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AMD je členem České rady humanitárních 
organizací, Národní rady zdravotně posti-
ţených České republiky a členem EAMDA – 
Evropské aliance asociací nervosvalových 

nemocí. 
 
 

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, která sdruţuje postiţené muskulární dystrofií 
(tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými nemocemi, je celonárodní nevládní nezisko-
vá organizace působící v České republice. Muskulární dystrofici patří k nejtíţe posti-
ţeným, z nichţ mnozí jsou odkázáni na pouţívání vozíku a na pomoc jiných osob se 
všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti vyplývají. 
Asociace muskulárních dystrofiků prosazuje specifické zájmy a potřeby svých členů, 
pořádá rehabilitačně výchovné kurzy, rekondiční ozdravné pobyty, semináře, šachové 
turnaje atd., spolupracuje se zdravotnickými institucemi a se zahraničními asocia-
cemi obdobného charakteru, které dnes existují ve většině zemí světa jako významná 
součást v boji proti nervosvalovým chorobám a jejich následkům. Poskytuje téţ soci-
álně právní a jinou pomoc svým členům. 
Důleţitou součástí činnosti Asociace muskulárních dystrofiků je vydávání členského 
časopisu ZPRAVODAJ AMD, který vychází čtvrtletně a je určen pro poskytování infor-
mací členům jak z oblasti vlastní činnosti AMD, tak i z oblasti lékařské vědy a výzku-
mu 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 postiţených 
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 

 
 
 
 

http://www.md-cz.org/
mailto:amd@md-cz.org
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ÚVODNÍ SLOVO 

 
Váţení čtenáři, rád bych Vás informoval o několika zajímavých udá-
lostech, které jsou pro naši organizaci důleţité, alespoň z mého po-
hledu. Těsně před uzávěrkou tohoto čísla jsme byli navštívit naše 
slovenské přátele. Pozvání vzniklo spontánně na posledním zasedání 
na konferenci v Bělehradě. Uţ před nějakou dobou ve mně dřímala 
myšlenka společného setkání české a slovenské organizace muskulár-
ních dystrofiků. Jednak jsme kdysi byli jedna organizace, a navíc 
jsme si určitě jako národy velmi blízcí. Byla by škoda v tomto setká-
vání nepokračovat. Určitě se můţeme navzájem obohacovat o zkuše-
nosti, které jedna či druhá organizace má a také jistě mnozí z nás se 
znají z dřívějších pobytů v lázních. Trochu více o této návštěvě na-
jdete dále v čísle. Také bych Vás chtěl informovat o tom, ţe se nám 
po dvouletém úsilí podařilo natočit dokument o svalové dystrofii, kde 
za pomoci odborníků představujeme problematiku tohoto onemocně-
ní. Dokument má stopáţ třicet minut a byl natočen za vydatné fi-
nanční podpory Ministerstva zdravotnictví, MDA RIDE a ve spolupráci 
s agenturou Golden Archer Productions. Všem patří dík za trpělivost a 
ochotu se na tomto projektu podílet. V současnosti podnikáme kroky 
k tomu, aby se dokument odvysílal na některém kanálu celoplošné 
televize. Později ho plánujeme umístit na webové stránky.  V této 
souvislosti bych také chtěl upozornit na nové webové stránky, které 
najdete na www.amd-mda.cz. Stránky jsou po grafické stránce hoto-
vy, ale ještě do nich vkládáme postupně obsah z původního webu. 
Přibude také Fórum, kde si budete moci vyměňovat názory a navrho-
vat témata, která Vás zajímají. Připravuje se fotogalerie 
z jednotlivých akcí. Současný web bude fungovat do té doby, neţ bu-
deme plně spokojeni s nově vznikajícím. Zaloţili jsme i stránku na 
Facebooku, můţete se stát fanoušky, můţete zde také diskutovat, 
vkládat náměty, zkrátka vše co tento „fenomén“ nabízí. Věříme, ţe 
to přinese i větší propagaci naší organizace. Rád bych touto cestou 
vyzdvihl aktivitu plzeňské organizace AMD, které se podařilo pomocí 
sponzora sehnat automobil pro přepravu vozíčkářů, který bude slouţit 
nejen postiţeným v Plzni a okolí, ale bude také k dispozici AMD jako 
takové. Jejich aktivita v organizování různých akcí si určitě zaslouţí 
pochvalu. 
 

Zdeněk Janda 

 

http://www.amd-mda.cz/
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ZÚČASTNILI JSME SE 

 

Konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby 
se specifickými potřebami 
 
V sobotu, 13. března se v Kongresovém centru Praha konal 10. ročník 
konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se speci-
fickými potřebami. Akce byla pořádána BMI sdruţením, Asociace in-
formačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO) a 
Křiţovatkou.cz. Generálním partnerem byla Telefónica O2 Czech Re-
public a partnerem AutoCont CZ. Konferenci dále podpořily Konto 
Bariéry, Kongresové centrum Praha a Zátiší Catering Group. Odpoled-
ní jednání bylo rozděleno stejně jako vloni do tří sekcí. První se tra-

dičně zaměřila na tvorbu webových stránek a internetový marketing 
neziskovek, druhá na vyuţití informačních technologií při vzdělávání a 
zaměstnávání osob se zdravotním postiţením a třetí na informační a 
komunikační technologie (ICT) pro neslyšící uţivatele. 
Z uvedených prezentací nás nejvíce zaujala prezentace na téma In-
formační technologie v koncepci deinstitucionalizace, jejímiţ autory 
byli  Marcel Funderák, ředitel Domova pro osoby se zdravotním posti-
ţením Habrovanský zámek, Adéla Kolouchová a Štefan Pekara z chrá-
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něných ICT pracovišť Deep, a dále prezentace s názvem „Kveru-
lant.org proti zneuţívání označení invalida“ - vystoupení Vojtěcha 
Razima, ředitele společnosti Acta non verba, o.p.s., ve kterém před-
stavil projekt proti zneuţívání parkovacích míst pro invalidy zdravými 
lidmi (www.kverulant.org/invalide.html). 
Byl zde také k dispozici prostor, kde organizace mohly nabízet sluţby 
pro osoby se zdravotním postiţením a vyloţit svoje informační mate-
riály. 
  

