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AMD je členem České rady humanitárních 
organizací, Národní rady zdravotně po-
stiţených České republiky a pozorovate-
lem EAMDA – Evropské aliance asociací 
nervosvalových nemocí. 

 
 

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, která sdruţuje postiţené muskulární 
dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými nemocemi, je celonárodní ne-
vládní nezisková organizace působící v České republice. Muskulární dystrofici 
patří k nejtíţe postiţeným, z nichţ mnozí jsou odkázáni na pouţívání vozíku a na 
pomoc jiných osob se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti vyplý-
vají. 
Asociace muskulárních dystrofiků prosazuje specifické zájmy a potřeby svých 
členů, pořádá rehabilitačně výchovné kurzy, rekondiční ozdravné pobyty, semi-
náře, šachové turnaje atd., spolupracuje se zdravotnickými institucemi a se za-
hraničními asociacemi obdobného charakteru, které dnes existují ve většině zemí 
světa jako významná součást v boji proti nervosvalovým chorobám a jejich ná-
sledkům. Poskytuje téţ sociálně právní a jinou pomoc svým členům. 
Důleţitou součástí činnosti Asociace muskulárních dystrofiků je vydávání členské-
ho časopisu ZPRAVODAJ AMD, který vychází čtvrtletně a je určen pro poskytování 
informací členům jak z oblasti vlastní činnosti AMD, tak i z oblasti lékařské vědy a 
výzkumu nervosvalových chorob. Časopis přináší také novinky ze zahraničí, jeţ 
souvisejí s nervosvalovými nemocemi, a je základem pro vzájemnou výměnu 
zkušeností a názorů postiţených. 
Cílem AMD v ČR je trvale sledovat a pomáhat řešit širokou problematiku postiţe-
ných nervosvalovými nemocemi včetně dětí a mládeţe. Tato činnost je finančně 
značně nákladná a závisí na podpoře veřejnosti. 

Všem dárcům a sponzorům předem děkujeme. 

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

Kancelář: Petýrkova 1950/18 (suterén), 148 00 Praha 414 
Úřední hod.: Út, Čt 13:00 – 16:00 hod., St 12:00 – 15:00 hod., Pá 9:00 – 12:00  
V době nepřítomnosti volejte na tel.: 722 946 323 

 
Číslo konta:  Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 
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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Váţení čtenáři, 
 
V tomto čísle Zpravodaje bych Vás chtěl především upozornit na článek Doc. 
MUDr. Stanislava Voháňky, který Vás ve svém příspěvku seznamuje 
s podrobnostmi plošného screeningu na Pompeho nemoc. Jak jiţ informoval 
ve svém článku na konci loňského roku, můţe se Pompeho nemoc skrývat za 
různými typy nervosvalových onemocnění. Vzhledem k tomu, ţe na Pompeho 
nemoc existuje lék, je tato skutečnost důleţitá zvláště pro nás, dříve naro-
zené, kteří nemáme jednoznačně stanovenou diagnózu svalové dystrofie.  
Mnozí z nás byli „diagnostikováni“ v dětském věku na některý tehdy známý 
typ dystrofie, ale po čase na další vyšetření rezignovali, protoţe jim bylo 
řečeno, ţe se s „tím“ nedá nic dělat. Vše se vyvíjí, v minulosti neexistovaly 
takové metody diagnostiky jako dnes. Proto našim členům, kteří uvedli v 
členské přihlášce jako diagnózu nervosvalové onemocnění, zašleme testovací 
balíček. Všechny potřebné informace budou uvnitř balíčku. Ţe se nemá nikdy 
nic dopředu vzdávat, se můţete přesvědčit i v příběhu Maryze Schoneveld 
van der Linde, který napsala speciálně pro náš Zpravodaj, právě v souvislosti 
s Pompeho nemocí. 
Dále bych Vás chtěl informovat o zářijové dobročinné akci MDA Ride na pod-
poru lidí s muskulární dystrofii, která proběhne 5.9. u Obchodního centra 
Letňany. Je to dobročinná akce na podporu lidí s muskulární dystrofií. Můţe 
přijít kaţdý, kdo se rád baví a líbí se mu krásné motorky. Uvidíte zde bohatý 
doprovodný zábavný program, účast přislíbili i známé osobnosti. Srdečně Vás 
na ni zvu. Další číslo Zpravodaje vyjde aţ po této akci, podrobnosti se proto 
včas dozvíte na našich webových stránkách a na www.mdaride.cz.Pro naše 
členy z Prahy a okolí do 20 km zajistíme dopravu. Proto se včas přihlaste, 
nejpozději do 10. srpna, na adresu kanceláře. 
A MDA Ride ještě jednou. První akce nazvaná „Den splněných přání“ proběh-
la v kempu Dţbán 30.5.v rámci XVI. HOG Rally a byla věnovaná dětem 
s muskulární dystrofií, ale nejen jim. Děti volily nejkrásnější motorku a zú-
častnily se soutěţí, které pro ně byly připravené. Přestoţe počasí moc nepřá-
lo, setkala se akce se zájmem veřejnosti. 
Váţení čtenáři, léto nám jiţ začalo, přeji Vám, abyste jej proţili ve zdraví, 
pohodě a nabrali mnoho sil do dalších dnů. 

 
 

Zdeněk Janda 
 předseda AMD v ČR 
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INFORMUJEME 
 
Bezplatné právní poradenství pro členy AMD v ČR stále poskytuje 
JUDr. Jan Bébr, telefon 257 003 451. Moţnost zastupování při soud-
ním řízení. 

Red. 
Poradenství z oblasti sociální problematiky vám poskytujeme přímo v 
kanceláři AMD, úterý, čtvrtek 13:00 – 16:00, středa 12:00 – 15:00, 
pátek 9:00 – 12:00, nebo na tel.: 272 933 777. Mimo tyto hodiny pak 
na tel.: 602 250 252. Se svými dotazy se můţete obracet i písemně na 
adresu kanceláře či e-mailem na amd@md-cz.org. 

Red. 

Zápis ze schůze  VAMD konané ve dnech 2.5.-3.5.2009 
v Hodoníně u Kunštátu 
 
Přítomni: dle prezenční listiny  
Omluveni: J. Kačírková, P. Procházka, V. Landová  
 
Zahájení a schválení programu 
Předseda AMD v ČR zahájil jednání, přivítal přítomné a omluvil nepřítomné. 
Navrţený program schůze byl schválen. 
 
Zpráva o činnosti AMD 
Zdeněk Janda seznámil účastníky Výboru s akcemi, kterých se spolu s panem 
Procházkou a Jitkou Kačírkovou zúčastnili, aby prezentovali AMD v ČR. 
 
Jednalo se o tyto akce: 
24. 1. – 25. 1. dvoudenní konference CEEGN. 
19. 2. konference pořádaná o.s. Parent Project společně se slovenskou OMD, 
kde byla probírána problematika výzkumu a léčebná metoda exon skipping, 
databáze DMD/BMD (zpráva byla publikována ve Zpravodaji č. 1/2009). AMD 
nabídla spolupráci o.s. Parent Project (organizace zaměřená na děti postiţe-
né svalovou dystrofií), zastoupené Josefem Suchým. Byla navázána spoluprá-
ce s OMD a rodičovskou organizací Duchenne Active Crowd (Zdeněk Havier-
nik) s moţností vzájemného setkávání. Byl navázán kontakt s o. s. Kolpingo-
va rodina Smečno – projekt Podpora rodin se SMA (Spinální svalová atrofie), 
zastoupené Helenou Kočovou. 
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Stali jsme se členy mezinárodní organizace TREAT – NMD. 
Pokračování v aktivitách MDA RIDE 2009. 
První akce se bude konat 30. 5. a druhá se uskuteční 5. 9. 2009. 
Projekt MDA RIDE a problematika MD byly prezentované na módní přehlídce 
firmy MARELLA. Jednalo se dobročinnou akci.  
31. 3. se uskutečnila další prezentace MDA RIDE a muskulární dystrofie na 
výstavě luxusních vozů DREAM CARS. 
20. 4. se konala konference Evropa bez bariér pod záštitou NRZP. Byl mapo-
ván systém podpory zdraví v EU. Jednalo se o Euroklíči. Belgie navrhla vydá-
ní Evropské legitimace pro zdravotně postiţené. 
21. 4. – 24. 4. se na výstavě NON HANDICAP prezentovala AMD letáky a časo-
pisem Zpravodaj na stánku NRZP. 
25.4. proběhl turnaj v dámě AMD. 
 
Zpráva byla Výborem vzata na vědomí. 
 
Pobyty na rok 2009 
Výbor navrhl v letošním roce zrušit šachový memoriál Václava Krejčího. Do-
tace se přerozdělí mezi tuzemské pobyty paní Riglové a pana Šandery. Tato 
skutečnost bude nahlášena na MZ. 
 
Zpráva o hospodaření a zpráva o stavu finančních prostředků k 31. 12. 
2008 
Zprávu o hospodaření za rok 2008 a stavu financí a majetku přednesla Jana 
Roušalová. Podala písemný podrobný rozbor vyúčtování hospodaření za uply-
nulý rok s ústním komentářem k jednotlivým poloţkám. Vysvětlila spoluúčast 
na jednotlivých projektech. Výsledek hospodaření AMD v ČR za rok 2008 byl 
zisk Kč 22 937,98.  Zpráva byla vzata Výborem na vědomí.  
 
Pobyty na rok 2010 
Zdeněk Janda vyzval všechny pořadatele tuzemských pobytů k nahlášení 
počtu účastníků a vypracování programů do 15. 8. 2009. 
Předběţně nahlásili počet účastníků a termín konání akce: 
Paní Riglová - 65 účastníků, Hodonín u Kunštátu (konec května). 
Pan Šandera - 55 účastníků, Hodonín u Kunštátu (srpen), 
Pan Šandera – 55 účastníků, šachový memoriál (polovina června). 
Paní Vojáčková – 30 účastníků, Třemošná (konec května). 
Pan Procházka – 30 účastníků, Velké Losiny (termín nebyl stanoven). 
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Zpravodaj 
Uzávěrky ZPRAVODAJE 30. 5., 10. 9., 20.11. Zdeněk Janda vyzval pořadatele 
rekondičních akcí, aby oslovili účastníky a poţádali je o posílání příspěvků do 
ZPRAVODAJE. Příspěvky by se měly týkat jejich vlastních zkušeností s jedná-
ními na úřadech, s dostupností dopravy apod. 
 
EAMDA  
Členský příspěvek v EAMDA činí 1 800 EURO. Vzhledem k finanční situaci AMD 
Výbor schválil oslovení EAMDA s ţádostí o sníţení tohoto poplatku na 600 
EURO. Dále schválil, aby se letošní konference v Bělehradě zúčastnili za AMD 
v ČR Zdeněk Janda a Dona Zalmanová. Na cestovní náklady a na členství nám 
byl poskytnut příspěvek od Vládního výboru. 
 
Odborná přednáška 
V rámci schůze AMD v ČR nás navštívil primář doc. MUDr. Voháňka z brněn-
ské Neurologické kliniky. Seznámil přítomné s moţností testování na Pompe-
ho nemoc, která se můţe skrývat, zvláště u dříve diagnostikovaných, pod 
muskulární dystrofií. Vzhledem k tomu, ţe Pompeho nemoc je léčitelná, 
nabídl AMD testování jejích členů. 
 
Projekt – Filmový dokument o MD 
MZ poskytlo finanční prostředky na natočení dokumentu o MD. Dokument 
bude natočen v průběhu roku. 
 
Schválení výroční zprávy na rok 2008 
Závěrečným bodem bylo schválení výroční zprávy o činnosti AMD v ČR za rok 
2008. 
 

