


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 dystrofici 
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 pobyty, 
semináøe, šachové turnaje atd., spolupracuje se zdravotnickými institucemi a se 
zahranièními asociacemi obdobného charakteru, které dnes existují ve vìtšinì 
zemí svìta jako významná souèást v boji proti nervosvalovým 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.

Cílem AMD v ÈR je trvale sledovat a pomáhat øešit širokou problematiku 
postižených nervosvalovými nemocemi vèetnì dìtí a mládeže. Tato èinnost je 
finanènì znaènì nákladná a závisí na podpoøe veøejnosti.

Všem dárcùm a sponzorùm pøedem dìkujeme.

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

Kanceláø:  Petýrkova 1950/18 (suterén), 148 00 Praha 414
Úøední hodiny:  Út - Èt, 13.00 – 16.00 hodin, Pá 10 – 13 hodin
V dobì nepøítomnosti volejte na tel.: 602 250 252

       Èíslo konta:  Komerèní banka, Praha 4: 303330411/0100
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Vychází ètvrtletnì a je neprodejné
Zpravodaj AMD je dotován Ministerstvem zdravotnictví ÈR  a je

registrován Ministerstvem kultury ÈR pod ev. èís. E 11139
 Tisk -  TISK EXPRES s.r.o.

Foto na titulní stranì: Zdenìk Janda, na zadní stranì Petra 
Melicharová

Uzávìrka pøíštího èísla 20.11.2008.

AMD je èlenem Èeské rady humanitárních 
organizací, Národní rady zdravotnì 

postižených Èeské republiky a pozorovatelem 
EAMDA - Evropské aliance 

asociací nervosvalových nemocí.
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Úvodní slovo 
 

Původně jsem dnes měl připravené jiné téma na úvodní slovo, 
ale bohuţel události kolem nás často nečekaně mění naše plány. 

 
Těsně před uzávěrkou tohoto vydání jsem se dozvěděl smutnou 
zprávu, ţe nás naše členka Stanislava Újezdská Rédlová navţdy 
opustila. Byla v čele organizace osm let a zanechala v ní svou 
stopu. Snaţila se pomáhat ostatním a proţívala jejich problémy. 

 
Mnozí z nás věděli, ţe Stáňa je dlouhodobě nemocná a bojuje 
s osudem, přesto se nás, kteří jsme ji znali osobně, tato zpráva 
hluboce dotkla. Byla vţdy veselá, usměvavá a uměla se radovat 
z maličkostí. 

 
Znal jsem Stáňu víc jak dvacet let a byla pořád plná elánu a 
optimismu. Budu si ji tak stále pamatovat i s těmi jejími 
nezbytnými plyšáky kolem sebe, které měla tak ráda. 

 
Těţko se hledají slova, kdyţ někdo navţdy odejde. Snad jen:  
Stáňo, zůstaneš navţdy v našich vzpomínkách! 

 
Zdeněk Janda, předseda AMD v ČR 
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AKTUALITY 

 
Setkání členů AMD Západočeského kraje v Třemošné 
 
V sobotu 20.9.2008 se uskutečnilo jiţ tradiční setkání členů naší 
organizace v Třemošné u Plzně a i tentokrát se velmi vydařilo. Dopolední 
program představovalo povídání paní Hanky Fuchsové o expedici do Peru 
za tamními šamany. Překrásné a poutavé vyprávění s promítáním 
fotografií nás zcela vtáhlo do děje. Úchvatná příroda, nádherní motýli, 
vstřícní domorodci, ale také putování pralesem, kde se můţete, nejste-li 
chvíli v kontaktu s ostatními, ztratit navěky, zajímavé druhy ţivočichů 
jako např. jedovaté housenky, pavouci a jiný roztomilý hmyz. 
Nezapomenutelné setkání s místními šamany se však stalo opravdovou 
odměnou za všechny těţké chvilky. 
Následoval sváteční oběd – kuřecí řízek s bramborovým salátem. A pak uţ 
odpolední volná zábava. Skupina Vandr Boys, naši neodmyslitelní 
průvodci, nám přijeli zahrát a zazpívat. Písničky potěšily naše duše. Kdyţ 
je něco krásného, čas letí dvojnásobně rychle. I my jsme to na našem 
setkání zaznamenali. Nastal čas rozloučit se. 
Děkujeme pořadatelům a sponzorům za to, ţe jsme mohli takto příjemně 
strávit sobotní den, skoro poslední z letošního léta. Těšíme se za rok 
zase na shledanou. 
 

Naďa Helmerová  
 

 

PRAHA VYDALA MAPU PŘÍSTUPNÝCH PAMÁTEK 

V centru Prahy je pouze osm památek a míst, jeţ jsou plně přístupné 
vozíčkářům. Vyplývá to z turistického atlasu, který představilo hlavní 
město.  

 

Handicapovaní v něm najdou informace o tom, které památky jsou 
snadno přístupné, které s pomocí jiné osoby a které vůbec. Atlas pro 
vozíčkáře má dvě části. V první zájemci naleznou podrobnou mapu a 
čtyři doporučené turistické trasy. Mapa se zaměřuje především na 
historické centrum Prahy a pomocí piktogramů vysvětluje, která 
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místa jsou handicapovaným plně přístupná, která s pomocí jiné osoby 
a kam se nedostanou vůbec. V mapě jsou rovněţ zakreslena parkovací 
místa pro vozíčkáře, bezbariérové toalety nebo trasy linek městské 
dopravy, na kterých jezdí nízkopodlaţní vozidla. Zájemci v seznamu 
památek naleznou mimo jiné informace o šíři dveří, nerovných 
chodnících či přístupových rampách a výtazích. Mapa je vyhotovena v 
takovém měřítku, aby ji mohli pouţívat i lidé s horším zrakem. 
Problémem však je špatná dostupnost veřejné dopravy. 

Speciální mapy mohou lidé získat v centrech Praţské informační 
sluţby, v kanceláři Praţské organizace vozíčkářů a agentury 
CzechTourism. Atlas vychází v česko-anglické verzi, přičemţ legenda 
k mapě je v osmi jazycích. Publikace vyšla v nákladu 2000 kusů. 

 
 
TĚLESNĚ POSTIŢENÉ MODELKY 

Britská televize BBC3 spustila novou reality show, ve které se tělesně 
postiţené dívky utkají o titul top modelky. Porotu soutěţe nazvané 
Britain’s Missing a Top Model budou tvořit profesionálové pracující v 
módním průmyslu. Jedním z nich je i Marie O’Riordanová, 
šéfredaktorka britské verze časopisu Marie Claire, v jehoţ zářijovém 
čísle se objeví fotografie vítězky. „Kdyţ jsem poprvé o programu 
uslyšela, nechtěla jsem s ním mít nic společného. Myslela jsem si, ţe 
v něm budou jen ţeny na kolečkových křeslech. Nicméně velmi rychle 
jsem si uvědomila, ţe hodně postiţených lidí není na kolečkovém 
křesle a ţe je to jen jeden z předsudků, který máme o tělesném 
postiţení. Od té doby, co jsem se do programu zapojila, věřím, ţe 
můţe pomoci nabourat náš přístup k tělesnému postiţení. Ráda bych, 
kdyby vítězka otřásla módním světem. Jen proto, ţe jsou tyto mladé 
ţeny tělesně postiţené, by je neměl módní svět přehlíţet,“ řekla 
Marie O’Riordanová. 

Holanďanka Debbie Van der Puttenová, která přišla před třemi 
lety o pravou ruku, chce tímto způsobem vnějšímu světu i sobě 
dokázat, ţe je normální a krásná. Na začátku tohoto roku dokonce 
pózovala pro Playboy a věří, ţe tělesné postiţení není v modelingu 
překáţkou. Další účastnicí je vítězka soutěţe krásy pro sluchově 
postiţené, Britka Kellie Moodyová. Ta má například v soutěţi po ruce 
překladatele do znakové řeči. Jessica Hayesová, která trpí HNPP 
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(hereditární neuropatií se sklonem k tlakovým parézám) je jednou ze 
dvou soutěţících, které jsou na kolečkovém křesle. Jak sama říká, je 
její ţivot jednou velkou nejistotou – kdykoliv můţe ochrnout jakákoliv 
část jejího těla na časově neurčenou dobu. Na jedno oko nevidí a 
nedávno ztratila i cit v pokoţce na rukou a chodidlech. Přestoţe by se 
ráda stala modelkou a věří, ţe má na to ideální výšku i zjev, není si 
jistá, zda je Velká Británie skutečně připravená na modelky s 
tělesným postiţením.  

Podle organizátorů je hlavním cílem soutěţe nabourat 
omezení, která existují v módním a kosmetickém průmyslu, a podívat 
se na současný koncept ideální ţeny z nového pohledu.  Otázkou 
nicméně zůstává, zda se vítězka po skončení soutěţe opravdu stane 
profesionální modelkou, tzn. jestli ji nějaká profesionální agentura 
přijme.  

 

Zdroj: helpnet 

Novinky na ţeleznici 

 

 Oţije víc neţ 60 stanic, bezbariérové toalety budou leckde na klíč a 

přibudou nízkopodlaţní vlaky. 
Na otázky odpovídá tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. 
 