V Plzni se předávaly ceny MOSTY 2009 
 
V Plzni se letos 10. února konal v pořadí jiţ sedmý ročník udílení cen 
MOSTY 2009. Celkem bylo letos nominováno 91 projektů a osobností. 
Vítězové jednotlivých kategorií opět získali ocenění, které ztvárnila 
akademická sochařka Jitka Wernerová. Ostatní nominovaní obdrţeli 
pamětní diplomy od akademického malíře Otakara Trogana. Letošní 
předávání cen se konalo jiţ počtvrté pod záštitou Livie Klausové, 
manţelky prezidenta ČR. Dalšími hosty byli Milada Emmerová, 
hejtmanka Plzeňského kraje, Pavel Rödl, primátor města Plzně, mi-
nistryně zdravotnictví Dana Jurásková, ministr práce a sociálních věcí 
Petr Šimerka a mnoho dalších. 
Posuzování návrhů probíhalo ve dvou kolech. V 1. kole vybrala v pro-
sinci 2009 nominační komise, sloţená z členů předsednictva NRZP ČR, 
pět nejlepších návrhů v kaţdé kategorii. Hodnotící výbor, který tvořili 
zástupci Vládního výboru pro zdravotně postiţené občany, Svazu měst 
a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole 20. ledna 2010 rozhodl o vítě-
zích jednotlivých kategorií. 
Hlavními partnery předávání cen byly Plzeňský kraj, statutární město 
Plzeň, Úřad vlády ČR, Metropolitní univerzita Praha a Apex on-line, 
a.s. Dalšími partnery pak UMÚN (Umělci malující ústy a nohama), 
Ateliér SOUKUP, s.r.o., Střední zdravotnická a vyšší odborná škola 
zdravotnická v Plzni, MEDICCO, s.r.o., Kofola, a.s. a ITA elektro, 
s.r.o., která poskytla mobilní nájezdovou rampu. 
Slavnostní předávání moderoval jiţ podruhé a velmi profesionálně 
Aleš Cibulka. Z umělců jsme tentokrát měli moţnost přivítat Denisu 
Folkeovou, Lenku Kosinovou, Terezu a Láďu Kerndlovi a Yvonne Pře-
nosilovou. 
  
Počet nominací v jednotlivých kategoriích: 
I. kategorie - Cena pro instituci veřejné správy – 24 návrhů 
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II. kategorie - Cena pro nestátní subjekt – 35 návrhů 
III. kategorie - Osobnost hnutí osob se zdravotním postiţením – 18 
návrhů 
IV. kategorie - Zvláštní cena – 14 návrhů 
  
I. kategorie 
  
Vítěz: 
Město Český Krumlov -Zavedení eurozámků a euroklíčů do praxe. 
  
II. kategorie 
  
Vítěz: 
Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna -Vytvoření 
pracovních míst v Centru administrativních sluţeb druţstva invalidů 
ERGOTEP Proseč a následná spolupráce, cílená k integraci zdravotně 
postiţených spoluobčanů do společnosti – především formou pracovní 
rehabilitace a vytváření specifických pracovních podmínek pro zdra-
votně postiţené pracovníky. 
  
III. kategorie 
  
Vítěz: 
Engelbert Mildner - Za jeho celoţivotní obětavou a neúnavnou činnost 
a úctyhodnou iniciativu v oblasti péče o mentálně postiţené. 
  
IV. kategorie 
  
Vítěz: 
Naděţda Rubnerová in memoriam - Při loňských letních povodních 
neváhala skočit do rozbouřené řeky Ploučnice a obětavě pomohla 
zachránit volající paní na ortopedickém vozíku. Bohuţel ji smetl ná-
sledný proud vody a utonula. 

Red. 
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IX. Krajské shromáţdění Plzeňské krajské rady osob se zdra-
votním postiţením 
  
Dne 10. 12. 2009 jsem se jako zástupce AMD v ČR zúčastnila  
IX. Krajského shromáţdění Plzeňské krajské rady osob se zdravotně 
postiţením. 
Na zasedání bylo vydáno toto prohlášení: 
 
Účastníci IX. Krajského shromáţdění Plzeňské krajské rady osob se 
zdravotním postiţením vyjadřují podporu Prohlášení X. Republikového 
shromáţdění Národní rady osob se zdravotním postiţením ČR, kona-
ného v Brně dne 22. října 2009. 
Jsme zástupci uţivatelů sociálních sluţeb a velmi citlivě vnímáme 
současnou politickou situaci. Chápeme nutnost úspor, ale současně 
vidíme, ţe nedostatek finančních prostředků na sociální sluţby můţe 
vést k výraznému omezení, aţ k likvidaci sluţeb pro nás zásadních – 
terénních (odborného poradenství, osobní asistence, doprovodné 
sluţby, aktivační sluţby a další), které nám umoţňují svobodný pohyb 
ve společnosti, přístup ke vzdělání, k zaměstnání, ke kultuře, zkrátka 
vést rovnoprávný, plnohodnotný ţivot. 
V posledních letech se podařilo výrazně posílit integraci osob se zdra-
votním postiţením do společnosti. Bylo by krokem zpět poslat nás 
zpět do ústavů. Cesta k nezadluţování společnosti vede především v 
hledání nových příjmů a neměla by vést přes restrikci těch, kteří jsou 
odkázáni na pomoc společnosti. Jsme připraveni na takových koncep-
tech spolupracovat. 
Dále bych ráda informovala, ţe se plzeňské krajské sídlo NRZP ČR, 
včetně krajské rady, přestěhovalo do jiných prostor - a to na náměstí 
Republiky č. 28, do kanceláře v pasáţi Slavie (bývalé kino Čas), 2. 
patro č. 218a. Přístup do budovy i veškerý pohyb po ní je zcela bez-
bariérový, fungují zde 2 výtahy a bezbariérové WC.  

Zuzana Vojáčková 
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INFORMUJEME 

 

Kde je vůle, tam je cesta 
 
Plzeňská firma Mezado – Jan Pešek se rozhodla rozšířit svůj vozový park o 
mikrobus Fiat Ducato se speciální úpravou pro převoz i velmi těţce tělesně 
postiţených. Nákup mikrobusu, včetně úpravy, hradil Jan Pešek v plné výši 
z vlastních finančních prostředků. Skutečně z vlastních – nejde o překlepnu-
tí, ani o sci-fi. Tohle se skutečně stalo počátkem roku 2010 v České republi-
ce. 
Skoro to aţ svádí k dojmu, ţe další mladý český podnikatel následkem hos-
podářské krize přišel o rozum. Ale tak to není. V tomhle případě je ekonomi-
ka bez viny. Domnívám se, ţe mladý autodopravce spíš definitivně a bezna-
dějně podlehl rozkladnému působení svého zaměstnance Oldřicha N., alias 
Oldy Netrvala, který ho uţ před lety vtáhl do víru podivných akcí pro podivná 
individua na čtyřech kolečkách (i bez nich), jinými slovy do komunity skrýva-
jící se pod tajemnou zkratkou AMD. Svým způsobem tak není divu, ţe po 
loňských dopravních eskapádách při akci „Dolany“ začal Jan Pešek váţně 
uvaţovat o tom, ţe pro příští podobné účely obstará nějaký dopravní pro-
středek. 
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Takţe – o co půjde? O mikrobus Fiat Ducato, upravený tak, aby do něj mohl 
vjet a bezpečně se v něm přepravit člověk (resp. lidé) na jakémkoli mecha-
nickém, či elektrickém invalidním vozíku, a to hned v několika variantách: 
 