5. 5. 2009 
Zapsala J. Macáková  

Informace pro účastníky pobytu 15.- 22.8.2009 v Hodoníně u 
Kunštátu 
Začátek pobytu: 15.8. večeří 
Ukončení pobytu: 22.8. obědem 
Pobytový poplatek: 2100 Kč za osobu, děti do 12 let 1200 Kč 
Poplatek za dopravu speciálním vozidlem: 250 Kč za osobu 
Pobyt je jiţ obsazen, další přihlášené mohu zařadit jen jako náhradníky!!! 
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Vyhledávání Pompeho nemoci v České populaci 
 
Stanislav Voháňka - předseda Neuromuskulární sekce České neurologické 
společnosti, Neurologická klinika FN Brno 
 
Váţené čtenářky a čtenáři, 
v posledním čísle minulého ročníku jsem psal o Pompeho nemoci, 
příznacích a důvodech pro vyhledávání pacientů v naší populaci. Ještě 
jednou tedy stručně zopakuji: Pompeho nemoc nebo-li glykogenóza II. 
typu je autosomálně recesivní dědičné onemocnění, které se projevu-
je hromaděním abnormálního glykogenu v tkáních, protoţe nemoc-
ným chybí enzym kyselá maltáza. V starším dětském a dospělém věku 
postihuje především svalovou tkáň a projevuje se postupně progredu-
jící pletencovou svalovou slabostí a dechovou nedostatečností. 
V současné době je jiţ k dispozici substituční léčba, kdy pacientovi 
dodáváme v pravidelných intervalech chybějící enzym. Tato léčba 
vede u dospělých k zastavení progrese choroby a někdy i k určitému 
zlepšení. Dosavadní výzkumy ukazují, ţe efekt léčby je tím lepší, čím 
dříve je terapie aplikována. Podle výskytu nemoci v okolních zemích 
se důvodně domníváme, ţe choroba je v ČR výrazně poddiagnostiko-
vána a pacienti tedy nejsou léčeni. Nejpravděpodobnějšími diagnó-
zami, pod kterými se nemocní s touto chorobou mohou skrývat, jsou 
pletencové svalové dystrofie a spinální svalové atrofie.  
Medicína se rychle vyvíjí a řada nemocných byla diagnostikována ješ-
tě v době, kdy moderní metody molekulární biologie, které nám dnes 
umoţňují ve většině případů přesnou diagnostiku, nebyly ještě všeo-
becně dostupné. Protoţe se ve většině případů jedná i v současnosti o 
nemoci kauzálně neovlivnitelné, tak řada pacientů rezignovala na 
další diagnostické procedury a revize svých diagnóz a soustředila se 
na zajištění symptomatické péče. Je to pochopitelné, ale v řadě pří-
padů do jisté míry krátkozraké. Jedině pokud přesně známe diagnózu 
na molekulárně genetické úrovni, jsme schopni poskytnout rodině 
efektivní genetické poradenství, v některých případech i preimplan-
tační diagnostiku při umělém oplodnění a zabránit tak šíření patolo-
gického genu do dalších generací. Dalším silným argumentem pro 
přesnou diagnostiku je vývoj perspektivních léků, kterým (jak jsem si 
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všiml) věnujete ve vašem časopisu pochopitelnou pozornost. Je nutné 
si ale uvědomit, ţe pokud nebudeme mít i v ČR přesně a správně dia-
gnostikované pacienty a jejich registry, nebudeme se moci do budou-
cího klinického výzkumu nikdy zapojit. Pro tyto účely nestačí klinická 
diagnóza pletencové svalové dystrofie nebo diagnóza dystrofinopatie 
na základě biopsie. Musíme vědět, ţe se jedná např. o dystrofinopatii 
na podkladě delece exonu 41, protoţe potenciální léky jsou vyvíjeny 
(šity na míru) právě na takové přesně definované genové poruchy. 
Dobrou zprávou je, ţe se dnes v řadě případů obejdeme bez svalové 
biopsie a řadu diagnóz jsme schopni udělat z vyšetření krve. Ale zpět 
k Pompeho nemoci. V loňském roce jsme spustili program vyhledávání 
nemocných za pomoci lékařů, kteří se zabývají nervosvalovými choro-
bami. Za rok jsme shromáţdili něco přes 80 vzorků, dvě třetiny jsou 
jiţ vyšetřeny s negativním výsledkem. Domnívám se ale, ţe řada 
zvláště starších pacientů rezignovala na další diagnostické procedury 
a specialisty jiţ nenavštěvuje a není v ţádném centru ani dispenzari-
zována. Nepochybně k tomu přispívají i problémy s mobilitou a další 
bariéry, které stěţují lidem s hybným postiţením ţivot. Proto jsme 
navštívili jiţ dvakrát rekondiční pobyt v Hodoníně u Kunštátu a zá-
jemcům udělali vyšetření na místě. Při těchto setkáních a diskusích 
s vámi vznikla myšlenka na diagnostickou kampaň přímo mezi členy 
Asociace muskulárních dystrofiků. Rozhodli jsme se vytvořit diagnos-
tické balíčky na Pompeho nemoc, které vám cestou vaší asociace 
v nejbliţší době předáme. Jde o velmi jednoduché vyšetření, tzv. test 
suché kapky, kdy na speciální diagnostický papírek nakapete 3 kapky 
krve z bříška prstu (obdobně jako např. při vyšetření krevního cukru), 
necháte zaschnout a zašlete zpět na naši adresu. Kdo toto vyšetření 
technicky provede, necháváme na vás… Součástí je jednoduchý ná-
vod; provedení testu by měla zvládnout např. sestra v návštěvní sluţ-
bě nebo váš praktický lékař, pokud je o to poţádáte. Součástí balíčku 
je i nezbytná návratová dokumentace: dotazník o vašich potíţích, 
souhlas s vyšetřením a samozřejmě nezapomeňte uvést vaši adresu a 
kontakt, kam budeme moci poslat výsledek. Nejefektivnější je pro 
nás komunikace elektronickou poštou. Akce je otevřená pro všechny 
potenciální pacienty, nejen členy AMD. Máte-li ve svém okolí někoho, 
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kdo má pochybnosti o biologickém podkladu své svalové choroby, 
předejte mu prosím kontakt na nás a my mu balíček také pošleme. 
 
Kontaktní adresy pro zájemce o vyšetření: 
 
Stanislav Voháňka, 532 232 502, svohanka@fnbrno.cz 
Zuzana Dubšíková,  725 733 625, zdubsikova@fnbrno.cz 
 

       Luděk Paprskář: Komunikační past 
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ZÚČASTNILI JSME SE 
 
Výstavy Non-Handicap 
na Praţském výstavišti ve dnech 21.4. – 25.4.2009, prostřednictvím 
stánku NRZP, kde byly k dispozici propagační materiály o naší organi-
zaci. 
 
Konference - „Evropou bez bariér“ 
Národní rada osob se zdravotním postiţením ČR pořádala ve dnech 
20. a 21. dubna v Praze konferenci „Evropou bez bariér“, jeţ probí-
hala pod záštitou místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních 
věcí Petra Nečase jakoţto součást doprovodného programu Českého 
předsednictví.  
Cílem konference bylo pokračovat v diskusi o podmínkách pohybu 
osob se zdravotním postiţením po členských státech EU, kterou NRZP 
ČR zahájila v říjnu 2008 na veletrhu MEDICAL FAIR 2008 v Brně. 
Zúčastnili se jí představitelé organizací OZP z České republiky, Slo-
venska, Belgie a Švédska a čeští vrcholní politici. EDF zastupovala 
referentka pro politické záleţitosti Irina Papancheva. AMD se zúčast-
nila první den konference, jehoţ hlavní tematické bloky se zabývaly 
systémem podpory zdravotně postiţených v jednotlivých zemích EU a 
snahou o jejich sjednocení. V současnosti má kaţdá země jiný systém 
podpor, který je nepřenositelný.  Diskutovalo se také o bezbariéro-
vosti v různých státech EU a ukázalo se, ţe ta je často chápána roz-
dílně. Například existují podstatné rozdíly v rozměrech bezbariérové-
ho WC nebo místech pro parkování. Samostatný blok byl věnován pro-
jektu Euroklíč, který má své příznivce i odpůrce.    
 
Účastníci konference se shodli na těchto závěrech k jednotlivým pro-
jednávaným problematikám: 
1) Účastníci konference se obrací na představitele členských zemí EU 
s poţadavkem co nejrychlejší harmonizace právních předpisů v rámci 
evropského společenství, které umoţní osobám se zdravotním posti-
ţením cestovat po zemích EU bez diskriminace a zbytečných adminis-
trativních překáţek. 
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2) Přítomní účastníci konference jsou přesvědčení o tom, ţe projekt 
Euroklíč je jednou z cest, jak zlepšit kulturu cestování osob se zdra-
votním postiţením, a povaţuji za velmi potřebné, aby veřejná správa 
pomáhala s jeho zaváděním.  
3) Středoevropská iniciativa - spolupráce osob se zdravotním postiţe-
ním ČR, Polska a Slovenska povaţuje za prioritu stanovit v legislativě 
EU standardy přístupného prostředí. Dalšími body spolupráce jsou: 
- Komparace legislativy států Středoevropské skupiny a EU. 
- Podpora programu Euroklíč. 
- Podpora mobility a sociální turistiky. 
- Zavádění modelu ucelené rehabilitace. 
 
Workshopu - „Vzácná onemocnění a novorozenecký scree-
ning“ 
V rámci 6. Regionálního setkání ISNS o novorozeneckém screeningu 
Ministerstvo zdravotnictví ČR organizovalo workshop nazvaný „Vzácná 
onemocnění a novorozenecký screening“ - z pohledu odborníků, 
pacientů a národních organizací, který se konal dne 26.4.2009 
v hotelu Tristar Olympik, v Praze.  Naše asociace se mohla zúčastnit 
díky podpoře CEE GN. Zaznělo zde mnoho zajímavých příspěvků sou-
visejících s touto tématikou, která je v naší republice ve svých začát-
cích. Prof. MUDr. Milan Macek z Karlovy univerzity přednesl zajímavé 
údaje z oblasti vzácných onemocnění a novorozeneckého screeningu 
v České republice a prezentoval doporučení Evropské rady v této ob-
lasti. Antoni Montserrat z Lucemburku hovořil o aktivitách na evrop-
ské úrovni v rámci vzácných onemocnění a Stanislava Pánová 
z českého Ministerstva zdravotnictví seznámila účastníky s českou 
národní strategií v tomto směru.  Z dalších příspěvků nás zaujala pre-
zentace bulharské účastnice, Ivy Stoeové o bulharském Národním plá-
nu výzkumu vzácných onemocnění, pohled CEE GN na neonatální 
screening (Neli Kostadinova- Bulharsko) nebo aktivity vyvíjené Eu-
rordisem na evropské úrovni (Christel Nourissier – Francie). Velmi 
zajímavé bylo doporučení Evropské unie týkající se spolupráce člen-
ských zemí v oblasti výzkumu a léčby vzácných onemocnění, coţ by 
v praxi mimo jiné fungovalo tak, ţe v případě, kdyţ v jedné zemi ne-
existuje vhodné diagnostické centrum nebo přístupná léčba, by paci-
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ent mohl být léčen v odpovídajícím centru existujícím v jiné členské 
zemi.  
 
Konference - "Léčba vzácných onemocnění a legislativa EU" 
byla pořádána 21. května 2009 v Poslanecké sněmově Parlamentu ČR 
Konference byla uspořádána v souvislosti s prioritami tří předsednictví 
- Francie, České republiky a Švédska - k aktuálně řešené problematice 
na úrovni Rady EU a v souvislosti s probíhajícími přípravami Národní 
strategie pro vzácná onemocnění 2009-19 v České republice a zúčast-
nili se jí zástupci obou komor Parlamentu, představitelé státní správy 
a samosprávy, zástupci zdravotních pojišťoven a SÚKL, managementů 
zdravotnických zařízení a přední odborníci na diagnostiku a léčbu 
vzácných onemocnění. Nechyběli ani pacienti a novináři. Obzvlášť nás 
zaujala zpráva představitelky Ministerstva zdravotnictví, která se ve 
své prezentaci mimo jiné zmínila o strategii vytvoření specializova-
ných center, která by se zabývala léčbou vzácných onemocnění, mezi 
které patří i muskulární dystrofie. 

 
  Foto z konference - "Léčba vzácných onemocnění a legislativa EU" 
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO 
 
Váţení přátelé, 
ve čtvrtek 14. května byla schválena novela zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Posílám Vám základní změny, které se dotýkají 
uživatelů sociálních služeb.  
Asi nejsledovanější změnou byl návrh na změnu příspěvku na péči 
v I. stupni. Kompromisní návrh je výsledkem úsilí NRZP ČR při pro-
jednávání novely jak na ministerstvu, tak také v Poslanecké sněmov-
ně. Schválená verze úpravy příspěvku na péči v I. stupni je taková, že 
základní částkou zůstávají 2 tisíce korun, a to cash, v penězích. Pou-
ze v případě, pokud není poskytována rodinou prokazatelně a 
v patřičné kvalitě tato služba, může rozhodnout sociální odbor 
o tom, že bude polovina této dávky, čili tisíc korun, poskytována 
v poukázkách, a to pouze v těchto výjimečných případech a 
v oblastech, kde jsou tyto služby dostupné, čili nikoliv jenom stravo-
vání. Změna příspěvku bude účinná od 1. ledna 2010. Obecní úřad 
s rozšířenou působností bude u příjemců příspěvku ve výši 2000 Kč 
provádět kontrolu každé tři měsíce.  Důležitým ustanovením pro 
žadatele o příspěvek na péči je, že obecní úřad bude povinen na po-
žádání předložit posuzované osobě záznam o posouzení. To samé 
platí i o hodnocení jednotlivých úkonů, které byly posuzovány. To 
samozřejmě umožní, aby se posuzované osoby mohly lépe bránit při 
pocitu, že hodnocení nebylo korektní. Další změnou je, že pracovníci 
obecních a krajských úřadů se musí při kontrole kvality péče prokázat 
speciálním průkazem. Poslední, ale velmi zásadní změnou je úprava § 
101, kterou se odkládá převod financování sociálních služeb krajský-
mi úřady do 31. prosince 2011.  
Konkrétní paragrafová znění uvádím, tak jak byla schválena 
v Poslanecké sněmovně. Zákon nyní bude projednávat Senát. Pokud 
nebude mít ke schválenému znění připomínky, tak po podpisu pana 
prezidenta vejde novela v platnost. 
 