  Praţské Hlavní nádraţí prochází zásadní rekonstrukcí. Vozíčkář se 
tam dosud dostával na peróny tak, ţe putoval za doprovodu 
zaměstnance drah skladovými prostorami a musel pouţít nákladního 
výtahu. Během nynější přestavby je cestující na vozíku v ještě 
svízelnější situaci. Co tedy musí udělat, chce-li v těchto týdnech a 
měsících nastoupit či vystoupit v této stanici? 
Rozsáhlá přestavba stanice Praha – Hl. n. je realizována za plného 
provozu, coţ komplikuje pohyb běţným cestujícím, natoţ vozíčkářům. 
Pokud vozíčkář můţe volit mezi spoji z různých praţských nádraţí, 
doporučujeme raději dopravu vlaky, které jedou například 
z Holešovic. Pokud tuto moţnost nemá, je třeba se včas informovat 
přímo na Hlavním nádraţí nebo na lince 840 112 113 a předem ohlásit 
svou cestu. Po dobu rekonstrukce se totiţ průběţně mění dispozice 
odbavovacích přepáţek a prostor nádraţí přístupných veřejnosti. 
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– Kdy má být přestavba dokončena? A bude pak modernizované 
praţské Hlavní nádraţí k vozíčkářům vstřícnější? 
Rekonstrukce haly, kterou provádí společnost Grandi Stazioni, začala 
předloni v prosinci a je rozloţena do zhruba pěti let. Přibliţně za rok 
budou uţ cestující včetně vozíčkářů mít k dispozici nové odbavovací 
prostory. Rekonstrukce kolejiště a nástupišť v majetku státní firmy 
Správa ţelezniční dopravní cesty (SŢDC) bude hotova do prosince 
letošního roku. 
Obě stavby jsou samozřejmě bezbariérové v souladu s dnešní 
legislativou a zvyklostmi. Na rekonstruovaných nástupištích 1 aţ 4 
například vyrostou zcela nové osobní výtahy. Letos v květnu uţ v hale 
byly otevřeny nové toalety, které zahrnují i zónu pro imobilní 
cestující. 
– V současnosti probíhá i přestavba nádraţí v Kolíně. Ani tam to 
vozíčkáři neměli jednoduché: jedna z největších osobních stanic 
v Česku byla bariérová. Kdy bude dokončena modernizace 
kolínského nádraţí a co přinese vozíčkářům a dalším lidem se 
sníţenou schopností pohybu? 
Modernizace stanice je v plném proudu. Rekonstrukce nástupišť a 
podchodů počítá s novými bezbariérovými přístupy a měla by skončit 
v příštím roce. I zde jde o majetek a investici SŢDC, nikoli o projekt 
Českých drah. 
Připravuje se však i revitalizace staniční budovy. Tento projekt je 
časově náročnější: bude trvat několik let. 
– Uvedené rekonstrukce jsou součástí strategie „Ţivá nádraţí“, 
která má zvýšit kvalitu cestování vlakem. Co nabídne cestujícím? 
Ano, České dráhy připravují rekonstrukce vybraných staničních budov 
v rámci zmíněného projektu. Jde o jejich modernizaci, o jejich lepší 
vyuţití, výstavbu nových obchodů, sociálního zařízení atd. Pro tyto 
záměry hledáme soukromé investory, kterým objekt dlouhodobě 
pronajmeme, oni ho na své náklady opraví a investované peníze se 
jim vrátí z pronájmů komerčních prostor. 
Nádraţí pak samozřejmě musejí splňovat současné podmínky na 
přístupnost a bezbariérovost jak pro vozíčkáře, tak třeba pro 
nevidomé. V některých případech, hlavně u historických objektů, je 
také nutné respektovat poţadavky památkářů. Součástí strategie 
„Ţivá nádraţí“ ale nejsou podchody a nástupiště: ty jsou majetkem 
SŢDC. 
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– Celkem má být údajně revitalizováno víc neţ 60 stanic. 
Partnery skutečně hledáme pro více stanic. Rekonstrukce se dočkají 
například Ústí nad Labem hl. n., Teplice, Mariánské Lázně nebo 
Havlíčkův Brod. 
 
- České dráhy v březnu oficiálně zprovoznily první toaletu na 
euroklíč, a to ve stanici Strančice blízko Prahy. Uţ během jara 
mají být eurozámkem osazeny i další toalety ve Středočeském 
kraji: konkrétně ve stanicích Kladno, Benešov, Vlašim, Zruč nad 
Sázavou nebo Poděbrady. Odkdy bude tato pomůcka zaváděna na 
nádraţích v ostatních krajích? Bude eurozámek montován také u 
schodišťových plošin či bezbariérových osobních výtahů? 
Skutečně jsme přistoupili k tomuto projektu a eurozámek bude 
v blízké době nainstalován v devíti středočeských lokalitách. Montáţ 
euroklíče na schodišťové plošiny či k výtahům u nástupišť je spíš 
záleţitostí Správy ţelezniční dopravní cesty, která je jejich 
vlastníkem. 
 
- Z hlediska cestujícího na vozíku bylo moţná nejvýraznější 
loňskou změnou na ţeleznici zavádění nízkopodlaţních vlaků 
Regionova na vedlejších tratích. Letos v polovině května jich 
jezdilo uţ víc neţ padesát. Nejnověji přibyly dvě tyto 
bezbariérové soupravy do kraje Vysočina, kde jsou od začátku 
května nasazeny na tratích Havlíčkův Brod–Ţďárec u Skutče a 
Havlíčkův Brod–Čáslav. Kde se Regionovy objeví v nejbliţších 
měsících? 
Další letošní dodávky Regionov jsou určeny především pro východní a 
střední Čechy. Konkrétně jde o tratě z Týniště nad Orlicí do Náchoda, 
z Hradce Králové do Solnice a o tratě vedoucí z Rakovníka do Prahy, 
Berouna a Chomutova… Vozíčkáře by také mohlo zajímat, ţe 
pokračují i dodávky patrových příměstských jednotek řady 471, které 
jezdí v okolí Prahy. Od prosince loňského roku zajíţdějí na některých 
osobních vlacích z Prahy přes Lovosice aţ do Ústí nad Labem. 
 
- Mnozí průvodčí nebo třeba pokladní neumí jednat s cestujícím, 
který neslyší, špatně vyslovuje nebo má jinou poruchu řeči. 
V médiích se objevila zmínka o tom, ţe České dráhy chystají 
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proškolování personálu zaměřené na komunikaci se zdravotně 
postiţenými lidmi. Opravdu jste zajistili takovou osvětu svým 
zaměstnancům? 
Této problematice je třeba věnovat trvalou péči, neboť i u Českých 
drah někteří zaměstnanci odcházejí a noví mladí přicházejí. 
V uplynulých měsících například proběhlo školení pro střední 
management ve stanicích, který má na starosti řadu činností a má i 
přímý vliv na sluţby vozíčkářům. Připravujeme také větší projekt 
školení zaměstnanců, který bychom chtěli realizovat ve spolupráci 
s organizacemi zdravotně postiţených lidí. 
 
Komplexní informace pro lidi se sníženou schopností pohybu či 
orientace, kteří chtějí cestovat vlakem, jsou zveřejněny na stránkách 
www.cd.cz v rubrice „S ČD bez překážek“. 

(mp) 

 
 
 

PRO VÁŠ ÚSMĚV 2008 
 
Podzim se rychle blíţí a s ním i veletrhy Medical Fair Brno/Central 

Europe-REHAPROTEX, které se konají v termínu od 21. Do 24. Října 
na brněnském výstavišti. Doprovází je jiţ 13. Ročník prezentace 
nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš 
úsměv (pavilon C). 

Občanské sdruţení Liga za práva vozíčkářů připravilo v rámci 
doprovodného programu čtyři tematické dny: 

21.10. Den pro děti 
22.10. Den pro seniory a zdravý ţivotní styl 
23.10. Sociální sluţby – vykročení k nezávislosti 
24.10. Den pro studium, práci a volný čas 
Na jediném bezbariérovém místě budou k dispozici kompenzační 

a rehabilitační pomůcky, odborníci, kteří jsou schopni a ochotni řešit 
problémy související s ţivotem s postiţením, sluţby sociální poradny, 
moţnost dohodnout formy spolupráce, chráněné dílny, ukázky 
hipoterapie, canisterapie a výcviku vodicích a asistenčních psů. 
Ústředním tématem letošní Internetovny bude „Překonávání bariér 
v komunikaci a vyuţívání počítačů“. V blízkosti pódia si budete moci 
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odpočinout v čajovně s dětským koutkem. Ve spolupráci s Českými 
drahami, a.s. projede branami výstaviště první den Vlak plný úsměvů, 
kterým můţete přijet i vy. Více podrobných informací o programu a 
trase Vlaku plného úsměvů najdete na www.ligavozic.cz. 

Těšíme se na Vás. 
 