místo pro řidiče + 5 míst na sedadlech + místo pro 1 – 2 osoby na ukotvených 
invalidních vozících (elektrických, či mechanických) 
 
místo pro řidiče + 5 míst na sedadlech + místo pro 3 osoby na ukotvených 
el., či mech. invalidních vozících a 1 sloţený mech. invalidní vozík 
 
místo pro řidiče + 4 místa na sedadlech + místo pro 4 osoby na ukotvených 
el., či mech. inval. vozících a 1 sloţený mech. inval. vozík 
 
místo pro řidiče + 3 místa na sedadlech + místo pro 4 osoby na ukotvených 
el., či mech. inval. vozících a pro 1 osobu na ukotveném mech. inval. vozíku 

Bezbariérový mikrobus firmy Mezado je ve zkušebním provozu od 1. 3. 2010 
(v případě zájmu o podrobnosti je moţné volat na telefonní číslo +420 603 
466 123). A pokud se výše popsaná „speciální operace“ bude dál vyvíjet 
podle plánu, budou plzeňští (ale i mimoplzeňští) pasaţéři tohoto korábu 
silnic uţ brzo velmi příjemně překvapeni jak šarmantní osobou jeho kapitá-
na, tak i překvapivě příjemnými cenami. 

PhDr. Miroslav Valina 
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Členské příspěvky 
 
V tomto čísle Zpravodaje najdete složenku k zaplacení členského 
příspěvku AMD, který činí 200 Kč. Znovu připomínáme, že v kolonce 
variabilní symbol je nutno uvést členské číslo a poslední dvě číslice 
roku, za který čl. příspěvek hradíte (např. pro členské číslo 215 a rok 
2010 bude ve variabilním symbolu uvedeno 21510). Své členské (evi-
denční) číslo najdete na adrese přepravní obálky Zpravodaje AMD. 
Můžete se na ně také zeptat v kanceláři AMD, popř. nechat vzkaz na 
záznamníku nebo použít e-mailovou poštu. Členský příspěvek je též 
možno uhradit v úředních hodinách přímo v kanceláři AMD, Petýrkova 
1950 (suterén), Praha 4 – Chodov, nebo nejlépe převodem z účtu. 
Členský příspěvek uhraďte do 30. 4. 2010. 

Red. 

 
V současné době pro Vás připravujeme nové internetové stránky, od 
kterých si slibujeme především pruţnější informavonost a výměnu 
zkušeností. Najdete je na adrese: www.amd-mda.cz. Po určitou dobu 
budou v provozu obě domény, neţ definitivně přejdeme na novou. 
Stránky budeme postupně vylepšovat a vkládat nový obsah. Doufáme 
také ve Vaší pomoc.Pokud budete mít zajímavý příspěvek ze ţivota 
tělesně postiţených, nebo byste rádi upozornili na různé akce, nevá-
hejte a pošlete Váš postřeh na e-mailovou adresu kanceláře. 
 
Také bychom Vás chtěli vyzvat k větší spolupráci při vytváření našeho 
Zpravodaje, nebojte se zasílat Vaše zkušenosti. Mnozí z Vás jistě vyu-
ţívají internet a občas narazí na zajímavý článek o muskulární dystro-
fii, a pokud ovládáte jakýkoliv cizí jazyk a objevíte nějaké novinky či 
zajímavosti související se svalovou dystrofií, budeme rádi, kdyţ nám 
pomůţete při vytváření profilu Zpravodaje.  
Jiţ několikrát jsme vyzývali ke spolupráci, nicméně odezva je takřka 
nulová coţ vede k pocitu, jestli tuto práci neděláme zbytečně. 

Red. 

 
Magistrát hlavního města Prahy zprovoznil bezplatnou klientskou tele-
fonní linku 800 100 476 odboru sociálních sluţeb a zdravotnictví. 
 
 
Kdo by měl zájem o zdvihací plošinu, ať se obrátí na pana Kolečá-
ře. Věnuje ji zdarma. Délka přes osm schodů, zn. MINERVA. 
Telefon: 377 377 093. 

http://www.amd-mda.cz/
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Potřebujete-li poradit v sociálně právních záleţitostech, můţete se 
obracet na naše pracovníky. 

 
Bezplatné právní poradenství pro členy AMD v ČR stále poskytuje 
JUDr. Jan Bébr, telefon 257 003 451. Možnost zastupování při 
soudním řízení. 
 
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.: 722 946 323 Se svými dotazy se můžete obra-
cet i písemně na adresu kanceláře či e-mailem na amd@md-cz.org  

Red. 
 

 
Luděk Paprskář: Melancholie 

mailto:amd@md-cz.org
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Klub dystrofiků 
 
Váţení přátelé, 
 
jiţ před několika lety začala spolupráce mezi Asociací muskulárních dystrofiků 
České republiky a firmou NUTREND. Tato iniciativa vedla ke vzniku „Klubu 
dystrofiků“. Někteří z Vás členy klubu jiţ jsou a jeho výhod vyuţívají, jiní, 
zejména ti, kteří se stali členy AMD později, o této moţnosti neví. Proto jsme se 
rozhodli nabídku od firmy NUTREND oţivit a seznámit Vás s podmínkami a výho-
dami členství. 
Firma NUTREND se specializuje na vývoj a výrobu speciálních potravin pro 
zvláštní výţivu určených jak pro vrcholové či rekreační sportovce, tak i pro širo-
kou veřejnost – pro ty, co se rozhodli pro zdravý ţivotni styl a celkové zlepšení 
svého zdravotního stavu. Produkty, které nabízí, jsou určeny nejen ke zvýšení 
kvality výţivy a k následné celkové podpoře zdraví, přispívají také k účinnosti 
případné odborné léčby. Mohou být významným přínosem i v případě takového 
onemocněni, jakým je muskulární dystrofie. 
V současnosti má firma NUTREND D.S., a.s. v nabídce více neţ 100 produktů. 
Veškeré doplňky stravy a potraviny určené pro zvláštní výţivu jsou notifikovány 
na Ministerstvu zdravotnictví ČR a firma si také nechává vypracovávat posudky o 
zdravotní nezávadnosti od Státního zdravotnického ústavu.  
 