Způsob výplaty příspěvku podle odstavce 1 písm. b) se nepouţije a při 
výplatě příspěvku se postupuje podle § 18 odst. 3 také v případě, kdy  
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a. osobě nemohou být poskytovány sociální sluţby z toho důvodu, 
ţe v územním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností, popřípadě v jiném místě, které je pro osobu dostup-
né, nepůsobí vhodný poskytovatel sociálních sluţeb nebo tako-
vý poskytovatel sociálních sluţeb nemá dostatečnou kapacitu 
k poskytování sociální sluţby, o kterou osoba ţádá; podmínkou 
přitom je, ţe osobě poskytuje z tohoto důvodu potřebnou po-
moc osoba blízká, která byla uvedena v ţádosti o příspěvek, 
popřípadě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 
2 písm. c), nebo  

b. potřebná pomoc je osobě poskytována v plném rozsahu pouze 
osobou blízkou, která byla uvedena v ţádosti o příspěvek, po-
případě ohlášena podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 
písm. c); podmínkou přitom je, ţe tato pomoc je poskytována 
řádně, v plném rozsahu potřeb a při všech úkonech, které oso-
ba podle výsledku posouzení stupně závislosti není schopna 
zvládat, a pomoc od poskytovatele sociálních sluţeb není za-
potřebí.  

 
O výplatě příspěvku podle věty první rozhoduje obecní úřad obce 
s rozšířenou působností na ţádost příjemce příspěvku, popřípadě 
zvláštního příjemce příspěvku, kterou podává na tiskopisu předepsa-
ném ministerstvem. Tato ţádost, kromě náleţitostí podání, obsahuje 
rozpis činností, kterým osoba blízká doloţí zajištění pomoci při úko-
nech, které osoba podle výsledku posouzení stupně závislosti není 
schopna zvládat. Pro postup obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností platí obdobně ustanovení § 26a.  
 
(5) Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností při kontrole vyu-
ţívání příspěvku zjistí, ţe pominuly důvody pro výplatu příspěvku 
podle odstavce 4 nebo podmínky stanovené v odstavci 4 nejsou splně-
ny, příspěvek se od kalendářního měsíce následujícího po kalendář-
ním měsíci, ve kterém byly tyto skutečnosti zjištěny, vyplatí způso-
bem uvedeným v odstavci 1. Pro postup obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností platí obdobně ustanovení § 26a.  
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Trvají skutečnosti uvedené v § 18a odst. 4, které jsou důvodem pro 
výplatu příspěvku ve stupni I (lehká závislost) způsobem uvedeným v § 
18 odst. 3; tuto kontrolu provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce.”. ”.  
Osobám starším 18 let, které v měsíci prosinci 2009 mají nárok pří-
spěvek na péči ve stupni I (lehká závislost), doručí příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností do 31. prosince 2009 písemné 
oznámení o změně způsobu výplaty tohoto příspěvku od 1. ledna 
2010.”. 
 
V § 25 se na konci odstavce 1 doplňuje věta “O provedeném sociálním 
šetření vyhotovuje sociální pracovník písemný záznam, který na po-
ţádání předkládá posuzované osobě“.  
 
V § 25 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova “s uvedením úkonů, 
které osoba není schopna zvládat. Toto posouzení je součástí rozhod-
nutí o přiznání či zamítnutí příspěvku, které obdrţí ţadatel”.  V § 29 
odst. 2 větě první se za slova “s rozšířenou působností” vkládají slova 
“a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu pro účely odvolací-
ho řízení”. 
 
“25b. V § 29 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou: “Zaměstnanci 
obce zařazení do obecního úřadu obce s rozšířenou působností a za-
městnanci kraje zařazení do krajského úřadu jsou povinni prokázat se 
zvláštním oprávněním vydaným obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností nebo krajským úřadem, které obsahuje označení obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, fotografii 
zaměstnance, jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení.”.”. 
 
V § 101 odst. 8 se slova “30. června 2009” nahrazují slovy “31. pro-
since 2011”. 
Přeji Vám všechno dobré. 

 
Václav Krása 

Předseda NRZP ČR 
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Změny v nároku na nemocenské dávky 
 
Od 1.1.2009 nabyl účinnosti nový zákon č. 187/2006 Sb. o nemo-

cenském pojištění, který přinesl i změny týkající se nemocenské. Ná-
rok na nemocenské dávky má obecně zaměstnanec v pracovním či 
pracovněprávním vztahu, který zakládá účast na nemocenském pojiš-
tění. Zde ihned upozorňuji, ţe na nemocenské dávky nemají nárok 
osoby, které pečují o příjemce příspěvku na péči a nejsou nikde 
jinde zaměstnáni. 

Během prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti poskytuje 
zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny, avšak 
náhrada mzdy, platu či odměny nebude příslušet za první 3 takovéto 
dny. Náhrada mzdy bude náleţet pouze za dobu, v níţ trvá pracovní 
vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění. 

Od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti poskytuje nemocenské 
dávky za kalendářní dny příslušná OSSZ. Výše nemocenského za ka-
lendářní den činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu 
do 30. kalendářního dne, 66 % denního vyměřovacího základu od 31. 
do 60. kalendářního dne, 72 % denního vyměřovacího základu od 61. 
kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené 
karantény.  

Poţivateli starobního nebo plného invalidního důchodu se ne-
mocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní 
neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po 
dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímţ končí 
pojištěná činnost. 

Jiná situace nastává ve chvíli, kdy vznikne během pracovní ne-
schopnosti nárok na ČID či PID. Tehdy má pojištěnec nárok na nemo-
censké dávky nejdéle po dobu 30 dní od uznání invalidity. Pokud 
zdravotní stav nedovoluje nástup do práce, můţe být prodlouţena 
pracovní neschopnost, ale uţ bez nároku na nemocenské dávky! Nárok 
na nemocenské nemá pojištěnec, kterému během pracovní neschop-
nosti vznikl nárok na starobní důchod. 

Podpůrčí doba trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzni-
ku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, pokud 
není stanoveno jinak. Podpůrčí dobu je moţné prodlouţit aţ o dalších 
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350 dní, pokud lze očekávat, ţe pojištěnec nabude pracovní schop-
nost. Při jednotlivém prodlouţení výplaty nemocenského nesmí být 
doba tohoto prodlouţení delší neţ 3 měsíce, tzn. pracovní neschop-
nost se prodluţuje opakovaně po 3 měsících. 

Na závěr připojuji důleţité upozornění: Po ukončení pracovního 
poměru trvá tzv. ochranná lhůta v délce 7 dnů. Pokud v této době 
pojištěnec onemocní, má nárok na výplatu nemocenských dávek od 
OSSZ od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní se však 
náhrada mzdy nevyplácí, neboť jiţ netrvá pracovní vztah. 
 

Důchody pečujících osob 
 
Novela zákona o důchodovém pojištění č. 306/2008 Sb. přinese 

několik důleţitých změn týkajících se započítávání doby pojištění, 
nároku na starobní důchod, pojetí invalidních důchodů a pojmu neza-
opatřené dítě, coţ má vliv na některé příspěvky. Většina z nich nabu-
de účinnosti aţ v roce 2010, proto bych Vás nyní ráda informovala o 
změně v důchodech pečujících osob, která nabude účinnosti jiţ od 
1.7.2009. 

Dosud docházelo k tomu, ţe pokud měla pečující osoba jakýkoliv 
příjem během doby péče, byl tento příjem brán jako základ pro výpo-
čet výše důchodu. Na základě dané novely zákona se stanovuje 
částka, která bude navyšovat vyměřovací základ za příslušný rok a 
tím i zvyšovat celkovou částku důchodu. 

Procentní výměra starobního či invalidního důchodu pojištěnce, 
který byl alespoň 15 let pečující osobou, se stanoví tak, ţe za jeho 
příjem před 1.1.2007 se povaţuje částka 96 000 Kč, která se násobí 
přepočítacím koeficientem. Tento koeficient je stanovený jako podíl, 
v jehoţ čitateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, za 
který se vypočítává roční vyměřovací základ, a ve jmenovateli je vše-
obecný vyměřovací základ za rok 2007. Netrvala-li náhradní doba pé-
če o závislou osobu celý kalendářní rok, úměrně tomu se sniţuje vy-
počtená částka. Následně se daná částka přičte k ročnímu vyměřova-
címu základu.  
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Za příjem po 31.12.2006 se bude povaţovat částka odpovídající 
příspěvku na péči osoby, o kterou pojištěnec pečoval. Úhrn těchto 
částek za kalendářní rok se přičítá k ročnímu vyměřovacímu základu 
pojištěnce stanovenému za daný kalendářní rok. 

Zjednodušeně, komu byl současný důchod vypočítáván na základě 
příjmů získaných během péče o závislou osobu, ten má nárok na 
úpravu výše důchodu dle uvedených podmínek. O přepočet důchodu 
je nutné poţádat na příslušné OSSZ, vzhledem k časové prodlevě při 
vyřizování důchodů můţete poţádat o tuto úpravu ještě před 
1.7.2009. 

      
 
 
 

Lucie Teresa Figurová 
     Vedoucí Programu Poradenství a informace 

Liga za práva vozíčkářů 
 

Dotazy z Poradny www.ligavozic.cz 
 

Vybrané dotazy se týkají stále aktuálního tématu příspěvku na péči, 
důchodů pečujících osob a souvisejících podmínek a nároků. 

 
Dotaz 
Starám se o dceru s DMO, která pobírá plný invalidní důchod a záro-
veň příspěvek na péči. Nyní se mi stal úraz, mám nárok od obvodní 
lékařky na pracovní neschopenku? 

 
Odpověď 
Na pracovní neschopenku nárok máte, nebudou Vám však vypláceny 
nemocenské dávky, které náleží osobě, která odvádí nemocenské 
pojištění, tedy pracuje. Pokud tedy při péči o dceru nepracujete, 
nárok na nemocenské dávky nemáte. Péče o osobu blízkou není dobou 
nemocenského pojištění. 

 
Dotaz 
Jiţ 5 let beru příspěvek na péči 8000 Kč na maminku a 2000 Kč na 
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tátu, je mi 55 let, tak bych chtěla vědět, jaký budu mít důchod. Od-
pracovaných let mám 35. 

 
Odpověď 
Přesnou výši starobního důchodu Vám může vypočítat pouze ČSSZ . 
Doba péče o závislou osobu, která pobírá příspěvek na péči II. - IV. 
stupně (v tomto případě Vaše maminka), se Vám při výpočtu důchodu 
plně započítává jako doba pojištění. 
Dotaz 
Ráda bych se dotázala na postup úřednice při přiznání příspěvku na 
péči. Nastala tato situace: dítě mělo schváleno 1. stupeň PnP do data 
2/2009. V lednu se dostavila sociální pracovnice k posouzení a "obo-
dování" dítěte jako podklad pro rozhodnutí lékaře o dalším trvání pří-
spěvku. Dítě dosáhlo na 3 body, z čehoţ pracovnice usoudila, ţe ná-
rok na 1. stupeň příspěvku zanikl, a tudíţ sama rozhodla o ukončení 
vyplácení příspěvku. Ani neposlala podklad k posouzení posudkovým 
lékařům. Je takovýto postup vůbec moţný? 

 
Odpověď 
Podle § 25 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách: Při posuzo-
vání stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabez-
pečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího 
lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popří-
padě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření 
posuzujícího lékaře. V případě, že nesouhlasíte s postupem sociální 
pracovnice, můžete proti ukončení vyplácení příspěvku podat odvolá-
ní zpět na adresu dané obce a ta jej postoupí k posouzení krajskému 
úřadu. 
 