Radka Bartoňová, Liga za práva vozíčkářů, o. s., 
mobil: +420 774 074 133, tel.: +420 537 021 482 
e-mail: radka.bartonova@ligavozic.cz 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.ligavozic.cz/
mailto:radka.bartonova@ligavozic.cz
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VÝZVA 
 
„Výzva Asistence o.s. Radě hl. m. Prahy „za MHD přístupnou“ 
 

Je smutné, ţe 20 let po Sametové revoluci a 4 roky po vstupu 
do Evropské unie se lidé s postiţením stále nemohou volně a 
bez zbytečných bariér dopravovat po hlavním městě. Kdyţ se 
pak někdo z lidí s postiţením ozve a chce vysvětlit, proč úpravy 
probíhají tak pomalým tempem, dostane se mu otřepané fráze 
„nejsou finance, je to příliš technicky náročné“. Přitom velké 
stavby v nejtěsnější blízkosti stanic metra rostou jak houby po 
dešti, a to i přes technickou náročnost a omezení provozu na 
důleţitých městských komunikacích. Připomeňme stavby u 
stanic Českomoravská, Anděl či Náměstí republiky. Člověk pak 
získává oprávněný dojem, ţe šetřit na nejslabších je 
nejjednodušší. Nyní se připravují či jiţ probíhají další projekty 
v okolí stanic Můstek, Národní třída či Invalidovna a vybudování 
výtahu do metra samozřejmě v plánu není. Na stanici Můstek 
bylo jiţ vydáno na vybudování výtahu stavební povolení, ale 
díky velkému zvýšení ceny si investor plánovaný výtah 
rozmyslel, a jelikoţ mu městem nebylo uloţeno jeho postavení 
jako věcné břemeno, tak z něj sešlo.  
Zástupci Asistence o.s. proto sepsali výzvu Radě hlavního města 
Prahy „za MHD přístupnou“, ve které uvádějí konkrétní kroky, 
jeţ by mohly vézt k posunu věcí vpřed.  

 
Pokud se chcete k výzvě připojit, neváhejte se podívat na stránky 

www.asistence.org, kde najdete úplné znění a můţete se připojit 
svým podpisem. 

 
Asistence o.s. 

 
 
 
 
 

http://www.asistence.org/
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Sociální okénko 
 

Změna zákona o zaměstnanosti váţné legislativní nedopatření 
 

V Praze dne 26. Srpna 2008 
 

Váţení přátelé, 
 
v pátek dne 22. Srpna 2008 přijala Poslanecká sněmovna změnu 

zákona o zaměstnanosti. V tomto zákoně se mimo jiné změnily také 
podmínky podpory zaměstnávání osob se zdravotním postiţením. 

Došlo k váţnému legislativnímu nedopatření. Poslanecká 
sněmovna schválila změnu, která vylučuje osoby pobírající příspěvek 
na péči ve čtvrtém stupni, z podpory jejich zaměstnávání. To 
znamená, ţe zaměstnavatel, který zaměstnává více neţ 50% osob se 
zdravotním postiţením, jiţ nemůţe ţádat o podporu na zaměstnance, 
kteří pobírají příspěvek na péči ve čtvrtém stupni závislosti. 

Snaţili jsme se tomuto pozměňovacímu návrhu zabránit návrhem 
pana poslance Zdeňka Škromacha. Bohuţel koalice tento návrh 
neschválila. Povaţujeme to za přímou diskriminaci osob s nejtěţším 
zdravotním postiţením při podpoře jejich zaměstnání. O tomto 
problému jsem jiţ jednal s panem ministrem Petrem Nečasem, který 
mi přislíbil, ţe v nejbliţším moţném termínu bude provedena změna a 
tento legislativní omyl bude napraven. 

V současné době probíhá také intenzivní jednání o novele zákona 
o sociálních sluţbách. V pondělí dne 25. Srpna 2008 se uskutečnilo 
připomínkové řízení k novele zákona. Dovolím si Vás touto cestou 
informovat o tom, jak jsme uspěli s našimi připomínkami. 

Pokud jde o příspěvek na péči, MPSV ČR prosazuje, aby výše 
příspěvku v prvním stupni činila pouze 800,-Kč. To znamená, ţe dojde 
ke sníţení původní částky. Současně bylo přislíbeno, ţe bude navýšena 
částka ve čtvrtém stupni příspěvku na péči, ale MPSV ČR nesdělilo, o 
jakou výši bude částka zvýšena. 

Podařilo se nám prosadit, aby byl příspěvek na péči vyplácen 
v případě pobytu osoby ve zdravotnickém zařízení, pokud bude 
doprovázena osobou, která o ni pečuje. To znamená, ţe v případě 
lázeňské léčby apod. bude příspěvek na péči vyplácen dále. 
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Velká debata v připomínkovém řízení byla vedena ohledně 
posuzování míry závislosti. V návrhu novely zákona se posiluje úloha 
posudkového lékaře. Přes naše argumenty MPSV ČR neakceptovalo náš 
návrh, aby důleţitou úlohu hrálo posouzení sociální situace v místě 
bydliště sociálními pracovníky příslušného pracoviště. 

V navrhovaném zákoně bude příspěvek na péči poskytnut i dětem, 
které musí dodrţovat přísnou dietu či léčebný reţim a tudíţ nad nimi 
musí být dohled některého z rodičů. Povaţujeme to za velmi 
významný úspěch. 

Nepodařilo se nám prozatím prosadit odloţení převodu 
kompetencí v dotačním řízení z MPSV ČR na jednotlivé kraje. MPSV ČR 
prosazuje, aby od 30. Června 2009 přešly dotace pro poskytovatele 
sociálních sluţeb do přímé kompetence jednotlivých krajů. Toto 
rozhodnutí by váţně narušilo jednotnost v dotačním řízení a vedlo by 
nepochybně k tomu, ţe by kaţdý kraj podporoval jiné sluţby. 
Důsledkem toho by bylo čtrnáct sociálních politik v našem státě. 
Dostali bychom se do obdobné situace, která je v Rakouské republice, 
Německu, Anglii apod. O této věci dále jednáme společně s Unií 
zaměstnavatelských svazů a Odborovým svazem pracovníků ve 
zdravotnictví a sociální péči. Věříme, ţe nakonec uspějeme, a ţe 
převod kompetencí bude odloţen do konce roku 2012. 

MPSV ČR akceptovalo náš návrh, aby pro poradenské sluţby bylo 
akceptováno také právnické vzdělání. Na příště jiţ tedy právníci 
mohou vykonávat sociálně právní poradenství. 

Současně se nám podařilo prosadit návrh, aby v sociálních 
sluţbách nebyli zaměstnáváni vězni, a to ještě bez vzdělání. 

Váţení přátelé, toto jsou asi nejdůleţitější návrhy, které jsou 
v novele zákona o sociálních sluţbách. Jednání budou i nadále 
pokračovat. Domnívám se, ţe můţeme uspět v převodu kompetencí 
dotačních řízení na kraje. Velmi problematická je otázka výše 
příspěvků v prvním stupni. MPSV ČR dostalo jasný úkol uspořit výdaje 
na sociální sluţby, a proto prosazuje sníţení příspěvků na péči 
v prvním stupni. 

 
Váţení přátelé, přeji Vám vše dobré. 
 
S pozdravem                                 Václav Krása předseda NRZP ČR 

Zdroj: NRZP ČR 
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Osobní asistence ve Finsku 
 
V dnešní době jsme svědky transformace českého sociálního 

systému na nový. Zaznamenáváme různé ohlasy a kaţdý se k této 
problematice staví po svém. Chtěl bych zde přiblíţit, jaký model 
osobní asistence pouţívají ve Finsku, kde jsem byl jako pracovník 
Asistence o.s. na stáţi v organizaci Kynnys, jeţ se zabývá bojem za 

práva osob s různým postiţením. 
Člověk, který chce ve Finsku vyuţívat sluţby osobní asistence, 

musí nejprve projít procedurou, jeţ je velmi podobná té tuzemské. 
Přijde sociální pracovnice místního úřadu na sociální šetření. Další 
postup se jiţ ovšem různí. Na základě tohoto šetření není občanovi 
přiznána ţádná částka, ale je mu přidělen počet hodin na den, ve 
kterých má nárok tuto sluţbu vyuţívat. Další postup je jiţ na 
samotném uţivateli. Ten si najde sám osobního asistenta, k čemuţ 
nejčastěji vyuţívá úřad práce a sepíše si s ním smlouvu. Peníze pak 
dostává od městského úřadu přímo daný asistent.  

Jedná se tedy o model sebeurčující asistence, coţ znamená, ţe si 
sám uţivatel sluţbu plánuje a řídí. Má tedy veškerou svobodu při 
výběru pracovníka a plánování si aktivit. Přináší to však i své strasti. 
Pokud mu asistent onemocní či chce dovolenou, musí si uţivatel sám 
zajistit náhradu. Pracovníci z úřadů práce navíc nebývají příliš 
spolehliví. I zde navíc dochází často k potíţím se sociálními 
pracovnicemi, které v mnoha případech nerozpoznají skutečné 
potřeby člověka a hodinovou dotaci mu výrazně zkrátí.  

Poskytovatele osobní asistence ve Finsku vůbec nemají. Je 
otázkou, jaký systém je lepší. Pro příklad mohu uvézt svou osobu. 
Jsem na osobní asistenci plně závislý a v ČR pobírám 8.000,- měsíčně, 
coţ mi při cenách za hodinu asistence stačí pouze na nějakých 80 – 
100 hodin do měsíce. Lidé s podobnou diagnózou ve Finsku mají nárok 
na 12 hodin asistence denně. Ţivot ve Finsku by byl pro mne 
nesrovnatelně lepší. 

