měli společné akce s programem toho-
to pobytu. 

Dnes na posledním společném setkání předkládáme k doplnění, 
diskuzi a schválení toto hodnocení. 

Krásná příroda, příjemné prostředí, pobyt na zdravém vzduchu, 
možnost koupání, přiměřený sport a rehabilitace nesporně přispěly ke 
zlepšení kondice účastníků. Zasloužili se o to pan Jiří Šandera a AMD, 
která toto setkání umožnila realizovat. Poděkování patří i personálu 
rekreačního zařízení „Zámeček“. 

Příznivé hodnocení se opírá o následující přehled akcí: 
Pro vozíčkáře i chodící vedla paní Magda Rothköglová 3x denně 

pravidelná cvičení. Podle svých možností pomáhala individuálně při 
různých potížích. 

V neděli začal turnaj v závěsném kuželníku. Mezi hlavní sportovní 
akci patří přebor AMD v šachu, který probíhal po celý týden. 

Pondělní večerní hodiny patřily táboráku spojenému s opékáním 
uzenin. 

V úterní dopoledne nám firma MEDICCO z Brna předvedla svoje 
rehabilitační a kompenzační pomůcky. Mnozí zájemci si je mohli vy-
zkoušet. Odpoledne nás Mgr. Leoš Spáčil obeznámil s novinkami v so-
ciální oblasti a potom odpovídal na četné dotazy. 

Středeční večer nám zpříjemnila hudební skupina HOBBIT ze Zbý-
šova u Brna. Hrála a zpívala dlouho do nočních hodin. V přestávkách 
byla tažena tombola. 

Ve čtvrtek nám paní Marková, která pracuje jako nutriční terapeut, 
radila jak nepřibírat na vozíku. Seznamovala účastníky se správnou 
výživou. Hovořila i o léčbě dekubitů nutričním doplňkem CUBITAN. 
Páteční odpoledne patřilo zajímavé přednášce o rychlém hojení defektů 
kůže. Zástupci společnosti BETTAC plus předvedli krycí obvaz urych-
lující léčbu různých forem nemocí pokožky. 

 



 
Poslední večer začal vyhlašováním sportovních výsledků. 
Přebor AMD v šachu vyhrál Jiří Šandera. Druhý byl Vojtěch Drá-

pal a třetí Vlastimil Rédl. Turnaj v kuželkách měl tyto vítěze: Kategorii 
vozíčkářů vyhrál František Újezdský před Růženou Škývarovou a Sta-
nislavou Újezdskou–Rédlovou. V chodících zvítězil Martin Kupec, dru-
há byla Mirka Ostruszková a na třetím Alenka Černá. V dětské kategorii 
byla nejlepší Lucie Novotná, druhá Alexandra Ostruszková a třetí Mo-
nika Šandová. 

Po vyhlášení následovala volná zábava. 
V sobotu se účastníci pobytu rozjeli do svých domovů. 
Závěrečné poděkování patří panu Jiřímu Šanderovi, doprovodům 

Anně Navrkalové, Alence Černé a ochotným dobrovolníkům za zdařilý 
a hladký průběh celého týdne. 

Hodnocení rehabilitačního pobytu se zdravotním zaměřením bylo 
účastníky schváleno 18.8.2007 v 8.35 hodin. 

 

      Za hodnotící komisi: Zdeněk Baldík 
       a Marie Šandová 
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Foto František Újezdský 



Setkání členů AMD v Třemošné u Plzně 
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Každoroční setkání členů AMD Plzeňského kraje a našich 

přátel se letos konalo 15. září. Opět v nám již důvěrně známém 
Domě EXODUS v Třemošné u Plzně. Tentokrát nám přálo  
i počasí, takže náladu nemělo opravdu co zkazit. Většina pravi-
delných účastníků se již vrátila z pobytů v lázních a dovolených. 
Proto celkový počet zúčastněných byl 27.  