Dotaz 
Jsem s dlouhodobě postiţenou dcerou na prodlouţené rodičovské do-
volené (+ pobírám příspěvek na péči - 2. stupeň). Příští měsíc máme 
jet do lázní (na 4-6týdnů), zaniká nebo nezaniká mi tím nárok na ro-
dičovský příspěvek a příspěvek na péči? A mám ještě jeden dotaz. 
Speciální MŠ, kterou dcera navštěvuje, pořádá týdenní pobyt. Jestliţe 
chci, aby se dcera zúčastnila, zaniká mi nárok na dávky? Musím tento 
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pobyt někde hlásit? Dcera nemusí být na pobytu přes noc, ale musí 
tam být kaţdý den od 8 do 16hod. 
 
Odpověď 
Na rodičovský příspěvek nemá pobyt v lázních ani jinde žádný vliv. 
Jiná je situace týkající se příspěvku na péči. Příspěvek na péči totiž 
nenáleží, pokud je příjemce příspěvku po celý kalendářní měsíc v 
péči zdravotnického zařízení. Pozor - celý kalendářní měsíc znamená, 
že první i poslední den tohoto měsíce je osoba stále v daném zaříze-
ní, např. od 31.5. do 1.7. V takovém případě by za červen příspěvek 
na péči nenáležel. Avšak stačí, aby alespoň část dne v daném měsíci 
byla osoba doma, a příspěvek náleží v plné výši. Ve Vašem případě 
tedy doporučuji naplánovat pobyt tak, aby zasahoval do dvou měsíců, 
např. 1.6.-31.7. - příspěvek náleží za oba měsíce. Pobyt v lázních i 
školu v přírodě je nutné písemně ohlásit do 8 dnů na soc. odboru ob-
ce s rozšířenou působností (tam, kde příspěvek na péči přiznali). V 
obou případech bude část péče dceři poskytovat i někdo jiný než Vy. 
Až bude dcera opět doma, je zase třeba změnu písemně ohlásit. 

 
Dotaz 
Máme těţce mentálně postiţeného syna, kterému byl přiznán příspě-
vek na péči III.stupně, i kdyţ splňuje nárok na IV. stupeň. Odůvodnili 
nám to tak, ţe není zbaven způsobilosti k právním úkonům, kdyby byl 
zbaven, tak by nám přiznali stupeň IV., protoţe počet úkonů na IV. 
stupeň splňuje. Po konzultaci s právníkem nám bylo řečeno, ţe zba-
vení způsobilosti k právním úkonům je pouze naše soukromá věc a 
pouze naše rozhodnutí. Je v souladu se zákonem, aby nás posudkový 
lékař k tomuto nutil? Respektive jsme k tomuto úkonu nuceni, proto-
ţe jinak mu IV. stupeň přiznán nebude.  

 
Odpověď 
Uznání stupně závislosti se musí řídit pouze zdravotním stavem po-
stiženého a sociálním šetřením. Vyhláška č. 505/2006 Sb., příloha 1 
navíc jasně stanoví kritéria, podle kterých se daná situace posuzuje. 
Zda Váš syn je či není zbaven způsobilosti k právním úkonům, nemůže 
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mít na příspěvek na péči žádný vliv. Doporučuji Vám v případě ne-
souhlasu s rozhodnutím o výši příspěvku podat odvolání. 

 
 
Dotaz 
K 30.6.2009 budu propuštěna z důvodů rušení prodejny, pracuji jako 
prodavačka. Zároveň pobírám příspěvek na péči 3. stupně na dceru, 
které je 17 let. Můţu se od 1.7.2009 zaregistrovat na úřadu práce a 
mám nárok i na podporu? 
 
Odpověď 
Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. má nárok na podporu v 
nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném 
období (poslední 3 roky) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností 
dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Pokud těchto 
12 měsíců budete mít započteno, můžete samozřejmě podporu získat 
i Vy. Zde je však třeba vědět, že úřad práce, kde musíte být evidová-
na, Vám bude stále nabízet práci, a pokud ji např. z důvodu péče o 
postiženou dceru odmítnete, ÚP Vás vyřadí, a tím pádem nebudete 
mít na podporu nárok. 

 
Dotaz 
Mám 6tiletého syna, pobírám na něj příspěvek na péči I. stupně. Můţu 
si k tomuto příspěvku zaţádat o rodičovský příspěvek?  
 
Odpověď 
U zdravotně postižených dětí má rodič nárok nejdříve ode dne posou-
zení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo 
dlouhodobě těžce zdravotně postiženého nebo po skončení čerpání 
rodičovského příspěvku ve zvýšené výměře na rodičovský příspěvek v 
základní výměře 7 600 Kč do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na to, 
jakou možnost čerpání rodičovského příspěvku zvolil před posouze-
ním zdravotního stavu dítěte. Při souběhu rodičovského příspěvku a 
příspěvku na péči se však rodičovský příspěvek krátí.  
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PŘEDSTAVUJEME 
 

TREAT-NMD 
 
TREAT-NMD je síť, která zahrnuje lidi s nervosvalovým onemocněním, 
odborníky, vědce, zdravotnický personál a farmaceutické společnosti, 
kteří společně pracují na výzkumu nových léčebných metod. Ner-
vosvalová onemocnění postihují více neţ 300.000 lidí v Evropě a při-
bliţně 2,2 milionů osob na celém světě. Termín nervosvalové one-
mocnění označuje velkou skupinu chorob včetně těch, které jsou 
známé jako "svalové dystrofie" a pro které je charakteristické posti-
ţení svalstva nebo nervů ovládajících svaly. Většina těchto onemoc-
nění můţe vést k chronickému dlouhodobému zdravotnímu postiţení, 
a některé z nich i k předčasnému úmrtí následkem selhání plic či sr-
dečního svalu.  
Síť TREAT-NMD získává finanční prostředky z Evropské unie na podpo-
ru urychlení výzkumu, který se provádí u těchto nemocí tak, aby vět-
šina nových slibných terapií se dostala co nejkratší cestou z laboratoří 
k pacientovi. Tento proces zahrnuje mnoho různých profesí počínaje 
genetiky, kteří hledají problémy v genech, vědci, kteří studují lidské 
buňky, aţ po lékaře, kteří zajišťují léčbu pacientů, a konečně  sa-
motné pacienty. Cílem této mezinárodní sítě je vytvořit co nejlepší 
podmínky pro společnou práci všech zainteresovaných sloţek po celé 
Evropě a na celém světě, aby se dosáhl skutečný pokrok v co nejkratší 
době. 
 
Vrcholnou akcí TREAT-NMD v tomto roce bude mezinárodní konferen-
ce s názvem "Odstraňování bariér - Translační medicína u dědič-
ných nervosvalových onemocnění", která se bude konat od 17. do 
19. listopadu 2009 v Bruselu, Belgii. Konference je organizována spo-
lečně s americkým NIH a zároveň byly stanoveny pracovní skupiny pro 
kaţdý okruh z hlavních témat konference. Bude to významná událost 
v mezinárodním světě nervosvalových onemocnění a očekává se aţ 
500 delegátů. Značná část přípravných prací na konferenci probíhá 
prostřednictvím mezinárodních pracovních skupin sloţených z odbor-
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níků zastupujících různé oblasti, kteří pak budou prezentovat své 
poznatky v průběhu konference.  
Registrace na konferenci bude otevřena v nejbliţší době prostřednic-
tvím specializovaných webových stránek.  
Více informací na: 
 www.treat-nmd.eu/healthcare/events/events/401/ 
I naše organizace AMD v ČR dostala pozvánku od TREAT-NMD, aby se 
zapojila do projektu spojeného s tvorbou standardů péče o pacienty 
s muskulární dystrofií typu Duchenne na evropské úrovni. O dalších 
aktivitách v tomto směru Vás budeme průběžně informovat na strán-
kách Zpravodaje nebo webových stránkách AMD. 

 (red.) 

   Novinka na výstavě Non-Handicap – rychlost 15km/hod, dojezd až 200 km. 
   Cena cca 650 000 – 700 000 Kč 
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VÝZKUM 
 

Výzkum zaměřený na genovou terapii pro MD ukazuje slibné 
výsledky  
 
V Tucsonu, Arizona, 15. dubna 2009 MDA oznámila, ţe výzkum podpo-
rovaný Asociací muskulárních dystrofiků  v USA (Muscular Dystrophy 
Association (MDA) ) a  Národním ústavem pro zdraví ukázal první slib-
né výsledky v genové terapii u třech lidí trpících pletencovou svalo-
vou dystrofií (LGMD). „Tyto výsledky ukazují moţnosti genové terapie 
pro léčbu pletencové svalové dystrofie," řekla Jane Larkindaleová, 
ředitelka MDA Venture Philanthropy, programu, který se zabývá co 
nejrychlejší aplikací výsledků výzkumu do rozvoje léčby. „Fakt, ţe se 
nevyskytly ţádné neţádoucí účinky v průběhu tohoto výzkumu, ukazu-
je moţnost pouţití genové terapie pro toto onemocnění, ale také 
podporuje tento druh léčby i u mnoha jiných chorob."  

Neurolog Jerry Mendell, náměstek ředitele MDA kliniky a ředitel 
Centra pro genovou terapii při Národní dětské nemocnici v Columbiu 
ve státě Ohio, obdrţel podporu MDA při vedení výzkumného týmu, 
který oznámil své výsledky online v Análech neurologie.  

Přestoţe hlavním cílem této malé studie bylo stanovení bezpeč-
nosti intramuskulárních injekcí s alfa-sarkoglykanovým  genem do 
svalu chodidla, výzkumní pracovníci také vyhodnotili, jak dlouho pře-
trvává účinnost genu ve svalu, úroveň bílkovin vytvořených genem a 
reakce imunitního systému na gen.  

Během studie nebyly zaznamenány ţádné neţádoucí účinky, jako 
odmítnutí léčby imunitním systémem, coţ ujistilo výzkumné pracov-
níky, ţe zvolený postup léčby je bezpečný u pacientů s pletencovou 
svalovou dystrofii, který mají nedostatek alfa-sarkoglykanu, forma 
postihující děti i dospělé a začínající ochabováním svalstva kolem 
ramen a boků. U všech tří účastníků výzkumné studie se navíc ve sva-
lu chodidla, kam byl gen aplikován, vytvářelo čtyřikrát aţ pětkrát 
více bílkoviny alfa-sarkoglykanové ve srovnání s mnoţstvím vyskytují-
cím se ve svalu na druhé noze, kam byl aplikován jenom solný roztok. 
Toto mnoţství bílkoviny z implantovaného genu přetrvalo nejméně do 
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data posledního hodnocení, coţ bylo šest týdnů po injekci u jednoho 
pacienta, sedm týdnů u druhého účastníka výzkumu a dvanáct týdnů 
u třetího pacienta.  

V kaţdém případě alfa-sarkoglykanová  bílkovina zaujala své ob-
vyklé místo v membráně svalových vláken a obnovila strukturu bílko-
vinného shluku, který se běţně nachází na tomto místě, ale chybí ve 
svalech, které trpí nedostatkem bílkoviny alfa-sarkoglykanové. Shluk 
bílkovin má zásadní význam pro integritu svalových vláken. 

Reakce imunitního systému na implantovaný gen a jeho nosič, vi-
rové pouzdro, byla krátká a minimální ve všech případech a nezasa-
hovala do genové aktivity. Z této injekce aplikované na velmi malou 
plochu se neočekávalo ţádné zlepšení funkcí. K tomu bude zapotřebí 
vymyslet jiný způsob, který zasáhne rozsáhlejší svalovou oblast.  
„V souhrnu lze konstatovat, ţe toto je první genová terapie u svalové 
dystrofie prokazující slibné výsledky,“ uvádějí výzkumní pracovníci, 
„coţ stanovuje nové cíle pro posun vpřed v léčbě této katastrofální 
skupiny chorob. Nicméně klinicky smysluplné výsledky budou vyţado-
vat intravenózní injekce, které zasáhnou více svalových skupin. Tato 
studie má potenciální význam i pro jiná svalová onemocnění a pro 
choroby, u kterých svalové tkáně mohou být pouţity k léčebnému 
vylučování bílkovin do krevního řečiště. 
 
Co je pletencová muskulární dystrofie - LGMD 

LGMD je jedním z devíti typů svalové dystrofie (skupina genetic-
kých, degenerativních onemocnění postihujících převáţně pletencové 
svaly). Onemocnění je způsobeno mutací (chyba) nacházející se v 
kaţdém z nejméně 15 genů, které ovlivňují různé svalové bílkoviny.  
Jedna z chybějících bílkovin se nazývá alfa-sarkoglycanová. Kdyţ tato 
bílkovina chybí, svaly slábnou a ubývá svalová tkáň, obzvlášť v oblasti 
kolem ramen a boků, a postupně se šíří do dalších svalových skupin. 
V pozdějším stadiu pacienti ztrácí schopnost chůze a jsou závislí na 
invalidním vozíku. Tato nemoc je dědičná. 
 