Avšak nesmíme zapomínat na lidi, kteří díky svému postiţení 
nejsou schopni si sluţbu zorganizovat. Pro ty je to ve Finsku naopak 
mnohem náročnější. Při neexistenci poskytovatelů jim sluţbu 
pomáhají organizovat rodinní příslušníci. Pokud ale nefunguje rodina, 
nastupuje na řadu konzultant od města, jenţ má ovšem více klientů a 
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míra podpory z jeho strany nemůţe být a není dostatečná. Tito lidé 
pak mnohdy končí v zařízeních ústavního typu či různých stacionářích. 

Rovněţ je pravdou, ţe se mi příliš nelíbilo jednání lidí 
s postiţením se svými asistenty. Několikráte mi přišlo, ţe s nimi 
jednají bezohledně či je přehlíţejí. Myslím, ţe to tam lidé mají 
nastavené tak, ţe oni ţijí svůj ţivot podle svého a nebudou se nikomu 
přizpůsobovat. Na druhé straně já na to pohlíţím z toho úhlu, ţe 
asistent je člověk, který se svobodně rozhodl mi pomoci ulehčit ţivot 
a já s ním tedy musím jednat jako s rovnocenným partnerem, 
abychom si navzájem vyšli vstříc a navzájem se nelimitovali. 

Nepopiratelným faktem je, ţe finský stát dává do sociální oblasti 
mnohem více prostředků, coţ je největší rozdíl mezi námi. 

 
 

Michal Prager 
 

 
                                                          
                                                         Luděk Paprskář: Klanění tří králů 
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VÝZKUM 
 

 
Spolehlivost přenosu gamma-glutamylu (GGT) při rozlišování 
postiţení kosterního svalstva a poškození jater. 

 

 
Na státní univerzitě v Ohio, ve státě Columbus (The Ohio 

State University, Columbus) proběhl výzkum, jehoţ cílem bylo 
testování hypotézy, ţe přenos gamma-glutamylu můţe být 
pouţit jako spolehlivý biomarker při rozlišování postiţení 
kosterního svalstva a poškození jater. Výsledky testů u DMD 
ukázaly, ţe dochází k velkému zvýšení hodnot jaterních 
enzymů, takţe často vzniká podezření, ţe by mohla být 
poškozena i játra. Testy byly provedeny na 28 postiţených 
svalovou dystrofií typu Duchenne, u kterých se prokázala 
mutace na dystrofinovém genu. Z celkového počtu 
zúčastněných pacientů bylo 14 hospitalizováno a 14 docházelo 
na testy ambulantně. Polovina z nich uţívala kortikosteroidy. 
Pro porovnání byly pouţity vzorky od dvaceti zdravých muţů. 
Odběry krve na sérum GGT a kreatin byly odebrány ráno mezi 8 
a 9 hodinou a opakovány po osmi hodinách pro kontrolu. Mezi 
těmito odběry pacienti mohli opustit kliniku a věnovat se svým 
kaţdodenním činnostem. Ani u jednoho pacienta se neobjevila 
vyšší hladina GGT neţ je běţný limit, zatímco kreatin CK byl 
zvýšen 14x aţ 200x. Zjištění studie jsou velmi přínosná i pro 
budoucí klinické testy, protoţe umoţňují spolehlivě určit 
hepatoxicitu léku za situace, kdy jiné biomarkery jsou 
nepouţitelné díky svalové dystrofii. 

 
 

 
Zdroj: www.pubmed.com 

Přeložila z anglického jazyka Mgr. Dona Zalmanová 

 
 

http://www.pubmed.com/
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Nová naděje pro svalové dystrofie. 
 
Italští vědci vyvinuli novou buněčnou terapii, která je nadějí pro 

lidi trpící pokročilou formou svalové dystrofie. Vědecký tým milánské 
univerzity, který vede Giulio Cossu, vyvinul metodu, které říkají 
beranidlová (battering ram) buněčná technika. Tato technika uţ byla 
úspěšně otestována na myších. Funguje tak, ţe odstraňuje překáţky, 
které brání jiţ vyvinuté léčbě pomocí mesoangioblastů zafungovat u 
pacientů v pokročilém stádiu nemoci. Jak dystrofické svaly stárnou, 
dochází v nich k zjizvení, svaly jsou infiltrovány vazivovými a 
tukovými buňkami, které brání buňkám při buněčné terapii 
v pronikání ke svalovým vláknům. „Beranidlové“ buňky jsou 
modifikované fibroblasty. Fibroblasty jsou buňky, které vytváří 
mezibuněčnou kostru tkání a podílejí se na hojivých procesech.  

 
Modifikované fibroblasty jsou injikovány do svalů, kde začnou 

likvidovat vazivovou tkáň, která tvoří podstatnou část svalů. 
„Beranidlové“ buňky redukují přebytečný kolagen, produkovaný 
vazivovou tkání a obnovují tvorbu cév ve svalech.  

 
Jakmile je zredukováno zjizvení svalů, jsou vědci schopni léčit 

příčinu problému za pomocí mesoangioblastů. Mesoangioblasty jsou 
kmenové buňky, které pomáhají regenerovat svaly tím, ţe se spojí se 
svalovými vlákny. Ačkoliv léčba mesoangioblasty byla velmi úspěšná u 
mladých zvířat, selhávala u zvířat v pokročilejší fázi choroby právě 
kvůli fibróze svalů. „S touto předléčbou jsme dosáhli toho, ţe léčba 
pomocí mesoangioblastů funguje na myších v pokročilém stádiu 
choroby stejně jako u mladých myší,“ vysvětlil vedoucí San Raffaele 
Stem Cell Institute v Miláně Giulio Cossu. Přesto ale poznamenal, ţe 
před tím, neţ začne klinické testování této dvojité léčby na lidech, 
bude nutné odstranit technické problémy, coţ zabere nějaký čas.  

 
Podrobné informace o této nové léčebné metodě budou 

publikovány v příštím vydání mezinárodního vědeckého časopisu 
Nature Science.  

 
Zdroj:omd 
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CESTOVÁNÍ 

 
Cesta do Dráţďan 
 
Proč podléhat předsudku, ţe v zimě se dá vyrazit jen na hory? 

Čekání na velkou dovolenou se dá zkrátit i menším výletem za 
hranice. Nedávno jsem takhle „na otočku“ zavítal do Dráţďan a mohu 
to všem jedině doporučit! 

 
Samozřejmě záleţí na vašem bydlišti. Mně 150kilometrová cesta z 

Prahy zabrala po nedokončené dálnici D8 přibliţně dvě hodiny. Díky 
nedávnému vstupu ČR do schengenského prostoru nemusíte uţ 
započítávat případné zdrţení na hranicích. Dalším příjemným 
aspektem samotného přesunu je fakt, ţe naši němečtí sousedé mají 
bezplatné a skvěle udrţované dálnice. Na některých úsecích jedete 
dokonce bez rychlostního limitu. Ovšem milovníci rychlé jízdy budou 
muset brzy brzdit, protoţe Dráţďany jsou jen asi 40 km od našich 
hranic. 

 
Saská metropole, kdysi přezdívaná Florencie na Labi, vás při 

vjezdu přivítá komunistickou architekturou, která je nám tak 
povědomá z našich měst. I díky kontrastům starých památek v 
sousedství paneláků se zde budete cítit jako doma. Bývalé východní 
Německo se v tomto ohledu nezapře. Navíc zdejší stavitelé měli 
široké pole působnosti, protoţe nechvalně známý nálet v únoru 1945 
téměř všechny původní budovy zničil. Americko-britské kobercové 
bombardování tehdy připravilo o ţivot aţ 250 000 lidí. Nikdo to neví 
přesně, existují jen odhady. 

 
Jako zázrak se v tomto ohledu jeví, ţe některé památky této 

zkáze unikly. Nejznámější z nich je Zwinger. Tento barokní skvost byl 
vybudován v první třetině 18. století architektem Pöpelmannem a 
později v 19. století přestavěn architektem Semperem. Tak vznikla 
současná podoba s neorenesanční budovou obrazové galerie. Ta se 
také stala mým hlavním cílem. Naleznete zde díla Raffaelova, 
Tizzianova, Rembrandtova, Dürerova, Cranachova a dalších. Pro 
milovníky výtvarného umění doslova ráj. Procházením dlouhých 
chodeb se dají strávit hodiny, takţe kdybyste se náhodou netrefili do 
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dobrého počasí, galerie stojí za cestu sama o sobě. Mám-li za všechna 
díla jmenovat alespoň jedno, tak nejznámější je zřejmě Raffaelova 
Sixtinská madona. Dvojici zadumaných andílků z okraje obrazu známe 
snad všichni, i kdyţ moţná někteří nevědí, odkud motiv pochází. 