  Již tradičně je náš program daný. Dopoledne se seznámíme  
s novinkami za poslední rok v oblasti sociální, zdravotní, kulturní 
i společenské. Navzájem se informujeme o našich nepřítomných 
přátelích a zároveň zavzpomínáme na společné zážitky s nimi. Po 
obědě byla již připravena naše oblíbená country parta Vandr 
Boys. Letos poněkud obměněná, ale opět skvělá. K těmto našim 
kamarádům nás váže již dlouholeté přátelství. A bez jejich hudby 
a humoru by našemu setkání něco scházelo. Myslím, že setkání  
s přáteli každému pozvedne náladu, a tak jsme se dohodli, že příš-
tí rok budeme pokračovat.    

Na závěr mi dovolte opět poděkovat našim každoročním 
sponzorům. Bez jejich přispění by bylo pořádání těchto setkání 
velmi složité. Proto děkujeme zejména zastupitelstvu Města 
Třemošná za každoroční finanční podporu. A já osobně děkuji 
ještě panu Františku Pörnerovi za pomoc při pořádání této akce. 
 

Zuzana Vojáčková 
Foto Fr. Újezdský 
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Ozdravný pobyt v Chorvatsku 
 
Když jsem v lednu zjistila, že AMD pořádá ozdravný pobyt 

v Chorvatsku na Makarské, nezaváhala jsem a společně s manže-
lem se přihlásila. Celá léta jsem jezdila k moři do různých letovi-
sek v Itálii, takže jsem byla zvědavá, jak se mi bude líbit v jiných 
krajích.  

Odjížděli jsme 17. srpna z Prahy za silně deštivého počasí. 
Celou cestu pršelo a pršelo, až jsem začala pochybovat, jestli nás 
v cíli opravdu čeká slunce a teplé letní počasí. Jako mávnutím 
kouzelného proutku se však vše změnilo přibližně 4 hodiny cesty 
před Makarskou, kdy v dešti jsme vjeli do tunelu a po výjezdu nás 
začaly hřát sluneční paprsky.  

Ještě milejší byl příjezd k moři, kdy jsme z vysokých serpen-
tin pomalu sjížděli níž a níž a měli možnost si pobřeží  dobře pro-
hlédnout. Vesnice, městečka, přístavy, lodě, moře a ostrovy 
v něm, palmy, fíkovníky, všudypřítomnou vinnou révu plnou zra-
lých hroznů a stromy s granátovými jablky. Opravdu kouzelná 
podívaná. 

Hotel Biokovka, kde jsme byli ubytovaní, byl ve svahu kou-
sek od moře. Zajímalo mě, jak to bude s jeho bezbariérovostí 
a byla jsem spokojená. Nábytek v pokoji jsme „trošku“ přestěho-
vali tak, aby nám s mechanickým vozíkem vyhovoval. Bydleli 
jsme ve starší části hotelu, na které bylo znát, že je již léty opotře-
bovaná. Měli jsme možnost navštívit přátele v nové části, kde 
byly pokoje opravdu krásně a moderně zařízené. 

Stravovat jsme se chodili do klimatizované jídelny a jídlo by-
lo výborné. Snídaně probíhaly formou švédských stolů, večeře 
byla servírovaná z 6 možností výběru. V nabídce byla  jídla typic-
ky česká, ale i italská a dalmatská. Při slavnostní večeři s hudbou 
a „při svíčkách“ jsme ochutnali i rakii (ovocná pálenka stylu naší 
slivovice). 

Přístup k pláži byl ve srovnání s italskými letovisky úžasný. 
Betonový chodníček až k moři a do moře vedlo betonové molo  
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a na něm nainstalovaná elektrická sedačka, která se spouštěla do 
moře. Občas se stalo, že baterie pohánějící sedačku se vybily  
a někdo o chvilku déle uvízl v moři, ale i tak se díky tomuto zaří-
zení sjíždějí do Biokovky vozíčkáři z celé Evropy. Kousek od 
moře na pláži rostly borovice, takže kdo nechtěl využít placený 
stín formou slunečníku, našel útočiště pod stromem. 

Moře bylo krásně čisté a během pobytu jsme viděli i úlovky 
obávaných mořských ježků. Naštěstí jen v síťkách lovců. 