O této studii 

Všichni účastníci této studie byli ve věku 12 aţ 14 let a měli defi-
cit alfa-sarkoglycanu, tudíţ trpěli pletencovou muskulární dystrofií a 
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nebyli schopní chůze. Kaţdý z nich dostal injekci s alfa-
sarkoglycanovým genem zapouzdřeným v nosiči pozměněném z typu 1 
adeno-přidruţeným viru. Výzkumní pracovníci pouţili urychlovač 
známý jako MCK, který pracuje pouze ve svalové tkáni, a tak zamezu-
je neţádoucímu vytváření bílkoviny jinde v těle. Do svalu na chodidle 
byla aplikovaná injekce s tímto genem a do druhé nohy na stejné mís-
to byl aplikován solný roztok. Ani vědečtí pracovníci ani pacienti ne-
věděli, do které nohy byl aplikován ten správný roztok, obsahující 
příslušný gen. Teprve o několik týdnů později byly vyhodnoceny vý-
sledky po svalové biopsii.  
 
MDA  

MDA je dobrovolná zdravotní asociace podporující mezinárodní 
výzkumné programy, komplexní sluţby a veškeré právní a sociální 
poradenství z oblasti svalové dystrofie a příbuzných chorob. Program 
a činnost asociace je financovaná výhradně ze zdrojů pocházejících 
od soukromých sponzorů. 

zdroj: MDA 
z anglického jazyka přeložila Mgr. Dona Zalmanová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z bowlingu 28.3.2009. Foto: F. Újezdský 
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OSOBNOST 
 

Maryze Schoneveld van der Linde (Nizozemí) 
 
Maryze jsem poznala v lednu tohoto roku na mezinárodní konferenci 
organizované CEEGN v Praze, o které jsme informovali v předchozím 
čísle Zpravodaje. Je to výjimečná osobnost, která i přes těžké posti-
žení je velmi aktivní a myslím, že toho dokázala opravdu hodně. Její 
prezentace v rámci konference patřila k těm nejzajímavějším. Záro-
veň je to velmi příjemný, přátelský a skromný člověk. Jsme spolu 
v písemném kontaktu a poskytuje nám mnoho užitečných a zajíma-
vých informací z oblasti vzácných a nervosvalových onemocnění. Po-
žádala jsem ji, aby napsala svůj příběh speciálně pro náš časopis. 
V tomto čísle publikujeme jeho první část. Doufám, že vás zaujme a 
zároveň pro vás bude inspirující. D.Z. 
 
Moje zkušenost s Pompeho nemocí 
Narodila jsem se 30. srpna 1970. Od začátku 
jsem měla problémy s krmením, protoţe 
jsem neměla dostatek síly sát mléko od 
matky. Po několika minutách jsem vţdy 
usnula vysílením. Maminka byla zoufalá a 
ţádala sestřičky o pomoc. Ty však prohlási-
ly, ţe to nic není, jenom jsem líná. Po ná-
vratu z porodnice mě maminka zkusila krmit 
láhví, ale bohuţel ani to se nedařilo. Ma-
minka uţ byla zoufalá, a tak ji napadlo vy-
střihnout větší díru do dudlíku od láhve a 
kupodivu, zabralo to. Konečně jsem dostá-
vala dávku mléka, kterou jsem potřebovala. 
Později jsme si uvědomili, ţe mě sání vy-
čerpávalo, a proto jsem usínala, i kdyţ jsem 
měla stále hlad. Nebyla jsem líné dítě, ale naopak jsem bojovala ze 
všech sil aţ do vyčerpání. 
 

Ve dvou měsících 
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Diagnóza (1979) 
Poté, co moje matka vyřešila mé krmení, vyvíjela jsem se normálně. 
Začala jsem lézt a chodila jsem ve 13 měsících. Také jsem mohla bez 
problémů chodit do schodů. Kdyţ mi bylo 5 let, maminka si všimla 
několika neobvyklých věcí. Mívala jsem zvýšené teploty, padala jsem 
na kolena, nemohla drţet krok s ostatními dětmi a byla jsem často 
nemocná. Můj ošetřující lékař řekl, ţe 'kaţdé dítě je jiné', a ţe tyto 
problémy zmizí s věkem. Dokonce prohlásil, ţe podle drţení odhadu-
je, ţe ze mě bude krásná atletka. 
Nadále zůstávalo mnoho otázek, na které mamince nikdo nemohl od-
povědět: Proč jsem tak často nemocná? Proč jsem nemohla drţet krok 
s ostatními dětmi? Proč nemohu jezdit na kole? Proč jsem utíkala ta-
kovým legračním způsobem? Proč jsem tak často padala? Opět jsme 
šly k lékaři a ten se konečně rozhodl udělat mi nějaké krevní testy. O 
několik dní později volali z laboratoře, ţe výsledky jsou znepokojivé. 
Byly nutné další testy. Byla jsem přijata do Univerzitní nemocnice 
v Nijmegenu hned po Novém roce 1979. Přešla jsem do péče dětského 
neurologa, prof. Gabreëlse, který mi udělal EMG vyšetření, krevní 
testy a svalovou biopsii. Brzy poté sdělil mým rodičům, ţe trpím ne-
dostatkem kyseliny maltasové, coţ je známé jako Pompeho nemoc, 
vzácné dědičné progresivní nervosvalové onemocnění. Prof. Gabreëls 
nám vysvětlil, co to vlastně znamená a řekl, ţe se s tím nedá nic dě-
lat a musíme se s tím smířit a naučit se s tím ţít. V té době byly mé-
mu bratrovi 4 roky a byl také testován na Pompeho nemoc, ale na-
štěstí se u něj tato diagnóza nepotvrdila.  
Lékař, který mě diagnostikoval, doporučil mým rodičům, aby se stali 
členy Nizozemské asociace muskulárních dystrofiků (VSN), která se 
zabývá mou nemocí. V roce 1979 jsme se tedy stali členy, brzy poté 
se moje matka do činnosti asociace zapojila aktivně a později se stala 
předsedou skupiny zabývající se diagnostikou. V roce 1980 se narodila 
moje sestra. Byla jedním z prvních dětí, které bylo testováno prena-
tálně na Pompeho nemoc v Nizozemsku. Naštěstí neměla tuto choro-
bu a narodila se zdravá. 
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Pokračování mého ţivota a progrese nemoci (1979 - 1996)  
Po stanovení diagnózy se můj zdravotní stav stále zhoršoval. Nemohla 
jsem utíkat, chůze byla obtíţná, s častými pády. Navzdory těmto pro-
blémům se mi podařilo úspěšně dokončit střední školu a v roce 1989 
jsem se dostala na univerzitu v Leidenu, kde jsem začala studovat 
kulturní antropologii. Přestěhovala jsem se na kolej, protoţe cesta 
vlakem do Leidenu trvala tři hodiny. V roce 1989 začal také můj vztah 
s Antonem, mým nynějším partnerem. Potkali jsme se v roce 1987 
v mládeţnickém klubu. Jsme stále spolu a překonali jsme všechny 
výkyvy běţné v takovém vztahu. V prvním roce studia jsem začala mít 
problémy jako ranní bolesti hlavy, noční můry, plakala jsem bez dů-
vodu, nemohla jsem se soustředit, dělalo mi problémy usnout, byla 
jsem celý den ospalá a často vyčerpaná. Nevěděla jsem, co se mnou 
je.   
Ve druhém ročníku (1990) jsem začala mít čím dál větší potíţe 
s dýcháním, a tak jsem byla přijata na oddělení intenzivní péče a 
dostala svůj první ventilátor. Také jsem dostala mechanický vozík a 
elektrický skútr. To uţ mi bylo 22 let. Teď jsem mohla jezdit na fa-
kultu, do knihovny, jít nakupovat a navštívit přátele bez jakékoliv 
pomoci. Leiden má staré historické centrum a mnoho přátel bydlelo 
ve druhém nebo třetím patře v těchto starých domech. Často jsem 
musela poţádat nějaké muţe, aby mi pomohli do schodů. Často to 
byli neznámí lidé, ale kdyţ jsem jim vysvětlila mou situaci, rádi mi 
vţdy pomohli. Tyto zkušenosti mě naučily, ţe lidé jsou ochotni pomo-
ci, kdyţ je poţádáte a vše vysvětlíte. Také jsem zjistila, ţe to platí 
pro všechny lidi nezávisle na jejich původu či národnosti.  
Poté, co jsem úspěšně absolvovala univerzitu v létě roku 1995, jsem 
se rozhodla vrátit ke svým rodičům. V té době jsem věděla, ţe můj 
zdravotní stav se bude jen zhoršovat a ţe sama, bez pomoci, bych to 
nezvládla. O 6 měsíců později, v roce 1996, jsem začala pracovat u 
mého současného zaměstnavatele. Je to práce na 4 hodiny týdně a 
dokonale vyhovuje tomu, co jsem chtěla dělat. Pracuji jako komunit-
ní pracovník s emigranty a uprchlíky, zejména ţenami z Turecka a 
Středního východu. 
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Nový lékařský vývoj (1996)  
Dne 14. listopadu 1996 jsme se my, pacienti s Pompeho nemocí, do-
zvěděli, ţe pro nás existuje substituční enzymová terapie. Od toho 
dne se můj ţivot změnil v kaţdém směru. Najednou jsem měla naději 
do budoucnosti. Přestoţe jsem věděla, ţe bude trvat dlouho, neţ se 
dostanu k léčbě, uvědomila jsem si, ţe teď uţ bych nemusela zemřít 
ve čtyřiceti letech. I kdyţ budu muset čekat na léčbu, která zatím 
byla jenom ve vývoji.  
Mezitím se můj zdravotní stav zhor-
šoval. Pouţívala jsem dechový venti-
látor stále častěji a pořád jsem hub-
la. Nemohla jsem jíst, protoţe jsem 
se hned unavila. Odpoledne jsem si 
musela jít lehnout, abych nabrala 
síly. V roce 1998, ve věku 28 let, 
jsem váţila 30 kilo, coţ ohroţovalo 
můj ţivot. Nakonec mě museli napo-
jit na G-trubici, coţ bylo pro mě 
velice těţké, protoţe jsem měla 
pocit, ţe vše je ztracené. Nemohla 
jsem dýchat bez podpory, potřebo-
vala jsem pomoc se vším a teď jsem 
ztratila schopnost i sama jíst. Na druhé straně pomocí G-trubice se 
moje váha zvýšila na 42 kilo. V roce 1998 jsem začala vyuţívat domá-
cí péči, protoţe moje rodina uţ nezvládala kombinovat práci 
s 24hodinovou péčí o mou osobu. O víkendu se o mě staral můj přítel, 
Anton, který v průběhu týdne pracoval. Potřebovala jsem pomoc s 
téměř všemi úkony nutnými k přeţití: oblékáním a svlékáním, sprcho-
váním, mytím, přesunem na toaletu, na/z invalidního vozíku, do po-
stele, česáním apod. Je velmi bolestné ztratit tyto schopnosti a smířit 
se s faktem, ţe uţ navţdy budete odkázaná na pomoc jiných osob. 
Cítila jsem se moc špatně po psychické stránce a připravovala jsem se 
pomalu říct sbohem svému tělu. 
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Pompeho mezinárodní asociace (1999) 
V roce 1998 jsme měli jedno z našich pacientských výročních setkání 
v Nizozemsku. Zúčastnilo se mnoho pacientů s Pompeho nemocí, aby 
se dozvěděli novinky ze společnosti, která v té době pracovala na 
léčbě pro naši chorobu. Byli tam také rodiče dětí ze zahraničí. Tak 
jsem měla moţnost setkat se s lidmi z jiných zemí a po vzájemné vý-
měně zkušeností jsme si uvědomili, ţe vzhledem k nízkému počtu 
osob s tímto onemocněním bude nejlepším řešením spojit své síly a 
odborné znalosti a vytvořit mezinárodní asociaci. Pompeho choroba je 
vzácné onemocnění, a to znamená, ţe v kaţdé zemi je jen pár paci-
entů, ale kdyţ budeme spolupracovat, pacientská základna bude po-
četnější. Tak jsme se rozhodli obrátit se i na jiné země a zeptat se, 
jestli by neměly zájem o členství. To byl vlastně začátek Pompeho 
mezinárodní asociace – IPA (www.worldpompe.org). Časem jsme se 
rozrostli a dnes máme 33 členských zemí. Rozdíl v počtu pacientů v 
kaţdé zemi je velký. V Nizozemsku jich je 110, v Německu 150, ve 
Velké Británii 95, v USA asi 500, v Austrálii 22. V některých jiných 
zemích je však registrováno daleko méně osob s Pompeho nemocí, 
jako například Belgie 33, Maďarsko 7, Česká republika 5, Írán 1, Ru-
munsko 1, Švédsko 7. V mnoha zemích, kde je diagnostikován jenom 
jeden pacient, neexistuje ţádná organizace na jejich podporu, a pro-
to jim nabízíme členství v naší asociaci. V období od roku 1999 do 
roku 2006 jsem byla členem předsednictva a nyní pracuji jako porad-
ce IPA. 
 