 
Pokud mám Zwinger hodnotit z pohledu vozíčkáře, i v tomto 

ohledu mohu návštěvu doporučit. Jedinou výhradu bych měl k 
špatnému značení bezbariérového vstupu. Na nádvoří se dalo z ulice 
dostat bez schodů, ale vrtalo mi hlavou, jak překonat schody ke 
vstupu do budovy. Nevěřil jsem, ţe by v Německu neměli nějaké 
řešení. Můj chodící doprovod byl naštěstí dobře jazykově vybaven, 
takţe se uvnitř dozvěděl o výtahu z druhé strany. Obešli jsme tedy 
romantický vodní příkop a dorazili na popsané místo. Ţádný výtah 
jsme však neviděli. Chvilku rozpačitého rozhlíţení přerušil hlas 
pracovníka galerie, který vykoukl z přilehlé restaurace. Podle jeho 
pokynu jsme setrvali na místě dalších několik minut. Pak se najednou 
v jednom místě zvedl poklop na chodníku a z něho nečekaně vyjel 
nákladní výtah s oním pracovníkem. Zavezl nás do útrob galerie, kde 
uţ vše fungovalo bezvadně – další výtahy, plošiny i bezbariérové 
toalety. Dokonce nechtěl ani vstupenky, takţe prohlídka byla zdarma, 
ale to je neoficiální informace, moţná šlo jen o omyl. Kaţdopádně 
moji chodící spolucestující později zaplatili. 

 
Po návštěvě Zwingeru naše další kroky vedly k druhému unikátu 

Dráţďan. Jedná se o slavný evangelický kostel z poloviny 18. století – 
Frauenkirche. Jeho kupole zvonovitého tvaru vysoká devadesát šest 
metrů tvořila nezaměnitelnou siluetu města aţ do onoho osudného 
února roku 1945. Chrám nejprve samotný nálet ustál, ale o dva dny 
později si narušená statika vybrala svou daň. Obrovitá kamenná 
kopule se zhroutila a zasypala vyhořelý prostor pod sebou, v němţ se 
tou dobou ukrývaly stovky lidí. Z centra protestantské víry v Sasku se 
stal hromadný hrob.  

 
Dlouho se zdálo, ţe to je konec této stavby. Následná éra NDR 

neměla dost peněz ani vůle k rekonstrukci. Zbylé ruiny proto pouze 
prohlásila za válečný památník. Sjednocení Německa však přineslo 
novou naději, která se nakonec přetavila ve skutečnost. V květnu 
1994 byl poloţen základní kámen obnovení kostela. Tým odborníků se 
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pustil do unikátního projektu. Zničené části byly vystavěny ze 
světlých bloků lámaných v oblasti labských pískovců a doplnily je 
původní tmavé kameny z rozbitého kostela. Roku 2005 mohl být 
obnovený chrám znovu vysvěcen. Výsledná „flekatost“ mu na kráse 
neubírá, naopak dává přídech zajímavosti. 

 
Při rekonstrukci se samozřejmě myslelo i na bezbariérový vstup. 

Ten obstarává venkovní zdviţná plošina obsluhovaná ochotnou paní. 
Uvnitř se musíte trochu tlačit s davy ostatních turistů, kteří se sem 
nahrnou ve vymezených prohlídkových časech. Je dobré předem na 
internetu zjistit, kdy jsou prohlídky moţné, a vycházku městem podle 
toho naplánovat. Frauenkirche se totiţ pouţívá k běţným 
bohosluţbám i koncertům, takţe zejména v neděli byste se mohli 
snadno trefit právě do zavírací doby. Samotný interiér září novotou a 
barevností. Rozhodně stojí za podívání. 

 
Dráţďany nabízejí ještě celou řadu dalších pěkných míst, 

například náměstí Theaterplatz s částečně rekonstruovaným zámkem 
z 16. století, Operou a katedrálou z 18. století, která bývala 
katolickým dvorním kostelem a soutěţila o prestiţ s Frauenkirche. 
Velmi pěkná je procházka podél Labe. Nevyhýbal bych se však ani jiţ 
zmiňovaným pozůstatkům architektury NDR. Moţná aţ tady si 
uvědomíte, jak mohou podobné stavby působit na cizince u nás. 

 
To uţ ale na jednodenní výlet docela stačilo. Cestování musí být 

radost, nikoli trestná výprava – a osobně preferuji kvalitu před 
kvantitou. Takţe jsme spokojeně usedli do auta a vydali se zpět do 
České republiky. Mimochodem čeština byla po němčině a ruštině 
třetím nejčastějším jazykem, který jsem v ulicích Dráţďan zaslechl. 
Tak co vy, přidáte se? 

 
 

Radek Musílek 
Zdroj:helpnet 
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ZDRAVÍ 
 

Pacienti mohou v září a říjnu volit nejlepší nemocnici. 
 
Dotazník najdou na www.nejlepsi-nemocnice.cz a v čekárnách, 

recepcích a klientských centrech nemocnic. ČTK to řekl Daniel 
Vavřina, předseda neziskové organizace HealthCare Institute, která 
letos potřetí dává pacientům moţnost hodnotit kvalitu nemocničních 
sluţeb. Lidé mohou v dotazníku také navrhnout, v čem by se 
nemocnice měla zlepšit.  

Vítěz pacientského hodnocení bude vyhlášen v listopadu v Ostravě 
na konferenci "Efektivní nemocnice 2008 - nová strategie českých 
nemocnic".  

Loni zvítězila mezi fakultními nemocnicemi praţská Všeobecná 
fakultní nemocnice a mezi krajskými a městskými středočeská 
Nemocnice Městec Králové. V roce 2006, kdy se nemocnice nedělily 
podle typu, obsadila první příčku Nemocnice Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského v Praze.  

Nejlepší hodnocení dostaly nemocnice, kde personál s pacienty 
dobře komunikuje. Letošní dotazník dává pacientům moţnost 
hodnotit také bezpečí, sociální zázemí a nemocniční stravu. Nově se 
anketa letos zaměřila i na spokojenost zaměstnanců a finanční zdraví 
nemocnic. V příštím roce se dále rozšíří o hodnocení kvality zákroků 
na pacientech a výsledků léčby.  

"Pro vyhlášení nejlepší nemocnice je potřeba rovněţ posoudit její 
zdravé kořeny - máme tím na mysli motivované a spokojené 
zaměstnance, kteří mají spokojenost pacientů ve svých rukou. 
Důleţité je i finanční zdraví. Myslím, ţe finální hodnocení podle 
kombinace těchto pohledů bude zajímavé a navíc v evropském 
měřítku unikátní," řekl Vavřina.  

Z letošních šetření vyplynulo, ţe tři čtvrtiny zaměstnanců jsou 
spíše spokojeny. Téměř 70 procent má do 25.000 korun čistého, 60 
procent to povaţuje za odpovídající. Zhruba 80 procent zaměstnanců 
vnímá rezervy v provozu nemocnice a cítí, ţe lze "něco" udělat pro 
větší spokojenost pacientů, zejména v chování personálu, provádění 
lékařských a ošetřovatelských výkonů a kvalitě stravy. Výsledky 
šetření, které zjišťovalo finanční zdraví nemocnic, budou zveřejněny 
v říjnu.  
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Nemocnice dostanou na závěr hodnotící zprávy, z nichţ se 
dozvědí, jak jsou na tom v porovnání s průměrem kraje i celé 
republiky. Pomůţe jim to při rozhodování o další strategii rozvoje 
nemocnice. O výsledky mají zájem i zdravotní pojišťovny. Budou k 
nim přihlíţet při sjednávání nových smluv a cenových podmínek.  

Kvalitu nemocnic porovnává uţ řadu let Národní referenční 
centrum. Na rozdíl od zmíněného projektu, jehoţ se účastní část 
zařízení, hodnotilo centrum všechny nemocnice, a to podle počtu 
výkonů. Zveřejnilo uţ statistiku porodů a operací kyčelního kloubu. 
Ţebříčky nemocnic sestavoval i David Rath (ČSSD), kdyţ byl ministrem 
zdravotnictví. Sledoval fakultní nemocnice, jeţ ministerstvo řídí. 
Jedním z kritérií bylo hospodaření. Porovnání nemocnic chystá i 
ministr Tomáš Julínek (ODS).  

 
Zdroj: ČTK 

 
                                              

                                              Luděk Paprskář: Hana 
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Příběhy z Vašeho ţivota 
 

(pokračování) 
 
Má cesta k novému ţivotu tedy začala na resuscitačním oddělení 

Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (KARIP) v IKEM. 
Přívětivost a empatie se na takových odděleních předpokládají, ne 
vţdy však bývají samozřejmostí, ale já jsem se s nimi setkala téměř u 
kaţdého, kdo o mne pečoval a cítila jsem se moc dobře, skoro jako 
v soukromém sanatoriu.  

 
Základ je nevidět na talíř 
 
Brzy jsem se začala zotavovat. Svědčil o tom uţ i fakt, ţe jídlo se 

pro mne opět stávalo příjemnou součástí ţivota. Asi třetí den po 
zákroku byla k obědu rajská omáčka s knedlíky. Mladý muţ - zdravotní 
sestra - který měl sluţbu, si se mnou při jídle, přesněji řečeno během 
krmení, povídal a já jedla a jedla. Kdyţ mi řekl, ţe jsem spořádala 
čtyři velké knedlíky, nevěřila jsem. Hodně dlouho jsem takovou porci 
nesnědla, dva knedlíky bývaly aţaţ. Pak jsem si uvědomila, ţe jsem 
vlastně celou dobu neviděla na talíř. Neměla jsem tak šanci 
zpozorovat, ţe překračuji svoji normu. Má mysl se navíc věnovala více 
hovoru neţ jídlu.  