Výhody pro členy „Klubu dystrofiků“ 
Kaţdý člen „Klubu dystrofiků" získává automaticky 20% slevu na všechny výrobky 
NUTREND z doporučené maloobchodní ceny 
Člen „Klubu dystrofiků" získává poštovné a balné ZDARMA, a to v případě ţe cena 
jeho objednávky po 20 % slevě bude vyšší neţ 500,- Kč. 
Členství v Klubu dystrofiků získáte vyplněním registračního formuláře a jeho 
zasláním na adresu Asociace muskulárních dystrofiků, kde potvrdíme Vaše člen-
ství v AMD a zašleme formulář do firmy NUTREND. Pak si jiţ můţete sami objed-
návat z nabídky výrobků společnosti NUTREND. Členství v klubu bezplatné a pro 
Vás z něj nevyplývají ţádné povinnosti. 
Výrobky můţete objednávat nejlépe prostřednictvím webových stránek 
www.nutrend.cz. případně telefonicky (583 842 591). Na webových stránkách se 
zaregistrujte do e-shopu a při první objednávce uveďte do políčka pro dodatečné 
informace „člen Klubu dystrofiků“. Společnost NUTREND Vám pak přidělí slevu 
20 %. Pokud jste jiţ členy Klubu dystrofiků u spol. NUTREND, můţete dále objed-
návat tak, jak jste byli zvyklí. Společnost NUTREND garantuje doručení dodávky 
Vámi objednaného zboţí do pěti pracovních dnů, pokud jsou všechny objednané 
produkty skladem.  
 
Veškeré informace o registraci či přihlášení do e-shopu NUTREND získáte také na 
zelené lince 800 750 750. 
Přihlášku si můţete také stáhnout na nových stránkách: www.amd-mda.cz 
v rubrice Dokumenty ke staţení. 

Red. 

http://www.nutrend.cz/
http://www.amd-mda.cz/
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Asociace muskulárních 
dystrofiků 

 
 

 
 
 

Přihláška pro členství v „Klubu dystrofiků“ 
 
 
Jméno: ………………………………………. 
 
Příjmení: …………………………………… 
 
Adresa: ……………………………………………………………………………….. 
 
PSČ: ………………….. 
 
Telefon: ……………………………………. 
 
E-mail: ………………………………………. 
 
Podpis: ……………………………………… 
 

Potvrzení o členství v AMD 
 

 
 
Kontaktní údaje pro objednávání: 
 
NUTREND D.S., a.s. 
Selské náměstí 43 
772 00 Olomouc 
 
Objednávání na www.nutrend.cz 
 
Tel: 583 842 591 
E-mail: info@nutrend.cz.  
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Cena hejtmana Jiřímu Šanderovi 
 

Oceněný ţije v ÚSP v Habrovanech na Vyškovsku  
 
Cenu hejtmana 
Jihomoravského 
kraje za rok 
2009 získal tě-
lesně postiţený 
obyvatel Ústavu 
sociální péče v 
Habrovanech 
na Vyškovsku 
Jiří Šandera. 
Během svého 
středečního 
výjezdu na 
Vyškovsko mu ji 
osobně předal 
hejtman Michal 
Hašek.  
Jiří Šandera, pohybující se na invalidním vozíku, je obyvatelem 
habrovanského zámku jiţ dvacet let. Je hlavním mluvčím klientů 

ústavu a dlou-
há léta se po-
dílí na pláno-
vání úprav, 
činností a cho-
du tohoto zaří-
zení. Zejména 
se stará o 
zlepšení kvali-
ty pobytu kli-
entů, o jejich 
kulturní, spo-
lečenské a 
sportovní vyţi-
tí. V rámci 

Asociace 
muskulárních dystrofiků, v jejímţ výboru působí, pořádá psychoreha-
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bilitační kursy pro zdravotně postiţené, především pak pro osoby 
upoutané na vozík. Pořádá rovněţ turnaje v šachu pro zdravotně po-
stiţené z celé České republiky a školicí programy v informačních 
technologiích.  
Hejtman Michal Hašek se na místě seznámil s prostředím ústavu, kte-
rý poskytuje sluţby dospělým občanům s tělesným postiţením. Ocenil 
elán i osobní iniciativu Jiřího Šandery, jehoţ neúnavná práce přispívá 
ke zvyšování kvality ţivota ostatních spolubydlících. 

 
Zdroj: www.kr-jihomoravsky.cz  

 

 
 
Myslím, ţe jen málo členů nezná Jirku osobně. Jeho obětavost a pra-
covitost si opravdu zaslouţí uznání. Pro AMD jiţ dlouhá léta organizu-
je rekondiční pobyty a je členem Výboru. 
Proto bych se chtěl přidat se svou gratulací ke zmíněnému ocenění a 
popřát Jirkovi Šanderovi, za AMD i mě osobně, hodně sil do dalšího 
ţivota a mnoho nových nápadů. 
 
Jirko, blahopřejeme a díky! 

Zdeněk Janda 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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Cesta k našim slovenským kolegům. 
 