Hotel Biokovka má v podzemní části dva bazény s mořskou 
vodou (jeden z nich s vodou ohřátou na třicet stupňů), takže byla 
možnost si zaplavat i v nich. Což jednotliví účastníci ozdravného 
pobytu v průběhu 11 dnů opravdu využívali. 

Jeden celý den jsme strávili na výletní lodi. Navštívili jsme 
ostrovy Hvar a Brač a kromě typické atmosféry jsme si mohli 
vychutnat i grilovanou makrelu, víno a rakii. 

Město Makarská je velice malebné a procházky po nábřeží 
byly opravdu krásné. Kromě procházek po přístavišti jsme měli 
možnost prohlédnout si starobylou část městečka a navštívit míst-
ní tržiště s ovocem, zeleninou a ovčími sýry. 

Jedenáct dnů uteklo velice rychle a nastal čas k návratu. Tep-
lé, typické přímořské počasí nás doprovázelo po celý náš pobyt, 
takže nikomu se domů nechtělo. Cesta z Makarské trvá mnoho 
hodin a cestování Karosou není zrovna ta nejlepší část dovolené. 

Ačkoliv momentálně už slunce u nás nehřeje a podzim se hlá-
sí v plné síle, při pohledu na fotky plné slunce, klidu a pohody mě 
bude atmosféra Makarské riviéry hřát ještě dlouho i v zimě.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Procházkovi, který 
měl s přípravou ozdravného pobytu jistě práci a silné nervy, aby 
vše dopadlo dobře. A také doprovodu Karlovi, který všem „moře-
milovným“ vozíčkářům umožnil každodenní někdy i opakované 
užívání si mořských vln. 

Mirka Janotová 
 

Foto na vedlejší straně: Zdeněk Janda 
Společné foto: Robert Toldi 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
              
 

Hotel Biokovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Účastníci zájezdu       Zvedák do moře 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

 
 

Společné foto před odjezdem domů 
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Oranžové kolo 
 
 

Takto se nazývala chari-
tativní akce Nadace ČEZ pro 
neziskové organizace při pří-
ležitost vícebojařského mítin-
ku předních českých a zahra-
ničních desetibojařů konaná 
ve dnech 19.-20. června 2007 
v Kladně na sportovním sta-
dionu. Této akce jsme se spo-

lu s manželkou zúčastnili jako zástupci AMD. 
Na základě žádosti naší organizace o finanční příspěvek  

u Nadace ČEZ na zahraniční rekondiční pobyt v Chorvatsku 
jsme byli vybráni jako jedni ze dvou účastníků této akce. Na-
ším soupeřem byla kladenská škola „Sportovní gymnázium 
Kladno“. 

Jednalo se o přátelské souboje dvou účastníků, kteří jednu 
minutu šlapali v oranžovém stanu na upoutaných dvou kolech, 
každý pro jednu z vybraných organizací. Vítěz vždy připsal své 
organizaci body. 

Nadace ČEZ do této akce vložila 200 000 Kč, do začátku 
každé organizaci přidělila polovinu z této částky. 

Během dvou krásných a zajímavých dnů se této akce 
účastnilo několik stovek zájemců, kteří šlapali pro tu svoji or-
ganizaci. Do pedálu na oranžovém kole, aby podpořili tuto ak-
ci, se opřeli i sportovní osobnosti z mítinku jako Roman Šebrle, 
Tomáš Dvořák, basketbalista Jiří Zídek a mnoho dalších. 

Ve prospěch naší AMD fandilo a šlapalo mnoho účastníků 
této soutěže. Koncem druhého dne byly vyhlášeny výsledky  
a naše organizace vyšla vítězně. Bylo pro nás vyšlapáno 
101 261 bodů. 
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Body se proměnily v peníze a šek, který byl na tuto částku 

vystaven, jsem slavnostně, téměř uprostřed běžecké dráhy, pře-
vzal  pro AMD v závěru sportovního klání od generálního ředi-
tele ČEZnet, a.s. pana Kamila Čermáka a paní Simony Kaňo-
kové. 