 
Kdyţ jsem se zlepšila natolik, ţe jsem si troufla být delší dobu 

odpojená od ventilátoru a sedět ve vozíku, měla jsem dovoleno vyjet 
se sestřičkou, a pro jistotu i s kyslíkovou bombou, na chvíli ven. 
Těšila jsem se, ţe uvidím muflony, o kterých jsem slyšela celé 
oddělení vyprávět. Byli tam. Celé stádo, přímo v areálu nemocnice. 
Samci si uţívali siestu pod stromy, samice s mláďaty postávaly kolem. 
Byl to krásný uklidňující pohled.  

 
Nové útočiště 
 
Meditovat s muflony jsem stihla jen dvakrát. Putovala jsem na 

nové útočiště, oddělení JIP Neurologické kliniky Fakultní 
Thomayerovy nemocnice, kde se mělo rozhodnout, co se mnou dál. 
Do domácí péče bylo moţné mě propustit jen s přístrojem, pomocí 
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kterého bych mohla dýchat přes tracheostomickou kanylu. Lékaři 
proto zvaţovali moţnost vyuţít B-PAP, který jsem pouţívala před 
tracheostomií a upravit jeho trubici tak, aby ji bylo moţné připojit na 
kanylku a opatřit ji výdechovým ventilem.  

Další moţností bylo podat ţádost o schválení realizace DUPV 
(domácí umělé plicní ventilace) a přidělení domácího plicního 
ventilátoru, kterou musí posoudit Komise pro realizaci DUPV na 
Ministerstvu zdravotnictví.  Je to administrativně a časově náročný 
proces a znamenalo by to zůstat v nemocnici další měsíce, coţ bylo 
nepříjemné jak pro mě, tak i pro kliniku, neboť jsem byla ve 
stabilizovaném stavu a zabírala jsem akutní lůţko.  

V té době se mi velmi snaţila pomoci Stáňa Rédlová. Přemýšlela 
ještě o třetí moţnosti. Společně s jejími blízkými a kamarády, se 
kterými kaţdý rok putujeme po západočeském kraji, začala shánět 
finance na zakoupení domácího ventilátoru s myšlenkou, ţe by se tím 
můj návrat domů urychlil a po případném schválení DUPV 
ministerstvem, by se přístroj věnoval Fakultní nemocnici v Brně, 
která se na projektu domácí plicní ventilace významně podílí. 
Třebaţe k tomuto kroku nakonec nebylo nutné přistoupit, podpora 
Stáni, její rodiny a přátel z tábořiště u Berounky mi moc pomáhala a 
povzbuzovala. Je hezké vědomí, ţe máte přátele, kterým záleţí na 
tom, jak se vám na světě dýchá. Děkuji, kamarádi. 

 
Na skok doma 
 
Ze tří moţností, jak opustit nemocnici, došlo na tu první. B-PAP 

dostal nový chobot a po krátkém vyzkoušení přístroje a zácviku 
mamky v odsávání a ošetřování tracheostomie jsem radostně, přesto 
však s jistými obavami, odjíţděla domů.  

Doma bylo pěkně, moc dlouho jsem se tam však neohřála. Po 
čtyřech dnech jsem opět viděla známé tváře sestřiček. Viníkem, který 
mě z tepla domova vyhnal zpět na neurologickou JIP, byl obávaný 
zápal plic.  

První dny byly krušné. Moje mysl nebyla schopná soustředit se na 
nic jiného neţ na to, aby mi bylo zase dobře. Zpočátku jsem dýchala 
se svým B-PAP, který se však záhadným způsobem ve spánku, kdy můj 
dech byl mělký, a docházelo ke spánkovým apnoím, přepínal 
samovolně do jakéhosi minimálního reţimu a já se probouzela 
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vyčerpaná a bála jsem se znovu usnout, neboť jsem cítila, ţe přístroj 
občas nereaguje na můj nádech a klade mi odpor. Lékaři se pokusili 
přenastavit jeho parametry, situace se však opakovala. Nakonec byl 
B-PAP odstaven a na jeho místo přišel nemocniční ventilátor, který 
jsem jiţ důvěrně znala z předešlého pobytu. Jmenoval se Evita. Kdyţ 
se Evitě něco nelíbilo, spustila svůj nepřeslechnutelný pisklavý alarm, 
který ani zdaleka nepřipomínal zpěv Madonny ve stejnojmenném 
filmu, poskytovala mi ale jistotu a oddych. Během pár dní jsem svět 
opět začala vnímat v pestrých barvách. 

 
Míčkování a Vojta 
 
V zotavování mi na neurologii velmi prospěla rehabilitace. 

Nejdříve se odehrávala na pokoji, na lůţku, někdy i dvakrát denně. 
Těšila jsem se vţdy na příjemné protahování a míčkování. Překvapilo 
mě, co dokáţe jeden malý molitanový míček, vedený rukou šikovné 
fyzioterapeutky. S jeho pomocí je moţné působit na akupunkturní a 
akupresurní body na hrudi a na zádech, a prohloubit tak dech, sníţit 
dechovou frekvenci, uvolnit bránici a svalovinu průdušek, převést 
hrudní dýchání na břišní a, co bylo pro mě hodně důleţité, uvolnit 
hleny z dolních cest dýchacích. Šikovné na této metodě je to, ţe se ji 
snadno můţe naučit rodinný příslušník a provádět ji i doma. Mamka si 
ji osvojila velmi rychle.  

Kdyţ jsem vydrţela chvíli odpojená od přístroje a zvládla na 
vozíku přejezd do cvičebny, seznámila jsem se s kouzlem další 
rehabilitační metody. Metody Vojtovy. Do té doby jsem si myslela, ţe 
se pouţívá jen u dětí, ale na vlastní kůţi jsem poznala, ţe můţe být 
účinná i u dospělých. Zpočátku mi dala zabrat. Sotva jsme dojela 
zpět do pokoje, upíraly se mé oči k odsávačce, posteli a ventilátoru. 
Zanedlouho mé výlety na cvičebnu přinesly výsledky. Byla jsem 
jistější, doba, kterou jsem vydrţela na vozíku i na lůţku bez přístroje, 
se prodluţovala. 

 
Děkuji 
 
Během mé hospitalizace na neurologii se mamka rozhodla oslovit 

přednostu Anesteziologicko-resuscitační kliniky (ARK) Thomayerovy 
nemocnice, MUDr. Romana Zazulu, jehoţ klinika a lékařský tým měl 
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zkušenosti s postupem při podávání Ţádosti zdravotnického zařízení o 
schválení realizace domácí umělé plicní ventilace. MUDr. Zazula byl 
velmi vstřícný a po domluvě s lékaři Neurologické kliniky jsem byla 
přeloţena na oddělení ARK.  

Podmínek, které bylo potřeba splnit a k ţádosti přiloţit, bylo 
mnoho. V první řadě to byla kladná vyjádření a doporučení 
ošetřujících lékařů, praktického lékaře, neurologa. S mamkou jsme 
rovněţ musely podstoupit psychologické vyšetření, které v mém 
případě mělo zjistit moji motivaci a schopnost sladit svoji osobnost s 
členy domácnosti, kteří o mne budou pečovat. U pečujících členů 
rodiny se pak vedle motivace posuzují jejich schopnosti ve smyslu 
koncentrace pozornosti, reakčního času, schopnosti analýzy a syntézy 
v kritické situaci atd. (z metodiky k Ţádosti o DUPV).  Obě jsme 
psychologickými testy naštěstí úspěšně prošly.:-)  

Nutná byla také souhlasná vyjádření zdravotnické záchranné 
sluţby, sociálního pracovníka a agentury domácí péče, která bude 
zajišťovat zdravotní a ošetřovatelskou péči v domácím prostředí. 
Nejdůleţitější podmínkou byla garance lůţkového zdravotnického 
zařízení s oddělením anesteziologie a resuscitace, v tomto případě 
ARK, ţe mě v případě potřeby přijme zpět k hospitalizaci, a souhlas 
VZP s poskytnutím úhrady za péči a úkony související s DUPV. Jsem 
moc vděčná panu primáři Zazulovi za to, ţe se ţádosti ujal a všem, 
kteří se na ní podíleli. Vyţadovalo to hodně času a úsilí, díky kterému 
se podařilo ţádost podat včas, den předtím, neţ zasedala indikační 
komise Ministerstva zdravotnictví. Zbývalo jen trpělivě vyčkat na její 
ortel. 

 
 

Jitka Kačírková 
(pokračování v příštím čísle Zpravodaje) 
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Jakub Jakoubek ţil krátký, ale plný ţivot. 