V prosincovém vydání jsem psal o naší cestě do Bělehradu na konferenci 
EAMDA a o našem setkání se zástupci slovenské OMD. Myslím, ţe jsme navá-
zali vzájemně dobré vztahy a předběţně si slíbili, ţe bychom mohli spolupra-
covat a vyměňovat si zkušenosti z různých oblastí týkajících se problematiky 
svalové dystrofie, ale i z dalších oblastí ţivota tělesně postiţených v našich 
zemích, jako legislativy, sociální politiky, dopravy atd. 
Protoţe budeme v příštím roce pořádat konferenci EAMDA u nás, zajímala 
nás samozřejmě zkušenost našich slovenských kolegů a domluvili jsme se 
tedy, ţe toto téma projednáme na některém setkání. Jiţ vloni na podzim 
jsme dostali pozvání od místopředsedkyně Marie Duračinské, ale aţ teď se 
podařilo vše sladit tak, abychom se mohli setkat. 
Vyjeli jsme v osm hodin ráno a příjezd měli naplánován na cca dvanáctou 
hodinu, avšak nebývale „zacpaná“ Praha nám zkomplikovala cestu a o více 
jak dvě hodiny zpozdila příjezd na místo určení. K tomu se ještě přidalo 
malinké opomenutí včasného výjezdu z dálnice, takţe jsme se ještě nechtě-
ně podívali na slovensko – maďarské hranice. 
Nicméně i přes toto, v průběhu cesty avizované, zpoţdění jsme byli velmi 
srdečně přijati našimi hostiteli a po chvilce oddechu jsme se vydali na pra-
covní oběd do nedaleké restaurace. Nutno dodat, ţe prostředí, ve kterém 
OMD sídlí je zcela nové a působí velmi příjemným a moderním dojmem. 
Chtěli nás přivítat ve svých nových prostorách a my jim je jen tiše záviděli. 
Zdi kanceláře vymalovány do teple červeného tónu vytvářejí uklidňující at-
mosféru a příjemné pracovní prostředí. 
V průběhu oběda jsme probírali jiţ výše zmíněná témata a dostalo se nám 
mnoho cenných informací o konferenci, kterou před časem sami organizova-
li. Po té jsme se odebrali zpět do kanceláře a při kávě ještě hovořili o všem 
moţném. Sedělo by se určitě ještě dlouho, nicméně bylo zapotřebí ubírat se 
pomalu k domovu. Slíbili jsme si, ţe bychom se i nadále rádi setkávali a ţe 
by bylo dobré se setkávat nejen na úrovni vedení organizací, ale i řadových 
členů. Věřím, ţe se to v budoucnu povede a zaloţíme zase nějakou novou 
tradici. 
Cesta domů jiţ ubíhala bez problémů a v jedenáct večer jsme byli na místě. 
Za naši organizaci se účastnili předseda Zdeněk Janda, místopředseda Petr 
Procházka, členky Dona Jandová a Miroslava Procházková. Slovenskou stranu 
pak zastupovali Andrea Madunová, předsedkyně, Tibor Kobol člen Výkonného 
výboru, Joţko Blaţek, tajemník, Mária Duračinská místopředsedkyně a za-
městnanci - Andrea Paulínyová, která se věnuje rodinám s dětmi s NSO a je 
současně pracovní asistent, Lucia Mrkvicova, administrativní pracovnice 
a Silvia Petruchová, ekonomka. 
Ještě jednou děkujeme slovenské OMD za pozvání a zase někdy opět na vi-
děnou třeba u nás. 

Zdeněk Janda 
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 V nových prostorách slovenské OMD 
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Zleva: předsedkyně OMD Andrea Madunová, místopředsedkyně Mária Duračinská a 
předseda naší AMD Zdeněk Janda 

 

 
Na pracovním obědě vládla příjemná atmosféra 
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO 

 

Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu tezí o sociálních sluţ-
bách. 
Návrh tezí projednaly orgány NRZP ČR a přijaly tato zásadní stanovis-
ka. 
  
NRZP ČR: 
  
Zásadně odmítá tezi, podle které není příspěvek na péči vyuţíván k 
zajištění péče a je vyuţíván k uspokojování jiných potřeb. K tomuto 
tvrzení nejsou ţádné relevantní údaje. Touto dezinterpretací je sni-
ţována především péče v rodinách. 
 Odmítá věcnou formu příspěvku na péči. Věcná forma vyplácení pří-
spěvku na péči nutně povede k nerovnému postavení mezi poskytova-
teli neformální péče a profesionálními sluţbami. 
 Nesouhlasí se sníţením příspěvku na péči u zletilých osob paušálně v 
I. stupni na 800,- Kč, a tím méně se sníţením příspěvku na péči ve II. 
stupni. 
 Zásadně odmítá, aby měl poskytovatel oprávnění ověřovat příjem 
příjemce příspěvku na péči. Takové oprávnění by popíralo základní 
princip zákona, kterým je rovné postavení poskytovatele a uţivatele 
sluţby. Toto oprávnění poskytovatele se nemůţe uplatňovat ani na 
osoby k uţivateli sluţby povinné výţivou. 
 Zásadně odmítá, aby zákon o sociálních sluţbách řešil alimentační 
povinnosti. Zákon o sociálních sluţbách můţe stanovit alimentační 
povinnost, ale aţ na základě obecně přijaté alimentační povinnosti v 
občanském zákoníku. Alimentační povinnost musí nejprve řešit obec-
né zákony, teprve potom je moţné je vztáhnout na zákon o sociálních 
sluţbách. 
 Souhlasí s odstraněním duplicit při poskytování příspěvku na péči. 
Upozorňujeme však, ţe odstranění duplicit musí zároveň řešit otázku 
důchodového pojištění pečujících osob. 
 Doporučuje přistoupit k zavedení valorizačního klíče pro zvyšování 
příspěvku na péči, který by byl odvozen od nákladů na péči o osoby 
závislé na pomoci jiné osoby. 
 Doporučuje, aby při rozhodování krajských úřadů o zařazení poskyto-
vatelů sociálních sluţeb do regionální sítě sociálních sluţeb byli zahr-
nuti také zástupci poskytovatelů a uţivatelů sociálních sluţeb. 
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Doporučuje rozšířit sluţby sociální péče o sluţbu dopravní sluţby těţ-
ce zdravotně postiţených. 
  
Vyjadřuje zásadní nesouhlas, aby nad kvalitou neformální péče dohlí-
ţeli poskytovatelé sociálních sluţeb. Tento dohled je jiţ svěřen obec-
ním úřadům s rozšířenou působností a nelze připustit, aby dohled nad 
úrovní sluţeb prováděli de facto konkurenti této neformální sluţby. 
NRZP ČR současně nesouhlasí s dalšími ustanoveními cíle 8. 
 Upozorňuje, ţe předkládané teze nijak neřeší zabezpečení sociální 
prevence a vůbec se nezmiňují o sociálním poradenství, jakoţto zá-
kladní činnosti při poskytování sociálních sluţeb. NRZP ČR důrazně 
upozorňuje, ţe důsledkem navrhovaných tezí novely zákona o sociál-
ních sluţbách můţe být rozpad terénních sociálních sluţeb a nefor-
mální péče. 
  

Zpracoval: JUDr. Jan Hutař, Ing. Jana Hrdá a Václav Krása 
Zdroj:Skok do reality 

 

Liga vozíčkářů - poradenství 
 

Námitkové řízení 
 
Od 1. 1. 2010 se změní způsob vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím v 
souvislosti s novelou zákona č. 479/2008 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, § 88 v případě, ţe Vám nebude přiznán poţa-
dovaný invalidní důchod, popřípadě ţe dojde ke sníţení či odebrání 
stávajícího ID. Nově nejdříve probíhá tzv. námitkové řízení. Pokud s 
rozhodnutím ČSSZ nebudete souhlasit, máte moţnost podat námitky 
do 30 dnů od oznámení rozhodnutí. Námitky se podávají písemně na 
ČSSZ, Oddělení námitkového rozhodování, případně na Okresní správu 
sociálního zabezpečení v místě vašeho bydliště (ta námitky postoupí 
ČSSZ). 
Námitky musí obsahovat obdobné náleţitosti jako odvolání. V textu 
uvedete, ţe podáváte námitky proti rozhodnutí ČSSZ ve věci nepři-
znání, sníţení či odebrání invalidního důchodu a důvody vašeho ne-
souhlasu. Po podání námitek ČSSZ provede znovuposouzení vašeho 
zdravotního stavu, bude jej však hodnotit jiný posudkový lékař neţ 
předtím. V případě potřeby máme vzor námitky k dispozici, 
v některých případech mají jednotlivé OSSZ svůj vzor námitky nebo 
Vám ji pomohou přímo na místě sepsat. 
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V případě, ţe v námitkovém řízení neuspějete, lze poté podat správní 
ţalobu ke krajskému soudu (v případě bydliště v Praze k městskému 
soudu). Správní ţalobu lze podat do 60 dnů od data doručení písem-
ného rozhodnutí o zamítnutí námitek. Také vzor ţaloby máme 
v případě potřeby k dispozici. 
 