Bez těchto prostředků bychom nemohli uskutečnit rekon-
diční pobyt v Chorvatsku. Ale o tom až příště. Ještě jednou 
mnoho díků ČEZu a jejich velmi sympatickým představite-
lům, se kterými jsme měli tu čest se poznat. 

 
Petr Procházka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Převzetí nadačního příspěvku Petrem Procházkou 

(Na snímku vlevo na vozíku) 
 
 
Úvodní snímek: Po náročném mítinku se šlapání na oranžovém 
kole zúčastnili i Roman Šebrle a Tomáš Dvořák 

 
Foto: www.nadacecez.cz 
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Cesta za sluníčkem 
 
Po jednoroční odmlce, kdy nebyla poskytnuta dotace 
na zahraniční ozdravné pobyty, se znovu konal oz-
dravný pobyt v Chorvatsku na Makarské riviéře. 
V pátek 17. srpna 2007 se účastníci pobytu sešli 
v Praze na autobusové zastávce Petýrkova, kam byl 
přistaven speciálně upravený plošinkový autobus pro 
cestování vozíčkářů. Po nastoupení všech cestujících, 
naložení zavazadel a pomůcek nezbytných pro pobyt 
(zvedáky, mechanické vozíky atd.), jsme za chladného 
počasí vyrazili na „cestu za sluníčkem“. Cesta tam  
i zpět probíhala poklidně, přerušována jen přestávka-
mi na občerstvení a WC. Pro její zpříjemnění nám by-
lo puštěno video. V sobotu kolem poledne jsme přijeli 
na krásné slunečné jadranské pobřeží. Ubytování bylo 
zajištěno v hotelu Biokovka v bezbariérových a pro 
vozíčkáře upravených pokojích s výhledem na moře. 
K dispozici jsme měli i dva kryté bazény s mořskou 
vodou a možnost návštěvy fit centra. Celý pobyt slu-
níčko přálo koupání v moři (kde je na molu zřízen 
elektrický zvedák), procházkám po pobřeží, ale i do 
centra starého města, na ovocné tržiště, do přístavu  
a k majáku. Prožili jsme celodenní výlet na lodi na 
ostrovy Hvar a Brač. Námořníci se o nás dobře starali, 
na oběd připravili grilovanou makrelu a postarali se  
i o dodržování pitného režimu. Večeře na nás čekala 
už opět v hotelu, kde bylo po celý pobyt chutné stra- 
 



vování formou polopenze. K snídani švédský stůl  
a k večeři výběr z pěti jídel. Večerní procházky jsme 
si zpříjemňovali zastávkou v Bum baru, kde se dalo  
u živé hudby tančit, zpívat, povídat a navazovat nová 
přátelství. Pobyt velmi rychle utekl a čekala nás cesta 
domů. Zůstalo nám spoustu pěkných vzpomínek na 
nevšední zážitky, ze kterých můžeme čerpat energii 
celý další rok. Naše poděkování patří Ministerstvu 
zdravotnictví za poskytnutou dotaci, cestovní kancelá-
ři Vítkovice Tours, paní delegátce Magnuskové, pá-
nům řidičům, asistentovi Karlovi (jehož pomoc byla 
nezbytná) a samozřejmě také vedoucímu ozdravného 
pobytu panu Procházkovi. 
 

Blanka Jedličková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Robert Toldi 
 

27 



28 

 

Večer, na který nezapomenu 
 

Rok utekl jako voda a my se koncem prázdnin opět sešli na 
šachách. Na zámečku v Hodoníně u Kunštátu se konal již VIII. 
ročník memoriálu Václava Krejčího. Já se letos nezúčastnila 
jako aktivní hráčka, ale pouze jako odpolední a večerní pozo-
rovatelka. Na šachový turnaj jsem se velmi těšila, že si to s ka-
marády rozdám a ukážu jim, jak jsem se oproti loňskému roku 
zlepšila, ale nastoupila jsem do počítačového kurzu. 

Jeho studium jsem brala tak vážně, že jsem na šachy nemě-
la ani pomyšlení. To mi ovšem nebránilo, abych se do Hodoní-
na za šachisty jela podívat.  