Rozšířený přístupový program (2002) 
V roce 2002 zahájila firma Genzyme 
rozšířený přístupový program. Byla jsem 
vybrána pro enzymovou substituční te-
rapii! Dne 11. prosince 2002 mě přijali 
do Lékařského centra Erasmus, kde 
jsem byla podrobena komplexnímu 
šetření, jelikoţ jsem byla čtvrtým paci-
entem na světě, kterému měla být 
kována enzymová substituční terapie.  
Rodiče, Anton, jeden dobrý kamarád a 
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můj ošetřující lékař byli přítomni. Kdyţ jsem dostala svou první infu-
zi, cítila jsem se šťastná a vděčná za to, ţe se přede mnou otvírala 
nová budoucnost. Od toho dne jsem jezdila do Rotterdamu na enzy-
movou substituční terapii pravidelně jednou za dva týdny. 
 
Zlepšení (2003) 
V říjnu 2003, o deset měsíců později od mé první enzymové substi-
tuční terapie, jsem začala pozorovat změny.  Obvykle jsem musela 
odpoledne odpočívat na lůţku, jelikoţ jsem se cítila velmi unavená, 
avšak jednoho dne jsem si uvědomila, ţe uţ necítím únavu a do po-
stele chodím, protoţe to bylo součástí mého kaţdodenního ţivota. Od 
té doby jsem přestala spát v odpoledních hodinách. Pomalu jsem za-
čala i lépe jíst. Byla jsem méně unavená, takţe jsem mohla lépe po-
lykat. Přestala jsem se ţivit pomocí G-trubice a dokázala jsem si udr-
ţet váhu na 60 kilogramech. Také dýchání se zlepšilo. Uţ jsem nepro-
padala panice, kdyţ jsem na chvíli byla bez ventilátoru. Na dovolenou 
mohu jezdit na poměrně dlouhou dobu bez mechanického ventilátoru. 
Pro lepší dýchání občas pouţívám ruční ambuvak. V minulých letech 
jsem byla schopna cestovat do Itálie, pobaltských států, Polska, USA, 
Francie, Turecka, Maďarska, Portugalska, Rakouska, České republiky, 
Velké Británie, Belgie, Německa, Jordánska a Slovinska. Je úţasné 
pozorovat, ţe nejsem vyčerpaná a mohu si všechno plně vychutnat. 

 
(pokračování v příštím čísle)         z anglického jazyka přeložila Dona Zalmanová 

 
 
Dětský den  pořádaný 
30.5. o.s. MDA ride 
v kempu Džbán pro 
děti postižené MD, 
ale nejen pro ně. 
Akce se zúčastnil i 
patron sdružení Pavel 
Nový. 
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ZPRÁVY OD SPŘÍZNĚNÝCH ORGANIZACÍ 
 

IV. Psychorehabilitační pobyt pro rodiny s onemocněním Spi-
nální muskulární atrofií 8. - 10.5.2009, Hodonín u Kunštátu 
 
IV. Psychorehabilitační pobyt pro rodiny s onemocněním Spinální 
muskulární atrofií má v mnohém výsadní postavení. Asi největší změ-
nou je místo jeho konání. Poprvé se rodiny nepotkávají ve Smečně, 
kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce, ale na místě, které jsme vytipova-
li krátce po III.smečenském pobytu v srpnu 2008. Po vynikajících refe-
rencích od spřízněných skupin a sdruţení zdravotně postiţených, 
např. Klub dystrofiků, jsme se rozhodli rekreační středisko Zámeček 
Hodonín ( www.zamecek-hodonin.cz) vyzkoušet, a to se nám vyplatilo. 
A to hned z několika důvodů. Především, a jako zatím pokaţdé, se 
povedlo počasí, které bylo velmi shovívavé a teplé. Slunečné dny nás 
všechny nabíjely energií. Dalším plusem je samotné rekreační středis-
ko Zámeček, které je bezbariérové, s velkou kapacitou, poloţené v 
krásné krajině a osazené dobrými lidmi, kteří nám maximálně vychá-
zeli vstříc a byli velmi flexibilní k našim často nadstandardním poţa-
davkům, jako je například sehnání automechanika v sobotu pozdě 
odpoledne. Paní Juračková, provozní Zámečku, je moc milá paní, pro 
kterou nic není nemoţné a dokáţe zařídit snad vše - je to prostě člo-
věk na svém místě. Paní kuchařky, pan barman a paní pokojské se 
krásně starali, kaţdý ve svých kompetencích, o přirozený chod tohoto 
prodlouţeného víkendu. 
V nejbliţším okolí je také spousta zajímavých míst, vybízejících k 
výletům a trávení volného času, čehoţ mnoho rodin vyuţilo především 
v neděli dopoledne. Rozhodně se třetím pozitivem nevyčerpaly 
všechny klady zvoleného místa, ale doufáme, ţe pořádáním pobytu na 
Moravě jsme přiblíţili moţnost účasti zase více rodinám, které by se 
do středních Čech třeba hůře dopravovaly, či by si kvůli vzdálenosti 
musely nechat setkání ujít. 
Psychorehabilitační pobyt, takové korunování po půlroční přípravě, 
začal v pátek 8.5.2009 příjezdem rodin na dvanáctou hodinu, násled-
ným ubytováním a obědem. Hloučky dětí a dospělých se vítaly a 
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můj ošetřující lékař byli přítomni. Kdyţ jsem dostala svou první infu-
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padala panice, kdyţ jsem na chvíli byla bez ventilátoru. Na dovolenou 
mohu jezdit na poměrně dlouhou dobu bez mechanického ventilátoru. 
Pro lepší dýchání občas pouţívám ruční ambuvak. V minulých letech 
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usměvavé tváře hladilo slunce. PP v Hodoníně u Kunštátu se zúčastni-
lo 96 osob. To je 22 rodin, z toho 38 dětí, 42 dospělých, 16 pečovate-
lů a lektorů. Prezentovalo se 6 firem a sdruţení. 
V jednu hodinu po poledni započal samotný program prezentací firem 
dodávajících kompenzační pomůcky a rehabilitační přístroje. Všechny 
pomůcky si mohli rodiče s dětmi vyzkoušet a zástupci jednotlivých 
firem byli k dispozici pro konzultace, čehoţ rodiče hojně vyuţívali. 
Prezentovali se firmy Ortoservis, Protect Metal s.r.o., Kalpe, Otto 
Bock s.r.o. 
Před třetí hodinou přijel velmi očekávaný odborník, doc. MUDr. Petr 
Vondráček, Ph.D., z Kliniky dětské neurologie FN Brno, a v 15:00 za-
hájil svou přednášku o současném stavu výzkumu a výhledech do bu-
doucna. Naznačil, ţe v letech 2009-2015 by mohlo dojít k přelomu v 
léčbě nervosvalových nemocí. V současné době probíhá testování a 
jsou plánována klinická hodnocení nových preparátů a terapeutických 
metod. V následující besedě odpovídal pan docent na otázky rodičů. 
Prezentaci této přednášky nám doc. Vondráček nabídl k dispozici, a 
tato bude ke staţení na www.spinalka.cz a www.dumrodin.cz. 
Mezitím v areálu Zámečku, v otevřeném altánu a na vyhřátém trávní-
ku, probíhalo první seznamování dětí s pečovateli, které metodicky i 
prakticky vedla psycholoţka PhDr. Daniela Krausová. Krom jiných ak-
tivit děti výtvarně 
znázornily tzv. erb 
rodin a vyuţívaly 
moţnosti prstových 
barev, coţ asi nejlépe 
dokázala Andulka Ko-
čová, jejíţ výtvarné 
nasazení musela oce-
nit především její 
maminka Helena při 
praní Aniččina oble-
čení. I kdyţ z nepře-
berného mnoţství 
osobitých výtvarných dílek je těţké vybrat jedno, mě osobně velmi 
zaujala práce Kuby a Esterky Milostných. 
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Potom jsme se společně sešli v jídelně na večeři, následovala krátká 
pauza na kafíčko před areálem a oficiální páteční program zakončoval 
prezentací zástupce občanského sdruţení Petit (www.petit-os.cz), je-
hoţ hlavní náplní práce je pomoc při integraci dětí s mentálním, slu-
chovým, zrakovým a tělesným postiţením do občanské společnosti 
prostřednictvím speciálních výchovně vzdělávacích a diagnostických 
počítačových programů. O.s.Petit nabízí i speciální klávesnice a vel-
koplošná tlačítka, které dětem s postiţením usnadňují ovládání počí-
tačů. Software i doplňky si mohli děti i dospělí vyzkoušet. 
Nakonec se den přehoupl do příjemného teplého večera, který kaţdý 
trávil podle své chuti. V hloučku přátel, při diskuzi, u semifinálového 
zápasu v hokeji, ve společenské místnosti či venku u kytar (zde bych 
rád poděkoval Romanu Fárkovi za trpělivost s naším kytarovým umem 
a jeho ţeně Marcele za pěkný vokál). Tento večer byl ve znamení 
potkávání a seznamování. 

Sobotní východ 
slunce mě 
uchvátil, příroda 
zase balancovala 
na hranici kýče, 
aby vše nakonec 
dovedla k impo-
zantnímu finále, 
ţivotně důleţitý 
kotouč se vyloupl 
nad les a osušil 
lavice po nočním 
dešti. Po osmé 
hodině jiţ všichni 
snídali nebo po-
chytávali hřejivé 

paprsky před Zámečkem. V devět uţ připravené pečovatelky v čele s 
PhDr. Danielou Krausovou přebíraly děti od rodičů a vydaly se na ces-
tu, jejíţ cílem bylo nalezení pokladu. Prostě psychorelaxační cvičení 
začalo. 
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Paralelně s programem pro děti se rodiče rozdělili do dvou skupin. 
Jedna skupina se účastnila interaktivní přednášky „Manţelská krize a 
co s tím" rodinného poradce PhDr.Jaroslava Holka a druhá skupina 
rodičů se zájmem naslouchala prezentaci dvou milých ţen Bc. Barbory 
Šafaříkové a její maminky Lenky Šafaříkové na téma „Problematika 
cestování handicapovaných se zaměřením na dopravu a ubytování". 
Prezentaci doplňovaly Bára a její maminka mnohými praktickými po-
střehy, vycházejícími z jejich letité zkušenosti, a v závěru byl prostor 
pro besedu na dané téma. Bára nám dovolila její vynikající práci 
umístit na web ke staţení. Taktéţ výstup z přednášky PhDr. Jaroslava 
Holka bude k dispozici ke staţení. (Po skončení obou bloků se skupiny 
vyměnily.) 
Na tomto místě se ještě patří vysvětlit změnu v programu, kdy měla 
vystoupit Mgr. Ilona Dušánková s připravenou přednáškou s besedou 
„Přijetí onemocnění" v návaznosti na přednášky z minulých setkání. 
Ilona ovšem krátce před pobytem propadla virovému onemocnění, 
tudíţ její účast nepřipadala v úvahu. Veliké díky směřujeme právě 
Báře a Lence Šafaříkovým, které s neuvěřitelnou flexibilitou zareago-
valy a ve velmi krátkém čase se připravily na svůj vynikající blok. 
Ve dvanáct hodin byl oběd, po kterém následovala prezentace s ukáz-
kami občanského sdruţení Elva Help z Liberce, které přivezlo čtyři 
terapeutické psy. (www.elvahelp.estranky.cz). 
Po velmi zajímavém vystoupení o.s.Elva Help vystoupila s přednáškou 
a praktickými ukázkami Bobath konceptu vynikající odbornice Mgr. 
Lenka Drlíková z ÚSP Kociánka. Na stránkách České Asociace Dětských 
Bobath terapeutů naleznete seznam všech Bobath terapeutů, kteří 
mají certifikát Bobath Terapeut dle kritérií EBTA (European Bobath 
Tutors Association) a mají kvalifikaci pouţívat Bobath koncept u dětí 
(www.cadbt.cz). 
Mezitím, co Mgr. Lenka Drlíková rodičům vysvětlovala a předváděla 
Bobath koncept, v altánku Zámečku bylo v největším proudu divadel-
ní představení pro děti „Pinocchio“ v podání českobudějovického 
souboru Já jsem to. 
Po večeři zakončil odborný program milý host. Mgr. Václav Farář pre-
zentoval svoji magisterskou práci „Ţivot se svalovou dystrofií a spi-
nální svalovou atrofií", zodpověděl dotazy rodičů a přidal mnoho zku-
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šeností svých a jeho handicapovaných přátel. Poté zaplál oheň, peklo 
se leccos a povídalo se. 
Neděle byla ve znamení loučení. Rodiny odjíţděly buď rovnou domů 
nebo ještě do westernového městečka, na výlety či na nedalekou 
pouť. Děkujeme všem za krásně strávený čas a těšíme se na další se-
tkání. Zvláštní poděkování patří panu Radomilu Kočímu za nezištnou 
pomoc při průběhu psycho-rehabilitačního pobytu a za fotodokumen-
taci setkání, která bude zveřejněna na webu. 
 