Ve čtvrtek 19. 6. večer 
v 18.45 náš Jakub 
Jakoubek v klidu 
odešel. Přejme mu 
klid, zaslouţí si ho za 
všechnu tu radost, 
kterou nám svými 
obrázky rozdal. Pořád 
bude s námi. Děkujeme 
za všechno. Eva 
Jakoubková  

Zpráva, která změnila 
znova ţivot Kubově 
mamince a všem, kteří 
patřili do jeho týmu, a 
také mně udělala čáru 

přes rozpočet. Měl jsem s Jakubem naplánovaný dodatečný rozhovor 
ohledně letošního květnového předávání cen města, do minulého 
vydání se neměl šanci dostat, a tak jsme si na to dali čas s tím, ţe to 
uděláme pořádně. Osud tomu chtěl však jinak a uţ s tím nic 
neuděláme, jen rozhovor s maminkou.  Jakub proţil krátký, ale plný a 
aktivní ţivot, jako málokterý zdravý člověk.  O jeho zdravotním 
neléčitelném postiţení se maminka dozvěděla, kdyţ byly Kubovi tři 
roky. "Nemohla jsem tomu uvěřit, lékaři dávali jednoznačnou 
prognózu, která se nyní vyplnila", říká maminka Eva  Jakoubková. 
"Ještě do první třídy na ZŠ Nádraţní přišel Kuba po svých a byl v 
třídním kolektivu oblíbený. Byl inteligentní, cílevědomý, trpělivý, 
všechno ho zajímalo. Zákeřná choroba postupovala přes péči 
špičkových lékařských týmů. Kuba vše trpělivě snášel, všechna i 
nepříjemná vyšetření, nikdy si nestěţoval. Nadával snad jen jednou, 
kdyţ přestával chodit, nohy ho neposlouchaly." dodala Kubova 
maminka.  Proţil své dětství uprostřed pečující  rodiny,  pro kterou 
nebyla ţádná oběť dost velká na to, aby se mohl Kuba cítit co nejdéle 
jako šťastné dítě. Neposlouchaly ho nohy, ale poslouchaly ruce a 
hlava byla plná krásných dětských nápadů. Začal kreslit obrázky, 
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milé, takové s nenapodobitelnou atmosférou dětského světa, ale 
pěkně utříděného. Byl zvídavý, svět měl prozkoumaný z encyklopedií 
a ve škole stačil se zdravými dětmi, i kdyţ do školy denně docházet 
později nemohl. Ale i  upoutaný na vozík dokázal poznávat svět,  
rodinný tým dobře spolupracoval, pravidelné denní vycházky  střídaly 
výlety a cestování, dovolené - nejradši jezdil do ZOO.  Lákaly ho také 
technické památky, národní technické muzeum, stará auta a letadla, 
ale i pobyt na chatě v Klášterci nad Orlicí. Jen pro Kubu teta koupila 
u chaty ještě velkou louku, aby tam mohl jezdit a pěstovat i 
králíky...  Domů dostal asistenčního psa, věrnou psí přítelkyní 
Betynkou, která nyní zůstala smutná bez svého pána.  

Ve svém krátkém ţivotě nemocného dítěte měl několik mezníků:  

První se týká Kubových obrázků, které ho proslavily. Po vítězství v 
národním kole byl v roce 2003 nominován na mezinárodní  soutěţ  
abilympiádu v Indii. Zájezd náročný pro zdravého  člověk tehdy Jakub 
s maminkou zvládl s vypětím všech sil, viděl kus světa a doţil se 
velkého uznání, přivezl dvě medaile.  

Druhým velkým úspěchem bylo 
vydání kníţky s Kubovými 
krásnými obrázky, texty a 
recenzemi odborníka, vydané za 
pomoci přátel z Prahy na prahu 
loňského roku 2007.  Kniha 
"Psotník obecný" mladého pana 
Jakuba Jakoubka opravdu 
proslavila. Jakub byl přijat 
starostou města na radnici, 
obrázky byly (a nyní zase znovu 
jsou) vystaveny v naší městské 
knihovně. Jeho obrázky byly (a 
jsou)  vystaveny také v  nemocnici 
v Motole v Praze, další výstava 
byla také v Kyjově, chystá se 
výstava v Olomouci. Obrázky 
kreslil Kuba i nadále, ale pomaleji 
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a uţ jich není dost na další kníţku.  "Pokud však budu mít ještě síly, 
pokusím se z nich udělat  alespoň kalendář, myslím, ţe si to Kuba 
zaslouţí", říká Jakubova maminka.   

Třetím mezníkem ţivota bylo jistě také dosaţení 15 let věku, a to je 
doba, kdy se dítě stává občanem. Občanky dostal Kuba vlastně dvě. 
Jednu doma velkou čokoládovou - dort ve tvaru občanky, pro druhou 
opravdickou si došel (vlastně dojel) na radnici. To se začal jeho 
zdravotní stav zhoršovat, na noc musel zvyšovat saturaci kyslíku 
pomocí ventilátoru, který bylo třeba pro případ potřeby vozit všude s 
sebou s příslušným těţkým zdrojem, také na dovolenou. 

A ještě mezník poslední, o kterém  měl být neuskutečněný 
rozhovor: Jakub získal letos za svou kníţku Cenu města Kohout 
2007. Poprvé se o tom dozvěděl v předstihu z článku Martina Filipa v 
Mladé frontě Dnes v době, kdy ještě nebylo udělení ceny. Četla ho 
maminka a povídala: „Kubo, co bys říkal na to, kdybys letos dostal 
cenu města - keramického Kohouta?“ "No to by bylo zajímavé!," 
odpověděl, "ale řekni mně ještě proč?" "No přece za tvoji kníţku, 
vţdyť se ti opravdu povedla," říkala maminka a pokračovala: "Kuba se 
na předání ceny připravoval s obavami, nevěděl, zda to zvládne.  
Před  slavností čekal vzadu v zákulisí, měl příleţitost promluvit si s 
Jirkou Kornem, prohlédl si také (pódiové) motorky skupiny 4TET, 
které porovnával se svým vozíkem, pro OIKTV zvládl ještě rozhovor. 
Teprve po předání cen se uvolnil, byl rád, ţe to "přeţil", moc rád se 
potom ze sálu díval na následující  pěkný hudební pořad. "Kuba  
neměl nijak silný vztah k populární hudbě, ale zde vydrţel celý 
koncert skupiny, byl velmi spokojený. Moc se mu líbilo, ţe ho 
moderátor Alexandr Hemala uvedl "pan Jakub Jakoubek" a snad si 
uvědomil, ţe uţ vůbec není malé dítě. Moc se mu líbil i přístup 
starosty Jaroslava Zedníka, který k němu přistupoval velmi lidsky, 
kamarádsky. Vţdyť sám má podobně starého syna.  A ještě to asi 
nikdo neví: po koncertě v předsálí bylo šero, ve kterém se podařilo 
čerstvě předanou cenu shodit na zem. Ta se rozbila na tři kusy. 
Strejda všechny střepy potom pečlivě sesbíral a všechno znovu slepil 
tak, ţe to nijak nepoznáte.  „Doma jsme to pak měli jako v 
květinářství,“  ukončila povídání Eva Jakoubková. 



30 
 

Povídali jsme si spolu v bytě plném Kubových obrázků, modelů, 
kníţek, u jeho počítače, a Kubova vozíku, který stále hlídala jeho 
asistenční fena, Betynka. Celý byt je stále přizpůsobený jen a jen 
Jakubovi, zůstává pořád naplněn jeho odkazem, je plný vzpomínek na 
bohatý ţivot v mezích jeho moţností. "Hlavně nebýt smutný. 
Vzpomínky budu nosit v sobě celý ţivot, zdraví nemohl Jakubovi nikdo 
vrátit, udělala jsem všechno, co jsem mohla,  a děkuji za všechno 
všem, kteří mi pomáhali. Stálo to za to. Aţ do posledka jsme se 
snaţili ţít aktivně, i kdyţ nám to někdy dalo skutečně zabrat", 
zakončila rozhovor  paní Jakoubková. Pamatuji se, ţe to přiznal i 
Jakub při jednom z jeho přijetí na naší radnici: "Je to někdy 
napínavý..." 

                                        Milan Mikolecký 
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Dopisy čtenářů 
 
Dobrý den, 
Chtěla bych reagovat na úvodník předsedy AMD p. Jandy ve 

Zpravodaji č.2, 2008. 
Jsem myopatka cca 25 let a nikdy mi ţádná pečovatelská sluţba 

ţádnou pomoc neposkytovala, vţdy se vše řešilo v rámci rodiny.  
Dnes, kdy se bezmocnost změnila na příspěvek na péči a zvedla se 

jeho výše, coţ není nic jiného neţ valorizace, si připadám málem jako 
podvodník, co sebere příspěvek a ţádnou pomoc nepotřebuje. 

Podle vyjádření představitelů různých institucí a není to ojedinělý 
případ, o kterém p. Janda psal, najednou nepotřebujeme nákupy, 
uklidit, ošetřit, doprovodit k lékaři? 

Místo toho sedíme na balíku peněz a mneme si myo-ruce, jak 
jsme stát pěkně oškubali? Myslím, ţe problém je trochu jinde.  

Nevím jak v Praze, ale v menších městech rozhodně PS nejsou 
schopny pokrýt potřeby svých „zákazníků“. Vezmu jen svůj příklad. 
Jsem v té „šťastnější“ části postiţených, kteří mají ještě práci. To 
znamená, ţe ráno potřebuju odvézt do zaměstnání (neřídím), 
odpoledne odvézt domů, čas od času odvézt k lékaři či na úřad. 
Takové sluţby PS nezajišťuje, protoţe nemá upravené vozidlo na 
přepravu postiţených a mým vozem mě pravděpodobně neodveze, 
protoţe na to nemá vyškolený personál. Na svých internetovch 
stránkách doprovod poskytují jen, pokud mají volnou kapacitu. 
Nemohu chodit do zaměstnání, kdyţ se to hodí nebo čekat, aţ si 
pořídí vhodné vozidlo. To bych uţ 20 let ţádnou práci neměla. 

Takţe vše řeším za pomoci rodiny (nákupy, úklid atd.). A 
najednou je to špatně? 