Letošní ročník proběhl v obzvlášť slavnostním duchu, ne-
boť naše kamarádka, šachistka, krásná a usměvavá dáma – paní 
Aloisie Kratochvílová oslavovala významné životní jubileum. 
Přichystala pro všechny účastníky občerstvení a strávila s námi 
krásný večer ve společnosti hudební skupiny Vandr Boys, která 
za námi na zámeček jezdí až z daleké Plzně. Písničkový a ta-
neční večer proběhl v duchu oslav narozenin paní Kratochvílo-
vé i jako rej masek. Oslavenkyně byla vyzdobená bonbóny 
značky Bon pari. Ty jí visely z klobouku, měla z nich na krku 
náhrdelník a vůbec byla to taková cukrová panenka – ta paní 
Kratochvílová. Celý večer se usmívala. Všichni přítomní ji po-
blahopřáli a Lojzičce svítila očka. Vlastně ji ani jinou neznám. 
Zatančila si sólový taneček při písničce Z hor divoký tymián.  
A znáte slova této krásné písničky?  
 

Dál za vozem spolu šlapem, někdo rád a někdo zmaten,  
kdo se vrací, není sám. 
Je to věc, když pro nás voní – z hor divokej tymián.  
Léto zůstaň dlouho s námi, dlouho hřej a spal nám rány,  
až po okraj naplň džbán. 
Je to věc, když pro nás voní – z hor divokej tymián. 
Podívej, jak málo stačí, když do vázy natrhám.  



Bílou nocí k milování, z hor divokej tymián. 
Dál za vozem trávou, prachem, někdy krokem,  
někdy trapem, kdo se vrací dolů k nám. 
Je to věc, když pro nás voní – z hor divokej tymián. 

  

Po blahopřání se rozeběhla zábava. Tančilo se, zpívalo. 
Táhla se tombola, ale nejvíce nás pobavila soutěž o nejkrás-
nější masku večera. Roztomile a rošťácky vystupovala divoká 
Karkulka, které to moc slušelo. Dost výstředně se chovala dá-
ma v páru s džentlmenem, která se podpásovkou snažila ovliv-
nit porotu tím, že vykasala sukni a před porotu nastrkovala ob-
naženou nohu. Nebylo to vůbec vhodné a myslím si, že porota 
se ovlivnit nenechala. Soutěž o nejhezčí, nejlepší a nejvtipnější 
masku získal Fanda a jeho syn. Moc jim to v rádiovkách sluše-
lo. 

Tančili a zpívali jsme až do velmi pozdních nočních hodin. 
Spíše by se dalo říct, že jsme dováděli až do časného rána. Byl 
to krásný večer. 

Kamarádi, děkuji vám za vaši účast v mém životě a určitě 
se za rok sejdeme opět v Hodoníně u Kunštátu na dalším roční-
ku šachového memoriálu Václava Krejčího. Mějte se krásně  
a za rok nashledanou. 

Mila Kristová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítězná dvojice soutěže masek – Fanda a syn (Fr. Újezdský a Štěpán Reich) 
Foto: Vlastimil Rédl  
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VIII. šachový memoriál očima rozhodčího 
 
Již VIII. ročník šachového memoriálu V. Krejčího se nesl ve stejně 
přátelském duchu jako předchozí ročníky. Sešlo se přes dvacet hráčů, 
z toho dva nováčci ze Slovenska a jeden již „starý“ známý z Ma-
ďarska. Měl jsem to potěšení, že i tentokrát jsem mohl šachové zápo-
lení rozhodovat a ještě k tomu si sám zahrát.  
Turnaj na 9 kol byl vyrovnaný, protože startovní pole skýtalo spou-
stu velice dobrých hráčů a z dosažených výsledků je zřejmé, že hra 
se dařila všem. Díky pomocnici, kterou jsem jako pokaždé ke své 
práci dostal, stihl jsem hrát i dělat rozhodčího.  
Hodonín není jen místo pro šachy a nekonečné partie, ale také místo 
pro setkání přátel a večery příjemné zábavy. Už tradičně nemohla 
chybět dražba v podání skvělého Honzy Černila alias Jana Hanse, 
zábavný večer s hudbou a tombolou, kde nás opět báječně pobavila 
skupina Vandr Boys a v neposlední řadě „zase“ ty šachy v podobě 
simultánky s nejlepším hráčem turnaje Zdeňkem Šnytou. Ten nene-
chal nikoho na pochybách, že šachy opravdu umí a jen s jedinou pro-
hrou bez remízy „rozmetl“ soupeře. 
Čtyři dny zápolení utekly jako vždy velice rychle. I když se mohlo 
zdát, že jsou všechny dny stejné - přes den šachy, večer zábava, 
v noci odpočinek - opak byl pravdou. Každý den nové zážitky, nové 
partie a pohoda, která je pro tento turnaj tak obvyklá. 
Těším se na další setkání. 