Děkujeme všem dárcům, sponzorům a příznivcům, kteří nám pomohli 
finančně i nefinančně zajistit IV. Psychorelaxační pobyt v Hodoníně u 
Kunštátu. 

Za Kolpingovu rodinu Smečno Pavel Dušánek 
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REKONDICE 
 

Pozor na Šárku 
Ve dnech 6. - 12. 4. 2009 uspořádalo občanské sdruţení „VOZÍČKÁŘI ZE ZÁM-
KU“ ozdravný pobyt pro klienty Habrovanského zámku v lázních Velké Losi-
ny. Více jak po půlroční přípravě od doby, kdy nám tento pobyt zástupci 
lázní nabídli (předloţili prospekty, zaručili se za bezbariérové ubytování, 
tvrdili, ţe Šárka je po rekonstrukci a v ceně byly i léčebné procedury) jsme 
přijeli do Losin. První překvapení bylo, kdyţ jsme zastavili u lázeňského pa-
vilonu ŠÁRKA a do budovy vedly schody. Naštěstí nám otevřeli boční dveře do 
suterénu, kde jsme se dostali k výtahu bez schodů. Mnohem horší překvapení 
bylo, kdyţ jsme se šli ubytovat. Některé pokoje byly tak malé, ţe se ani 
nedalo najet vozíkem mezi postele. Na všech pokojích jsme museli dát stoly 
a ţidle na skříně a vynést nějaké skřínky na chodbu, abychom se tam nějak 
vešli. Další překvapení nás čekalo v jídelně, která byla také malá, ţe jsme se 
tam vůbec nevešli. Nakonec po domluvě nám naše doprovody nosily jídlo do 
společenské místnosti, kde jsme se celý týden stravovali. Bohuţel, nebyl 
ještě nemilým překvapením konec, protoţe jsme se nedostali ani do vířivky. 
Byli jsme rádi, ţe nám přálo aspoň počasí a mohli jsme chodit na procházky 
do parku a okolí. 
Proto vozíčkáři, hlavně na elektrickém vozíku, dejte si pozor na „Šárku“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Ulička na pokoji mezi postelemi. 
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AMD DÁMA OPEN – 2. ročník 
 
Za krásného slunečného počasí proběhl v sobotu 25. dubna 2009 2. 
ročník turnaje v dámě – AMD DÁMA OPEN ve spolupráci s Českou fede-
rací dámy. V příjemném prostředí KC Zahrada (Praha 11) se sešlo 12 
hráčů české dámy z Prahy a Kladna. První partie byly zahájeny 
v 10:30 hodin, hrálo se švýcarským systémem. Celkem bylo odehráno 
36 partií. Na 1. místě se s 11 body umístil František Újezdský, na dru-
hém místě skončil s 8 body (a vyššími pomocnými body) Jan Zeman a 
na třetím Jakub Kašpar rovněţ s 8 body. Celý turnaj proběhl v přátel-
ské atmosféře. Poděkování patří České federaci dámy, především 
paní Dádině Lazárkové a panu Ivo Křístkovi, KC Zahrada – paní Jaro-
slavě Polcarové, AMD v ČR a v neposlední řadě všem hráčům a zúčast-
něným.  
Těšíme se na setkání na 3. ročníku AMD DÁMA OPEN. 
 
Pořadí na prvních třech místech: 
1. František Újezdský       11 b. 
2. Jan Zeman                     8 b.                        (40) PB 
3. Jakub Kašpar                 8 b.                         (29) PB 
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 Foto: Eva Pištěková 
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Putování 2009 
 
Kdyţ se vám stane, ţe vás ţivot tím či oním způsobem usadí na invalidní 
vozík, je jisté, ţe to s sebou přináší různá větší, nebo menší omezení. Tohle 
pravidlo má ovšem jednu výjimku – čtyři dny, během kterých na omezení 
můţete klidně zapomenout – tedy pokud máte tolik odvahy, ţe se svěříte do 
rukou party nádherně ujetých lidiček, co se uţ šestý rok scházejí ve vodác-
kém kempu Na Závrtku u Dolanského mostu, aby pomáhali účastníkům re-
kondičního pobytu, pořádaného Asociací muskulárních dystrofiků. 
Letošní ročník začal zostra – bitvou na břehu Berounky, při níţ nad „němec-
kými“ ozbrojenci přesně podle historií daného scénáře zvítězil oddíl „Ameri-
čanů“ z klubu 4. obrněné divize Plzeň. Nedlouho poté následovalo tradiční a 
neodmyslitelné splutí letos sice chladné, ale jako vţdy kamarádské a 
k vodákům vstřícné řeky Berounky, a to od Dolanského mostu do Nadryb. 
Sobotu 23.5.,první den putování, zakončil koncert dvou kapel – Ňju Vandr 
Boys a Theschmiddle Boys – na korbě kamiónu zapůjčeného sponzorem. 
V neděli Putování pokračovalo cestou na Orlík, prohlídkou zámku a plavbou 
ve výletní lodi po přehradě – čili něčím zdánlivě samozřejmým a všedním – 
ale jen do chvíle, neţ se člověk zamyslí nad tím, jak do takové lodi na inva-
lidním vozíku vlastně nastoupíte. Těţko. Stačí si představit strmé schůdky 
uvnitř lodě a lávku na molu. Nastoupit prostě nejde – ne bez pomoci mnoha 
ochotných rukou, které vás uţ šestým rokem přesvědčují, ţe handicap je 
prapodivné cizí slovo, co v podstatě nemá ţádný význam… 
Třetí den Putování uzavřel „open-air“ literární večer v nenapodobitelném 
podání manţelů Netrvalových. Po čtyřech dnech pak Putování 2009 skončilo 
v úterý 26.5.návštěvou technického muzea v Plzni a plzeňské ZOO. Jak uţ se 
stalo dobrým zvykem, po skončení Putování se více méně všichni jeho účast-
níci (chodící i nechodící) sešli na závěr ještě jednou v domě Exodus 
v Třemošné ke společnému posezení a povídání a zpívání, po kterém se ni-
komu nechtělo s těmi ostatními loučit. Důvod byl prostý – a dvěma větami ho 
vystihla organizátorka téhle akce Zuzana Vojáčková: 
„Vţdycky, kdyţ Putování připravujeme, tak kdykoliv řeknu, ţe tudy nikdo se 
ţádným vozíkem neprojede, poškrabá se Olda Netrval ve vlasech a odpoví: 
,Proč ne?’ A musím uznat, ţe se ještě nestalo, ţe by někudy nějaký vozík 
neprojel.“ 
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Co k tomu dodat? Snad jen to, ţe Olda Netrval se svou ţenou Alenou a vlast-
ně s celou svojí rodinou, od babičky po nejmladšího potomka před šesti lety 
vytvořili jádro sněhové koule, na kterou se nabalují neustále noví a noví 
kamarádi, „dobrovolníci“ v tom nejhezčím smyslu toho slova. Především a 
hlavně díky nim je třemošenský rekondiční pobyt tak výjimečný a nezapo-
menutelný pro kaţdého, kdo se ho aspoň jednou zúčastnil. 
V téhle souvislosti se nakonec ještě sluší zmínit ty, kdo se na akci finančně či 
jinak podíleli – AMD Praha, OPT Real s.r.o., Restauraci Sport Nové Strašecí, 
firmy Mezado Jan Pešek, Bögl a Krýsl, CVJ a.s., kapely Ňju Vandr Boys + 
Theschmiddle Boys, Klub vojenské historie 20.PzD Plzeň, restauraci Na Po-
travinách Plzeň, Tábořiště Dolany, Půjčovnu lodí Sikyta, firmu Jan Mastný 
s.r.o., restauraci Staré časy a Reklamní dílnu s.r.o. – ne proto, ţe by někdo 
z nich něco takového vyţadoval, ale proto – právě proto, ţe v tomhle případě 
byly pojmy jako dobrovolník a sponzor a postižený a kamarád naházeny do 
jednoho lodního pytle, napěchovaného úplně obyčejnou lidskostí. 
 

Miroslav Valina 

 
      Foto: František Újezdský 
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Foto: František Újezdský 
 

 
 

       Foto: Martin 
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ZDRAVÍ 
 
Úleva od bolesti a kratší doba na lůţku. To jsou hlavní příno-
sy nové metody léčby těţkých zlomenin. 
 
Lék schválený k léčbě osteoporózy výrazně urychluje hojení komplikovaných 
zlomenin. Víceméně náhodou to zjistili lékaři z University of Rochester. 
Na kongresu Orthopaedic Research Society američtí vědci představili výsled-
ky studie, do které bylo zařazeno 145 pacientů s nehojícími se zlomeninami. 
Polovině nemocných nesrostly zlomené kosti ani půl roku po úrazu. Tito lidé 
trpěli velkými bolestmi, protoţe volné konce zlomených kostí se mohly po-
hybovat a dráţdily okolní nervová zakončení. 
Kdyţ tito pacienti dostali lék Teriparatid, předepisovaný lidem trpícím řídnu-
tím kostí, začaly drtivé většině kosti srůstat. U 93 % pacientů k tomu došlo 
během osmi aţ dvanácti týdnů. Zároveň se nemocným ulevilo od bolestí. 
Vedoucí týmu Susan Bukatová si všimla nečekaného účinku léku náhodou, 
kdyţ jedné pacientce s nehojící se zlomeninou předepsala lék, kterým chtěla 
zastavit řídnutí kostí a sníţit tak riziko dalších zlomenin. Ţeně ustoupily bo-
lesti a kosti jí srostly. 
 
Uzdravení začíná chrupavkou 
Hojení zlomeniny je komplikovaný proces. Jako první přicházejí na řadu 
kostní buňky zvané osteoklasty. Ty vyčistí zlomeninu ode všech úlomků. V 
této fázi hojení se mohou volné konce zlomené kosti stále ještě volně pohy-
bovat a působí nemocnému bolesti. Ty poleví, teprve kdyţ se vytvoří v po-
škozeném místě vrstva chrupavky, která zlomenou kost spojí. Chrupavka 
zvápenatí a to je chvíle, kdy přicházejí ke slovu buňky zvané osteoblasty, 
aby nahradily chrupavku plnohodnotnou kostí. 
Ve většině případů pomohou lékaři pacientovi tím, ţe zlomenou kost zpevní 
například sádrovým „krunýřem" nebo nejrůznějšími výztuhami, hřeby či 
šrouby. U některých typů zlomenin, například u zlomenin pánve, je ale tako-
vá pomoc velmi komplikovaná a pacienti trpí bolestmi, dokud jim kosti ne-
srostou. Zlomenina pánve se můţe hojit tři nebo čtyři měsíce. Tento úraz 
není ţádnou vzácností. Jen ve Spojených státech si ročně zlomí pánev asi 60 
000 lidí.Teriparatid posiluje práci kmenových kostních buněk, které mají ob-
novu poraněné kosti na starosti. Kost pak velmi rychle buduje mnohem sil-
nější spojovací chrupavkovou vrstvu. Ta je záhy nahrazována kostí vytvoře-
nou „nabuzenými“ osteoblasty. Díky tomu se volné konce kosti uţ za krátký 
čas spojí, přestanou se pohybovat a dráţdit nervy. To je důvod, proč hojení s 
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Teriparatidem postupuje tak rychle a bolesti záhy odezní. Zkoušky dále po-
kračují. Pokud se naplní příslib prvních experimentů, můţe být přínos Teri-
paratidu pro léčbu zlomenin obrovský. Lékaři odhadují, ţe asi 5 % všech zlo-
menin se nehojí nebo jejich hojení postupuje nepříjemně pomalu. Proble-
matické je hojení kostí především u starších lidí. Bukatová je přesvědčena, 
ţe s pouţitím léku bude moţné zkrátit dobu léčby zlomenin na polovinu. 
Americká lékařka spočítala, ţe stačí, kdyţ se pobyt pacienta v nemocnici 
zkrátí o jeden týden, a náklady na léčbu se tím vrátí. Urychlené hojení kom-
plikovaných zlomenin, jako jsou zlomeniny pánve, můţe také sníţit riziko 
váţných zdravotních komplikací. 
 