Chybné přeřazení do třístupňového systému invalidních dů-
chodů 
 
Od 1. 1. 2010 se na naši poradnu obrátilo jiţ několik osob, u kterých 
dle jejich slov došlo k chybnému přeřazení do třístupňového systému 
invalidních důchodů. Přeřazování bývalých ČID do nového třístupňo-
vého systému probíhá na základě procentuálního sníţení pracovní 
schopnosti. Pokud osoba dosahuje sníţení pracovní schopnosti 35-49 
%, měla by spadat do I. stupně invalidního důchodu. Pokud sníţení 
pracovní schopnosti dosahuje 50-65 % (od 1. 1. 2010 do 69 %), měla 
by být osoba přeřazena do II. stupně invalidního důchodu. Všichni 
dřívější PID byli prozatím přeřazeni do III. stupně invalidního důcho-
du.  
Dle informací z ČSSZ má osoba, která byla prokazatelně nesprávně 
zařazena do nového systému invalidních důchodů, kontaktovat OSSZ 
dle místa trvalého bydliště. Pokud lze prokázat, ţe tato osoba byla 
skutečně zařazena chybně, pak OSSZ zjedná nápravu. Stačí na OSSZ 
přijít s platným průkazem totoţnosti a prohlášením ČSSZ o převedení 
na nový systém důchodů. Pracovník OSSZ si pak můţe na základě rod-
ného čísla ověřit procentní pokles pracovní schopnosti a k tomu odpo-
vídající stupeň invalidního důchodu. Pokud bude stupeň skutečně 
chybně určen, pak OSSZ vydá nové rozhodnutí se správně určeným 
stupněm ID. 
 
Invalidní důchod III. stupně a evidence na ÚP 
 
Změnou zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, byl od 1. 1. 
2010 nastolen třístupňový systém invalidních důchodů místo dosavad-
ních částečných a plných invalidních důchodů.  
V souvislosti s touto změnou jsme narazili na problematiku evidence 
na ÚP. Do 31. 12. 2009 se mohla osoba plně invalidní dle § 39, písm. 
b) – tedy osoba schopna práce za zcela mimořádných podmínek evi-
dovat na ÚP jako uchazeč o zaměstnání. V případě splnění podmínek 
mohla pobírat i podporu v nezaměstnanosti.  
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Od 1. 1. 2010 byly všechny osoby s PID přeřazeny do III. stupně inva-
lidního důchodu, dle §39, odst. 4, f) – v informativním dopise však 
není jasně uvedeno, zda jsou schopny práce za zcela mimořádných 
podmínek, či nikoli. Tato situace můţe způsobit komplikace při evi-
denci na ÚP, protoţe jako uchazeč o zaměstnání můţe být i nadále 
evidována pouze osoba ve III. stupni ID, u které bylo posudkem lékař-
ské posudkové komise určeno, ţe je schopna práce za zcela mimořád-
ných podmínek. ÚP tedy můţe po takto přeřazených osobách vyţado-
vat potvrzení od ČSSZ, ţe jsou schopny práce za zcela mimořádných 
podmínek. Pokud se Vás tato situace týká, obraťte se na OSSZ v místě 
bydliště a poţádejte o písemné potvrzení, ţe jste schopni práce jen 
za zcela mimořádných podmínek. 
Dodávám, ţe od 1. 1. 2010 jiţ k rozhodnutí o invalidním důchodu ČSSZ 
zasílá také stejnopis posudku posudkového lékaře, na kterém je uve-
deno jak procento sníţení pracovní schopnosti, tak případná schop-
nost práce za zcela mimořádných podmínek. 
 
Zpoplatnění nově přiznaných důchodů zasílaných v hotovosti 
 
Změnou zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, §64, odst. 
4, dochází ke zpoplatnění příjmu nově přiznaného důchodu poštovní 
zásilkou. 
Z výše uvedeného vyplývá, ţe povinnost hradit poštovní zásilku s do-
ručeným důchodem nemají osoby, které měly nárok na výplatu ale-
spoň 1 typu důchodu jiţ před datem 1. 1. 2010 a tento nárok trvá i 
nadále. 
 

Lucie Marková 
Pracovnice Programu poradenství a informace 

Bezplatná linka 800 100 250 

 
 
Dotazy z poradny na www.ligavozic.cz 
 
Vybrané dotazy se tentokrát týkají především bydlení osob se zdravotním 
postiţením. 
 
Dotaz 
Mám nárok na proplacení sprchového koutu, který manţel přestavěl, kdyţ 
jsem byla na rehabilitaci po operaci v březnu 2009? Nyní mám přiznaný prů-
kaz ZTP. Měla bych předloţit faktury za přestavbu sprchového koutu? 
 

http://www.ligavozic.cz/
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Odpověď 
Příspěvek na úpravu bytu je poskytován osobám, které trpí těţkými vadami 
nosného a pohybového ústrojí, uvedenými v příloze č. 5, vyhlášky č. 
182/1991 Sb., případně osobám úplně či prakticky nevidomým. Příspěvek 
můţe poskytnout sociální odbor obce s rozšířenou působností. Nicméně tento 
příspěvek bohuţel nelze vyplatit zpětně na jiţ provedené úpravy.  
 
Dotaz 
Mám dotaz ohledně výtahu. Bydlím v panelovém domě /společenství vlastní-
ků jednotek/, dům je 30 let starý a uvaţuje se o výměně výtahu. Protoţe 
mám těţce postiţenou dceru, byla mi nabídnuta moţnost zřízení stanice 
výtahu při vchodu na parkoviště, který je v úrovni venkovní komunikace. 
Chci se zeptat, jestli je moţnost ţádat nějaký příspěvek na tuto stanici, 
protoţe ostatní spoluvlastníci nesouhlasí s investicí do této stanice. 
 