Leoš Spáčil 
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      Simultánka  
       se Zdeňkem Šnytou  
              (foto Fr. Újezdský) 
       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na snímcích shora dolů: Nejmladší účastník Štěpán Reich, Táňa Miklíková 

v masce klauna, hosté ze Slovenska a sólo oslavenkyně A. Kratochvílové 
(foto Frant. Újezdský)
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O ZDRAVÍ PRO ZDRAVÍ 
 

 

O sezení  - vypsání elektrického vozíku a jeho funkce 
 
Na veletrhu HOSPIMedica 2007 jsme mohli vidět novinky – jak 

technické, tak designové. 
Co však zatím zůstává stále stejné, je nutnost podrobného vyplnění 

šestistránkového formuláře s dokonalým zdůvodněním, proč pacient-
klient potřebuje elektrický vozík (EV). Je to nutné, protože schvalující 
komise či revizní lékař klienta neznají a vycházejí pouze z toho, co mají 
napsáno. Je třeba uvést všechny podporující informace. Například u kli-
entů, kteří vedle základního onemocnění, pro které vozík vypisujeme, 
trpí onemocněním srdce, nebo u diabetiků, u lidí s vysokým krevním 
tlakem, kde není možná větší námaha na mechanickém vozíku, je velice 
důležité přiložit podrobné interní vyšetření, které na tyto medicínské 
aspekty upozorní. Pokud je pacient astmatik, nesmí chybět podrobné 
plicní nebo alergologické vyšetření – dle toho, který specialista pacienta 
sleduje. V případě astmatu nebo diabetu, který je kompenzován inzu-
linem a kdy může každé vychýlení hladiny cukru v krvi po zátěži vést  
k závažným komplikacím, může revizní lékař schválit vozík i klientovi 
paraplegikovi právě s ohledem na další život komplikující, či dokonce 
ohrožující diagnózy. Ale musí k tomu mít odborné podklady. 
Také jsem se setkala s názorem, že pokud je elektrický vozík vypi-sován 
opakovaně, nemusí být uvedený formulář vyplněn. Není tomu tak. Nový 
EV je možno vypsat nejdříve po pěti letech a to je velmi dlouhá doba, v 
průběhu které se zdravotní stav může dosti podstatně změnit  
a i toto musí schvalující revizní lékař vědět. Proto je nutno opakovat 
všechna vyšetření včetně psychologa, který opět musí napsat, že pacient 
je schopen se účastnit silničního provozu, opět musí podstoupit oční 
vyšetření atd. To je realita, která dosud platí, a takto musí být respek-
tována, dokud nebude jiné nařízení. (Podle platných směrnic VZP, osoby 
žádající opakovaně o nový EV nemusejí absolvovat vyšetření u psychologa a oč-
ního lékaře - pozn. redakce Zpravodaje) 