Jaroslav Petr 
Zdroj Lidové noviny 

Cvičení a onemocnění svalů – nejnovější výzkum a doporuče-
ní 

Co je cvičení a k čemu je dobré? 
Cvičení je svalová aktivita, při které se spotřebovává energie. Velmi obecně 
jej lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: aerobní cvičení (jakákoliv čin-
nost, která zvyšuje dechovou a srdeční frekvenci, a tím pádem i mnoţství 
přiváděné okysličené krve ke svalům a orgánům) a silové či rezistenční (od-
porové) cvičení. Aerobní cvičení pomáhá udrţet celkovou kondici, posiluje 
zejména krevní oběh, srdeční sval a rozvíjí dýchací systém. Pokud jsou svaly 
nepoškozené a fungují správně, rezistenční cvičení pak pomáhá zvětšovat 
objem svalové hmoty a svaly je moţné posilovat. Některá svalová onemoc-
nění však výrazně omezují schopnost svalů zvyšovat svůj objem a sílu, proto-
ţe je omezena schopnost svalové tkáně se regenerovat. Dalším přínosem 
cvičení je udrţování ohebnosti, zachování hustoty kostí a zlepšení nálady. 
Protoţe cvičení vyţaduje energii a dochází při něm ke spalování kalorií, po-
máhá také udrţovat tělesnou hmotnost pod kontrolou. 
 
Co se v lékařské literatuře dočteme o cvičení a nervosvalovém onemoc-
nění a co se nedočteme? 
O cvičení u nervosvalových onemocnění (NSO) toho bohuţel moc nevíme, ale 
některé studie jiţ proběhly a tuto oblast trochu poodhalily. 
„Víme toho tak málo,“ říká Ted Abresch, vedoucí výzkumu ve Výzkumném a 
rehabilitačním centru pro NSO na Kalifornské univerzitě v Davisu. MDA Klini-
ka pro nervosvalová onemocnění při Kalifornské univerzitě Davis je součástí 
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Ted Abresch 

Sítě klinického výzkumu MDA (americká asociace muskulárních dystrofiků), 
která podporuje studie týkající se Duchenneovy muskulární dystrofie (DMD). 
Abresch říká, ţe některé formy cvičení jsou pro pacienty s nervosvalovým 
onemocněním prospěšné, ale bohuţel jim nejsou předepisovány, pokud o ně 
pacienti sami nepoţádají.  
Podle Abresche jsou studie týkající se rehabilitace chaotické a jen těţce se 
interpretují, neboť často zahrnují osoby s různými typy onemocnění a nee-
xistují kontrolní skupiny (osoby, které nejsou zapojeny do cvičebního pro-
gramu). „V našem centru,“ říká, „zjišťujeme, co lidé vlastně dělají, zkouší-
me technologie nositelné na těle (jako je například krokoměr, který počítá, 
kolik kroků člověk učiní), zjišťujeme, jak moc se pohybují nebo sedí, aby-
chom měli z čeho vycházet a dokázali pak zhodnotit, zda má cvičení nějaký 

vliv. 
Abresch říká, ţe jediná věc, kterou 
můţe s jistotou říci je, ţe u dospělých 
osob s méně progresivní svalovou 
dystrofií, jako jsou pletencová 
muskulární dystrofie (Limb-Girdl MD), 
facioskapulohumerální dystrofie a 
myotonická dystrofie, se střídmé cvi-
čení ukázalo jako prospěšné a přines-
lo zlepšení. 
 

Můţe mi cvičení uškodit? 
Pokud trpíte nervosvalovým onemocněním, (i pokud jím netrpíte), mohou 
vám některé typy cvičení uškodit. Před zahájením rehabilitačního programu 
je vţdy dobré poradit se s vaším lékařem, v ideálním případě 
s fyzioterapeutem, který rozumí vašemu onemocnění. Existují však obecná 
pravidla, která je potřeba mít na paměti. 
Mnoho nervosvalových onemocnění postihuje i srdeční sval, a proto je nutné 
být velmi opatrný. Kardiální postiţení se často vyskytuje u svalových dystro-
fií, zejména u Duchenneovy a Beckerovy muskulární dystrofie, myotonické 
dystrofie, Emeryho-Dreifussovy muskulární dystrofie a Friedreichovy ataxie. 
Jestliţe je pacient postiţen kardiomyopatií (onemocnění srdečního svalu), 
funkce srdce jako pumpy je zhoršená a srdeční sval nereaguje na cvičení 
tak, jak by reagovalo zdravé srdce. Ve snaze se vypořádat se zvýšenou zátěţí 
můţe srdeční svalovina zbytnět, stěna levé komory zesílí (hypertrofická kar-
diomyopatie), a nedokáţe tak pojmout dostatečné mnoţství krve a rozhánět 
ji do celého těla. Srdce se také můţe rozšířit (dilatační kardiomyopatie), coţ 
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způsobuje, ţe staţlivost srdečních komor ochabne a srdce je jako pumpa 
prakticky nefunkční.  
Kdyţ kardiomyopatie nebo jiné typy srdečního onemocnění brání srdečnímu 
svalu poskytovat tělním buňkám takové mnoţství krve, jaké potřebují, je 
takový stav označen jako „srdeční selhávání“.  
Tradičně se osobám, u kterých dochází k selhávání srdce, doporučuje cvičit 
s velkou obezřetností, či necvičit vůbec. Na setkání Americké srdeční asocia-
ce v listopadu 2008 však výzkumní pracovníci z Duke University a University 
Thomase Jeffersona přednesli zprávu o dlouhodobé rozsáhlé studii týkající se 
pacientů se srdečním postiţením, kteří byli zařazeni do dvou skupin – skupiny 
podstupující cvičební program a skupiny s obvyklou péčí. Studie ukázala, ţe 
cvičení bylo pro pacienty s poruchou funkce srdce bezpečné a sníţilo potře-
bu hospitalizace a riziko úmrtí. 
Studie se zúčastnilo 2 331 pacientů celkem na 82 místech a byli sledováni 
v průměru dva a půl roku. Pacienti, kteří byli zařazeni do skupiny se cvičeb-
ním plánem, začali 3x týdně s 30minutovou rehabilitací skládající se ze šla-
pání na kole a chůze na cvičebním chodníku. Po 18 opakováních byla zátěţ 
zvýšena na 40 minut 5x týdně. Pacientům ve druhé skupině, kteří pokračova-
li v běţné terapii, bylo doporučeno, aby byli aktivní, nepodstoupili však ţád-
ný speciální rehabilitační program. 
Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu je nutné, aby se osoba 
s onemocněním, které postihuje i srdce, poradila s kardiologem. Je šance, 
ţe pokud vaše kosterní svalstvo zvládne fyzickou zátěţ, určité typy cvičení je 
moţné provozovat. 
Pak je zde další závaţná otázka, zda cvičení můţe oslabit a poškodit sval-
stvo, které je jiţ oslabené dystrofií. Tyto obavy jsou zejména u dystrofií, u 
kterých jsou oslabeny membrány svalových vláken. Jedná se o Duchenneovu 
a Beckerovu muskulární dystrofii a sarkoglykanopatie - formy pletencové 
muskulární dystrofie. U těchto onemocnění typ svalové kontrakce, které se 
říká excentrická, můţe váţně poškodit jiţ oslabené membrány svalových 
vláken a zcela zničit svalovou tkáň. 
Excentrická kontrakce svalu je to, co se děje, kdyţ je sval pouţit 
k brzdícímu pohybu. Kdyţ pomalu natahujete paţi s činkou v ruce, vaše svaly 
fungují jako brzda, která brání, aby vaše paţe prudce neklesla. To samé se 
děje při chůzi ze strmého kopce, kdy svaly na nohou vyuţívají excentrickou 
kontrakci k tomu, abyste nepřepadli. Tomuto typu svalové činnosti je nejlé-
pe se vyhnout. 
U zánětlivých onemocnění svalů, jako je polymyositida a dermatomyositida, 
můţe aktivní cvičení během akutního vzplanutí onemocnění stav ještě zhor-
šit. V tomto případě je vhodné pasivní cvičení zaměřené na udrţování rozsa-
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hu pohybu, kdy pacient provádí jednotlivé pohyby s částečnou či úplnou 
pomocí fyzioterapeuta. Toto cvičení pomáhá udrţovat pohyblivost kloubů. 
Poté,co se stav po medikamentózní léčbě zlepší, doba a intenzita cvičení by 
se měla zvyšovat. Kdyţ onemocnění ustoupí, je moţné udrţovat sílu a kondi-
ci kardiovaskulárního systému pomocí rekreačního aerobního cvičení, jako je 
jízda na kole a plavání, a progresivním odporovým cvičením. 
Nedávné studie prokázaly, ţe u některých svalových onemocnění, kde je 
narušena membrána svalových vláken (jako jsou dystrofie Duchenneova typu 
a pletencová svalová dystrofie typu 2D), nedochází při cvičení k přenosu 
signálů, které vyvolávají rozšíření krevních cév. Signály nejsou vysílány, ne-
boť molekula zvaná syntáza oxidu dusnatého, která tento proces iniciuje, se 
v membráně není schopna zachytit. Důsledky tohoto problému nejsou ještě 
zcela objasněny, vědečtí pracovníci však věří, ţe tento mechanizmus můţe 
vysvětlit vyčerpání, které někteří pacienti pociťují jiţ při mírném cvičení. 
U nemocí motorických neuronů, jako jsou spinální svalová atrofie (SMA) a 
amyotrofická laterální skleróza (ALS), existují teoretické obavy, ţe příliš 
velká zátěţ můţe urychlit ztrátu motorických neuronů, nervových buněk, 
které ovládají svaly. Podle teorie mohou tyto buňky, oslabené jiţ samotným 
onemocněním, být přetěţovány snahou nahradit funkci sousedních buněk, 
které jiţ byly poškozeny. 
Studie prováděné na myších s onemocněním podobným ALS ukázaly, ţe myši, 
které pravidelně běhaly na pomalém chodníku, se doţily delšího věku, neţ je 
průměrný věk, kdeţto myši běhající na rychlém chodníku se ve srovnání 
s průměrným věkem doţily věku niţšího. Vědci zjistili, ţe myším nejvíce 
prospívalo, kdyţ cvičení byla prokládána odpočinkem. Uznávají však, ţe není 
jisté, zda tato zjištění platí i u lidí s ALS či jinými nemocemi motorických 
neuronů. 
Rovněţ i studie prováděné s myšmi s onemocněním podobným SMA ukázaly, 
ţe pravidelný trénink na cvičebním chodníku vedl ke zlepšení motorických 
funkcí, prodlouţení délky ţivota a uchování většího mnoţství motorických 
neuronů ve srovnání s myšmi, které se cvičení nezúčastnily. Je však opět 
riskantní vyvozovat tytéţ závěry u lidí. 

 
(pokračování v příštím čísle) 

 
zdroj: Quest, April-June, 2009 

z anglického jazyka přeložila: Jitka Kačírková  
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 
Ţivotní jubileum oslavili v období 1. 4. – 30. 6. 2009 tito naši členové: 

35 let - Fišerová Pavlína, Nistler Jiří, Mikulenčák Jan 
40 let - Hůlková Pavlína, Vondrová Bohdana, Kampová Ilona 
45 let - Moravčík Miroslav, Opletal Jan, Marečková Renata, Klein Pavel 
50 let - Flanderska Zdeněk, Novotná Jitka, Linka Vladimír, Šnajdr Antonín 
55 let - Valušiáková Anna, Jedličková Blanka, Prkna Václav, Aichmajerová 
 Ladislava 
60 let - Bůţek Jaroslav, Peldová Jindřiška, Caha Stanislav, Glogas Josef 
65 let - Jandoš Ladislav 
80 let - Ţelivská Marie 
 
Blahopřejeme! 
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V sobotu 30. května burácely na Džbáně stovky motocyklů Harley-Davidson a 
přesto, že počasí tentokrát velelo zůstat doma v teple, stalo se něco, s čím 
už jsme téměř nepočítali – kluci přijeli.  

 

 

  

 

 

 
I přes špatné počasí, 
setkal se dětský den, 
pořádaný o.s. MDA 
Ride, se zájmem 
veřejnosti. 
 
Více na: 
www.mdaride.cz 

 

 

Přijďte na 1. MDA RIDE, která proběhne 5. září v OC Letňany! 
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