Proč tedy PS nepřijdou za potencionálními zákazníky a 
nenabídnou svoje sluţby, nezajímají se o potřeby jednotlivců? Ve 
spolupráci se soc. odbory by nemělo být tak obtíţné zjistit, kterých 
lidí se to týká. 

Naopak mělo by být logické, ţe se někdo začne zajímat o to, jak 
ţijeme a ne jen o to, za co utrácíme příspěvky.  

 
Přeji hodně zdaru v boji s větrnými mlýny = úřady. 
 

S pozdravem Bořková Marcela 
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Společenská rubrika 

 
V období od 1. července do 30. září, oslavili významná jubilea tito 
naši členové. 
 
Petrová Milada        60 let   
 
Petříková Marie       70 let 
 
Šandera Jiří            65 let 
 
Pernica Zdeněk       60 let 
 
Nerancolakis Nikos  55 let 
 
Jedináková Blanka   50 let 
 
Bukovský Miroslav    55 let 
 

Blahopřejeme 
 
 
 
 
Navţdy nás opustili: 
 
Stanislava Újezdská Rédlová 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vzpomínejte s námi 
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1. ročník AMD DÁMA OPEN 
 
V sobotu 13. září 2008 proběhl, ve spolupráci s Českou federací 

dámy, 1. ročník turnaje v dámě - AMD DÁMA OPEN. Sešli jsme se 
v příjemném prostředí KC Zahrada v Praze na Jiţním Městě, pan 
rozhodčí Ivo Kristek nás seznámil s pravidly české dámy a uţ nic 
nebránilo začátku partií. Celý turnaj proběhl bez problémů. Zlatou 
medaili získal Jan Zeman, druhé místo obsadila Věra Pištěková a třetí 
Zdeněk Miklík. Přátelská atmosféra a zajímavé informace ze „světa 
dámy“ byly příjemným sobotním zpestřením. Naše velké poděkování 
patří zástupcům České federace dámy (Ing. Dagmar Lazárkové a 
mistru světa v dámě panu Ivu Kristkovi) jako spolupořadatelům, 
rozhodčím, KC Zahrada za vstřícnost a ochotu při pronájmu, městské 
části Prahy 11 za poskytnutí finanční podpory, a všem zúčastněným 
hráčům. Doufáme, ţe se příští rok opět sejdeme u této krásné hry. 

 

 
 

Eva Pištěková 
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Hodnocení rehabilitačního pobytu se zdravotním zaměřením 
konaného v Hodoníně u Kunštátu ve dnech 9. 8. – 16. 8. 2008 
pořádaného AMD ČR. 

 
V sobotu 9. 8. přivítal vedoucí pobytu pan Jiří Šandera 42 

účastníků rehabilitačního pobytu. Seznámil je s programem a 
organizačními záleţitostmi. 

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

Krásná příroda, příjemné prostředí, pohyb na zdravém vzduchu, 
hodně sluníčka, přiměřený sport i rehabilitace bezesporu přispěly ke 
zlepšení kondice účastníků. Zásluhu na tom má pan Jiří Šandera a 
Asociace musculárních dystrofiků, díky níţ se tento pobyt mohl 
uskutečnit. Poděkování patří i personálu rekreačního zařízení 
„Zámeček“ pod vedením majitele pana Řehoříka. 

Příznivé hodnocení je podloţeno následujícím přehledem akcí: 
Cvičení pro vozíčkáře i chodící vedla 3x denně paní Magda 

Rothköglová, která podle moţností pomáhala individuálně mnohým 
účastníkům. 

V neděli začal turnaj v kuţelkách. Odpolední čas si mohl vyuţít 
kaţdý podle svého. Večer byl pak rozlosován turnaj AMD v šachu. 
Pondělí bylo ve znamení kuţelek a šachu. Večer byl táborák 
s opékáním špekáčků. V úterý večer byla při reprodukované hudbě 
losována tombola. Středeční dopoledne patřilo zástupcům firmy DMA, 
kteří předvedli svoje pomůcky pro zdravotně postiţené. Odpoledne 
bylo volné. Večer byl zpestřen hudební skupinou HOBBIT ze Zbýšova. 
Hráli a zpívali aţ do půlnoci. O přestávce byla tombola. Čtvrtek 
dopoledne patřil dohrávkám šachových partií. Odpoledne byla 
přednáška ze sociální oblasti. Pan Mgr. Leoš Spáčil nám přednesl 
„Souhrn příspěvků a výhod pro občany se zdravotním postiţením“. 
Odpověděl i na individuální dotazy. Večer nám zpříjemnila paní Lída 
Lazarová svým zpěvem a hrou na kytaru. 

V pátek dopoledne nám paní Magda Rothköglová udělala 
přednášku o správném dýchání. 

Odpolední chvíle patřily volným aktivitám. Večer se pak 
vyhlašovaly výsledky a předávaly ceny. Přebor AMD v šachu vyhrál Jiří 
Šandera. Druhý byl Stanislav Caha a třetí Zdeněk Baldík. Kuţelky 
v kategorii chodící vyhrála Jana Novotná před Luďkem Jedličkou a 
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třetí byl Jaroslav Nový. Ve vozíčkářích zvítězil Zdeněk Baldík před 
Jiřím Šanderou a Petrem Máčelem. V kategorii děti vyhrála Lucka 
Novotná, druhý byl Ríša Rigl a třetí Niki Rothköglová. 

Následujícího dne po snídani se účastníci pobytu rozjeli do svých 
domovů. 

Závěrečné poděkování patří vedoucímu pobytu panu Jiřímu 
Šanderovi a všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli. 

 
Hodnocení rehabilitačního pobytu se zdravotním zaměřením bylo 
účastníky schváleno. 
16. 8. 2008. 

 
                           Za hodnotící komisi:  Zdeněk Baldík 

               Helena Krausová 
               Dana Kumínková 
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Pozvánka na předvánoční bowling v Plzni 
 

Ráda bych vás pozvala na pravidelný zimní bowling s překvapením do 
Plzně.  
Letos se koná 13. prosince od 14 hodin opět v Guldenerově ulici 19 
(budova ČEZu). Po dvou hodinkách hry se ještě přesuneme do 
Doubravky na malé občerstvení a za zábavou. Konec naší akce je 
naplánován mezi 8 aţ 9 hodinou večerní. Pořádání se jako kaţdý rok 
ujala parta přátel pod vedením Oldy Netrvala. 
Pokud potřebujete podrobnější informace o místě konání, neváhejte 
se na mne obrátit. Můj telefon je 603 216 943,        e-mail: 
amdplzen@volny.cz. 
Nejen já se těším na viděnou a věřím, ţe určitě nebudete litovat 
útrap při zimním cestování. 

 
Zuzana Vojáčková 

 

 
      

         Luděk Paprskář: Rozjímání 
 
 
 

mailto:amdplzen@volny.cz
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Soutěţ 

  
Pro zpestření jsme pro Vás, čtenáře, připravili soutěţ. Nepravidelně 
budeme uveřejňovat obrázek nějaké památky nebo známého místa.  
Odpovíte-li správně do 12. 11. 2008 zařadíme Vás do slosování. 
Vylosovaný účastník obdrţí 200,- Kč. Odpovídejte emailem na 
amd@md-cz.org. 
Podle zájmu budeme v soutěţích pokračovat. 
Soutěţe se nesmějí účastnit členové výboru a revizní komise. 
 
Na úvod jsme vybrali lehčí otázku. 
Jaká památka je na obrázku? 

 

 
 
 
 

mailto:amd@md-cz.org
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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 dystrofici 
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 pobyty, 
semináøe, šachové turnaje atd., spolupracuje se zdravotnickými institucemi a se 
zahranièními asociacemi obdobného charakteru, které dnes existují ve vìtšinì 
zemí svìta jako významná souèást v boji proti nervosvalovým 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.

Cílem AMD v ÈR je trvale sledovat a pomáhat øešit širokou problematiku 
postižených nervosvalovými nemocemi vèetnì dìtí a mládeže. Tato èinnost je 
finanènì znaènì nákladná a závisí na podpoøe veøejnosti.

Všem dárcùm a sponzorùm pøedem dìkujeme.

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

Kanceláø:  Petýrkova 1950/18 (suterén), 148 00 Praha 414
Úøední hodiny:  Út - Èt, 13.00 – 16.00 hodin, Pá 10 – 13 hodin
V dobì nepøítomnosti volejte na tel.: 602 250 252

       Èíslo konta:  Komerèní banka, Praha 4: 303330411/0100

 

 ZPRAVODAJ AMD VYDÁVÁ
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Místopøedseda: Petr Procházka

               Èlenové: Zuzana Vojáèková
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        Tajemnice: Jana Macáková
         Hospodáøka: Jana Roušalová Pøedsedkynì RK: Jana Macáková
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AMD v ÈR, Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 414
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Vychází ètvrtletnì a je neprodejné
Zpravodaj AMD je dotován Ministerstvem zdravotnictví ÈR  a je

registrován Ministerstvem kultury ÈR pod ev. èís. E 11139
 Tisk -  TISK EXPRES s.r.o.
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AMD je èlenem Èeské rady humanitárních 
organizací, Národní rady zdravotnì 

postižených Èeské republiky a pozorovatelem 
EAMDA - Evropské aliance 

asociací nervosvalových nemocí.
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