Odpověď 
Je moţné zaţádat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností o tzv. 
příspěvek na úpravu bytu. V případě úprav spojených s instalací výtahu je 
max. výše příspěvku 100.000 Kč (max. 70 % celkových nákladů). Pokud ţijete 
v panelovém domě, je nezbytné zajistit souhlas s prováděnými úpravami od 
všech vlastníků bytových jednotek. Finanční účast všech ostatních vlastníků 
bytů je samozřejmě na domluvě. Pokud je to pro Vás však i přesto vysoká 
částka k úhradě, je moţno zaţádat o dary a finanční pomoc některých nadací 
či firem. Bliţší informace získáte na našem Informačním portálu v sekci pří-
spěvky a financování.  
 
Dotaz 
Jsem po stehenní amputaci nohy a hledám bydlení v Brně. Nemám zde trvalý 
pobyt, ale protoţe v Brně na plný úvazek pracuji, ráda bych zde bydlela. 
Kam se mohu obrátit? Není nezbytný bezbariérový byt, pouze bydlení s výta-
hem, tedy v případě vyššího podlaţí. Děkuji. 
 
Odpověď 
Ţádost o byt v Brně se podává přímo na bytovém odboru brněnského magis-
trátu nebo na bytovém odboru té městské části, ve které byste chtěla byt 
získat. Bliţší informace naleznete na stránkách www.postupy.brno.cz. Další 
moţností je vyhledávat vhodné byty samostatně u realitních kanceláří, zde 
je však třeba počítat s vyšším nájemným.  
 
Dotaz 
Dcera má 11 let a je drţitelkou průkazu ZTP/P. Budeme stavět domek s bez-
bariérovým přízemím. Můţeme ţádat o příspěvek na úpravu bytu, pokud 
přizpůsobíme koupelnu potřebám dcery? 
 

http://www.postupy.brno.cz/
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Odpověď 
Příspěvek na úpravu bytu, který je přiznáván osobám s těţkými vadami nos-
ného či pohybového ústrojí a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, je 
jiţ dle názvu určen na úpravu jiţ stávajících prostor, na stavbu nového byd-
lení se tedy bohuţel nevztahuje. Moţností je vyzkoušet poţádat o dar na 
stavbu bezbariérového domku u některé firmy či nadace. Seznam nadací a 
informace o ţádosti o dar naleznete na našem Informačním portálu 
www.ligavozic.cz/ip v sekci financování. 
 
Dotaz 
Mám PID, ZTP/P a bydlím v RD. Ţádala jsem obec s rozšířenou působnosti o 
příspěvek na úpravu bytu. Chtěli bychom RD přepsat na syna s věcným bře-
menem našeho doţivotního uţívání. Budu muset všechny příspěvky vracet, i 
kdyţ tam budu bydlet s manţelem, který stále pracuje? Děkuji za odpověď. 
 
Odpověď 
V podmínkách nároku na příspěvek na úpravu bytu je stanoveno, ţe příspě-
vek nebo jeho poměrná část se vrací v případě, ţe osoba, které byl příspěvek 
poskytnut, byt vymění, prodá nebo dojde-li k jiné změně uţívacího nebo 
vlastnického práva k bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí. 
V kaţdém případě je rozhodující, ţe Vy jako oprávněná osoba budete byt i 
nadále uţívat k trvalému bydlení. Domnívám se tedy, ţe stačí nahlásit na 
obci s rozšířenou působností změnu vlastnictví RD spolu s informací, ţe však 
budete RD i nadále uţívat. 

 
Na vaše dotazy odpovídají pracovníci Poradny pro život s postižením 

www.ligavozic.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ligavozic.cz/ip
http://www.ligavozic.cz/
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Zprávy z TREAT-NMD  
 

Výzkum pod záštitou MDA 
 
Terapeutické přístupy k muskulární dystrofii typu Duchenne se 
v poslední době rychle vyvíjejí. Pomoci pacientům a jejich rodinám 
drţet krok s nejnovějším vývojem si přeje doktorka Annemieke 
Aartsma-Rus z Leidenské univerzity. Ve svém článku přináší informace 
o různých terapeutických metodách, které jsou v současné době 
předmětem výzkumu. Popisuje výhody a nevýhody jednotlivých pří-
stupů a zmiňuje obtíţe, které je třeba překonat, neţ tyto přístupy 
mohou být pouţity u pacientů. Článek je cenným zdrojem informací 
pro pacienty a jejich rodiny doplňující stávající výzkumné zprávy vy-
tvořené Guenterem Scheuerbrandtem. 
 
Další informace najdete na: 
www.treat-nmd.eu/patients/DMD/dmd-research/  
 

Nové Centrum pro nervosvalová onemocnění v Curychu 
 
 
 Ve švýcarském Curychu bylo v říjnu 2009 otevřeno nové středisko pro 
nervosvalová onemocnění. Představuje hlavní kontaktní místo pro 
pacienty s nervosvalovým onemocněním ve Švýcarsku a vychází ze 
zkušeností a odborných znalostí Fakultní nemocnice a dětské nemoc-
nice v Curychu. Nervosvalové centrum zahrnuje mezioborovou spolu-
práci s cílem zajistit komplexní terapeutickou péči. Pacienti mohou 
profitovat z lékařských znalostí z oborů neurologie, pneumologie, 
revmatologie, kardiologie, ortopedie a gastroenterologie. Mají snadný 
přístup k rehabilitaci, ergoterapii a logopedii. Centrum zajišťuje téţ 
sociální, psychologické a ekonomické poradenství. Vzhledem k úzké 
spolupráci s Ústavem věd o pohybu člověka při Švýcarském federálním 
institutu technologie a Ústavem experimentální imunologie Fakultní 
nemocnice se Centrum můţe zúčastnit mezinárodních a národních 
studií, a přispívat tak k rozvoji nových léčebných postupů. 
 