Ještě k opakovanému přidělení vozíku. Dle nových pravidel zakot-
vených v sazebníku pomůcek zdravotní techniky nevzniká automaticky 
po pěti letech nárok na nový vozík, jako tomu bylo dříve. U mecha- 
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nických vozíků má VZP nyní krajské techniky, kteří chodí a kontrolují 
vozík, zda je opravdu na vyřazení. A rozhodující je posudek krajského 
technika, nikoliv firmy. Předpokládám, že totéž bude i pro EV (zatím 
jsem se osobně nesetkala, ale „elektrik“ zase není tolik jako „mecha-
nik“) a pokud to již nezavedly, tak určitě zavedou v době blízké i ostatní 
pojišťovny. Tito technici také již kontrolují, zda je nový vozík vybaven 
opravdu vším, co pojišťovna na poukazech schvalovala. Přijedou za 
klientem domů, do práce či kamkoliv jinam se seznamem, co všechno 
má vozík obsahovat. Položku po položce nejen kontrolují a nechají si od 
klienta ukázat, ale pohovoří s ním o tom, co všechno zvládá a proč to či 
ono na vozíku potřebuje s ohledem na svůj zdravotní stav. To není teo-
rie, opravdu to tak funguje. Znám klienty, kterým byl vozík již kontro-
lován a se kterými technik pojišťovny hovořil. 

Ale vraťme se k funkcím elektrického vozíku. Je možno vybrat 
polohování zad, náklon celého sedu, polohování stupaček – toto vše buď 
ve variantě mechanické, nebo elektrické.Dále je možná kombinace 
náklonu ještě s polohováním zad, samozřejmě i tato funkce v elektrické 
verzi. Kdy kterou vybrat? Polohování zad (tedy úhel mezi sedákem  
a zádovou opěrkou zvětšit na více než 90°) a náklon sedu (90° úhel mezi 
sedákem a zádovou opěrkou celý naklonit v prostoru) využíváme v situ-
acích, kdy uživatel potřebuje v průběhu dne polohovat záda, tedy kdy 
nezvládá delší dobu vertikální zátěž a díky změně polohy (ať jedním či 
druhým způsobem) rozloží lépe hmotnost trupu po opěrce a uleví si tak. 
Tím, že polohu může měnit průběžně ve větším či menším sklonu, téměř 
vždy nalezne úlevovou polohu a prodlouží tak dobu možného pobytu ve 
vozíku. Pokud ji již nenalézá a zvětšují se bolesti, je čas jít z vozíku dolů 
a ulevit si v horizontální poloze – vleže. Mechanické polohování použí-
vají klienti, kteří jej dokáží ovládnout. Pokud klient sám toto polohování 
mechanicky nezvládá, měl by mít elektrické, aby byl soběstačný  
a nezávislý. Nemůže přece několikrát denně shánět někoho, kdo mu 
otočí kolečkem na polohování. Nám je to sice jasné, ale je třeba to zdů-
raznit v žádosti o vozík, aby i schvalující lékaři měli podklady a mohli 
správně situaci posoudit. 

Co je velmi důležité a co bychom při posuzování potřebné funkce 
vozíku neměli nikdy opomenout, je zachování správného sedu. O správ-
ném sedu bylo v předchozích článcích napsáno mnoho, ale je nutno 
připomenout, že při polohování zad (zvětšení úhlu mezi sedákem a zá- 
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dovou opěrkou) nesmí pánev pacienta podjíždět dopředu a pacient se 
nesmí v bedrech prohnout dozadu. Pokud k tomu dochází, znamená to, 
že není dobře stabilizována pánev nebo mohla být pánev v lehkém 
záklonu již dříve a změna úhlu tuto situaci zvýrazní, může být změna 
pohyblivosti v kyčlích, změna pohyblivosti páteře aj. Rozhodně bychom 
tuto situaci měli klinicky vyhodnotit, protože toto nechtěné podjíždění 
pánve (je možno si tak i z vlastní vůle ulevit, ale to je jiná situace) vede 
k silným třecím a střižným silám a poškozuje kůži nejen na hýždích  
a v sakru (oblasti kříže), ale může vést i k chronické či recidivující 
prasklině v horním pólu intergluteální rýhy (rýha mezi hýžděmi). 

Pro polohování stupaček – zda mechanické, či elektrické – platí 
totéž jako u zádové opěrky a náklonu. Je nutno zdůraznit, že standardně 
tvoří u člověka sedícího ve vozíku opora plosek téměř 1/5 celkové 
opory! Z toho vyplývá, jak je to důležité. Také když nemáme v sedu 
oporu plosek (bez ohledu na to, zda sedíme dočasně či trvale), je náš sed 
podstatně labilnější a musíme vynaložit mnohem více energie k jeho 
korekci. U vozíčkáře se nedostatečná opora dolních končetin projeví tak, 
že hledá stabilní polohu, která má obvykle do správného sedu daleko. 
Taktéž téměř vždy bez opory plosek pánev podjíždí a existuje výrazné 
riziko kožních problémů uvedených výše. Proto je nutno oporu plosek 
důsledně posuzovat v souvislosti se všemi dalšími funkcemi, které vozík 
má. 

A na závěr musím zdůraznit opěrku hlavy. Pokud má EV funkci 
náklonu či záklonu, bez ohledu na to je-li mechanická či elektrická, měl 
by mít vždy opěrku hlavy. Nelze sedět zakloněn či nakloněn a dlouho-
době aktivně hlavu držet. Tím spíše, že tyto polohy EV souvisejí dost 
často s tíží postižení, kde síla svalová je velmi slabá nebo se svaly rychle 
unaví. 

Vím, je to strašná administrativa, ale dbejme na to, aby vše na 
vozíku bylo podrobně zdůvodněno medicínsky. Pak může revizní lékař  
s klidným svědomím vše nejen schválit, ale i zdůvodnit svým nadříze-
ným, kterým je zodpovědný za svoji práci. Také mě nebaví to všechno 
vypisovat, někdy si připadám jak Jirásek, ale jiná cesta nevede. 
 

zdroj:  Vozíčkář 4/2007 
 
 



 

S i lvestrovský pobyt  na Zá-
mečku   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovolujeme si Vás pozvat na silvestrovský pobyt 
v našem oblíbeném rekreačním zařízení v Hodoníně  
u Kunštátu, konaný ve dnech 29. 12. 07 až 2. 1. 08. 
Pojeďte s námi přivítat nový rok  na Zámeček. Čeká 
nás silvestrovský večer se skupinou Vandr Boys, půl-
noční přípitek s překvapením a malý ohňostroj. Ma-
ximální cena pobytu (bez dopravy) činí 1 800,- Kč na 
osobu. Snažíme se získat sponzorské příspěvky ke sní-
žení ceny. Přihlášky zasílejte nejdéle do 20. listopadu 
na adresu: Stanislava Újezdská Rédlová, Petýrkova 
1953, 148 00, Praha 4. Případné dotazy na tel. 
603 154 433. 

Foto Eva Pištěková 
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Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 414 
 

 

P Ř I H L Á Š K A 
 

na rekondiční silvestrovský pobyt  
29. 12. 2007 – 2. 1. 2008 

v RZ Zámeček v Hodoníně u Kunštátu 
 

 
Jméno a příjmení : __________________________________ 
 
Datum narození: ____________________   Číslo OP:  ________________ 
 
Adresa bydliště: _______________________________________________ 
 
PSČ: ____________________  Telefon: ____________________________ 
 
Jsem držitelem průkazky:  TP - ZTP - ZTP/P  č. ______________ 
 
Používám:      mechanický vozík  -  elektrický vozík  -  zvedák 
 
Budu mít průvodce:                 ano   -   ne 
 
Jméno a příjmení průvodce: ______________________________________ 
 
Datum narození: ____________________    Číslo OP: _________________ 
 
Adresa bydliště: ________________________________________________ 
 
PSČ: ____________________  Telefon: _____________________________ 
 
Je držitelem průkazky:   TP - ZTP - ZTP/P  č. ________________ 
 
Používá:        mechanický vozík  -  elektrický vozík 

 
 
Použiji dopravu:    speciální (mikrobus)   -   vlastní 

 

 
Dne: ___________________    podpis: _______________________ 
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ALE NESMÍ BÝT VÝMLUVOUALE NESMÍ BÝT VÝMLUVOU

TÌLESNÉ POSTIŽENÍ JE PRO ŽIVOT HANDICAP,TÌLESNÉ POSTIŽENÍ JE PRO ŽIVOT HANDICAP,

 Jitka Kaèírková

 Dona Zalmanová
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