Zdroj: internet 

 
 

 

http://www.treat-nmd.eu/patients/DMD/dmd-research/
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VÝZKUM 

 

Zahájení experimentálního testování léku zvyšující tvorbu 
utrofinu  
 
Testování sloučeniny BMN195, určené ke zvyšování tvorby utrofinu, 
svalový protein, který můţe chránit křehké svalové buňky u pacientů 
s DMD a BMD, bylo zahájeno na lidech.  
BMN195 je malá molekula určena k iniciaci zvýšené tvorby utrofinu, 
proteinu, který v těle vzniká přirozeným procesem a je velmi podob-
ný dystrofinu. Testy na myších ukázaly, ţe utrofin je schopen alespoň 
částečně kompenzovat nedostatek dystrofinu.  
11. ledna 2010 firma BioMarin Pharmaceutical, která lék vyvinula, 
zahájila testování bezpečnosti sloučeniny BMN195 na prvním zdravém 
dobrovolníkovi, bez svalového onemocnění. Tato fáze 1. Hodnocení 
posoudí bezpečnost, snášenlivost a farmakokinetiku BMN195 u lidí bez 
svalových onemocnění.  
BioMarin hodlá u zdravých dobrovolníků provést nejdříve sudie s jed-
no dávkou léku a poté studie s více dávkami BMN195. Společnost oče-
kává první výsledky ze studie na zdravých dobrovolnících ve třetím 
čtvrtletí roku 2010.  
 
Ukáţe-li se, ţe sloučenina BMN195 je bezpečná a dobře snášena zdra-
vými lidmi, a budou-li splněna ostatní kritéria pro její další rozvoj, 
společnost BioMarin bude moci začít s klinickými studiemi i u lidí s 
DMD nebo BMD.  
MDA bude sledovat tento vývoj na svých webových stránkách a v ča-
sopisu Quest. 

Quest 

 

Nové svalové kmenové buňky objeveny u myší 
 
Vědci ve Francii podporovaní z grantů MDA objevili u myší dosud ne-
známý typ svalových kmenových buněk, nacházející se v prostorách 
mezi svalovými vlákny. Nové buňky, přezdívané „ PICs“, mohou hrát 
přinejmenším stejně důleţitou roli při regeneraci a posílení svalů jako 
satelitní buňky, které jsou identifikované jako kmenové buňky od 
roku 1960. Jako takové by mohly mít vliv na léčbu svalové dystrofie.  
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Nově objevené buňky, ukryté v tom, co bylo povaţováno pouze za 
pojivovou tkáň, mají schopnost přeměnit se na kosterní svalová vlák-
na nebo satelitní buňky. Jsou také schopné nahrazovat samy sebe, a 
to ve vyšší míře neţ satelitní buňky. "Třebaţe máme jen základní po-
znatky,“ řekl účastník studie David Sassoon, „kmenové buňky ve sva-
lech představují hlavní cíl léčebných metod, a zjištění, ţe existuje 
populace s výraznou schopností sebeobnovy, bude mít velký vliv na 
vědecký přístup a budoucí terapeutické strategie.“  
Svalové kmenové buňky mají zásadní význam pro objasnění a léčbu 
svalové dystrofie. Tím, ţe pochopíme proces obnovování svalové tká-
ně v průběhu růstu nebo následkem různých poškození svalů, můţeme 
objevit nové metody léčby této choroby.  
Malé molekuly, které podporují přirozený proces sebeobnovy, před-
stavují moţnou léčebnou strategii, která je zatím předmětem výzku-
mu. Transplantace svalových kmenových buněk je druhou moţností 
léčby. 
Pokud PICs, jako ty nalezené u myší, existují a hrají podobnou roli 
také v lidském těle, mohly by se stát cílem nové léčby nebo by mohly 
být pouţity k transplantaci kmenových buněk v léčbě svalové dystro-
fie. 
 
 

Kardiomyopatie u Beckerovy formy muskulární dystrofie  
 
Vědci zjistili, ţe specifické mutace v dystrofinovém genu souvisejí 
s dřívějším nebo pozdějším nástupem degenerace srdečního svalu. 
Studie prováděná na 78 osobách zjistila, ţe kardiomyopatie souvisí s 
konkrétním poškozením proteinu dystrofinu a nemusí to být nutně ve 
stejné oblasti, která způsobuje úbytek kosterního svalstva. Nová stu-
die umoţní lepší predikci kardiomyopatie u BMD a včasnější nasazení 
preventivní léčby tohoto onemocnění. Studie poskytuje vědcům moţ-
nost určit, které části proteinu dystrofinu je nezbytné zachovat 
v případě pouţití zkrácené dystrofinové molekuly jako léčebné stra-
tegie. U mnoha forem svalové dystrofie, včetně Duchennovy svalové 
dystrofie (DMD) a Beckerovy svalové dystrofie (BMD), slabost a dege-
nerace srdečního svalu mohou být součástí těchto onemocnění a bý-
vají nejčastější příčinou, která postiţeným pacientům zkracuje ţivot. 
Lékaři ze Státní univerzity v Ohio a Celostátní dětské nemocnice v 
Columbusu ve státě Ohio, stejně jako lékaři z Washingtonské univer-
zity v St. Louis a Univerzity Utahu v Salt Lake City, zjistili specifické 



31 
 

mutace v dystrofinovém genu, z kterých dokáţou předpovědět, zda v 
průběhu BMD dojde dříve nebo později k ochabování srdečního svalu 
(kardiomyopatie). Tyto nové poznatky mohou pomoci předpovědět 
průběh choroby a vrhnout nové světlo na sloţité mechanismy vedoucí 
k degeneraci srdečního svalu u DMD a BMD. Mohou také vést 
k včasnější a lepší léčbě tohoto onemocnění. Monitorování srdeční 
funkce je důleţitou součástí péče o mladé pacienty s DMD nebo BMD.  
Federica Montanaro z Celostátní dětské nemocnice koordinovala 
komplexní tým, který zahrnoval i několik lékařů podporovaných MDA. 
Závěry této studie byly publikovány v loňské prosincovém čísle  od-
borného časopisu Circulation s podtitulem Kardiovaskulární genetika. 
Vědci studovali mutace v dystrofinovém genu a klinické lékařské zá-
znamy 78 pacientů, u kterých byla diagnostikována dilatační kardio-
myopatie vázaná na chromozom X nebo kardiomyopatie související 
s muskulární dystrofií typu Becker (pacienti s DMD nebyli součástí této 
studie). Zjistili, ţe díky různosti mutací se průměrný věk nástupu kar-
diomyopatie pohybuje v rozmezí mezi 25. a 45. rokem ţivota.    
 

Co je BMD (svalová dystrofie typu Becker) 
 
BMD je onemocnění kosterního svalstva a srdečního svalu způsobené 
různými mutacemi genu nesoucího kód na výrobu bílkoviny dystrofin, 
která hraje klíčovou roli v tvorbě svalové tkáně. Tento gen se nachází 
na chromozomu X. U muskulární dystrofie typu Becker se dystrofin 
tvoří, ale jen v malém mnoţství nebo je kvalitativně nedostačující. U 
Duchennovy formy se následkem těţší genové mutace dystrofin vyrábí 
ve velmi malém mnoţství nebo tato bílkovina zcela chybí. V případě 
onemocnění BMD mohou být srdeční abnormality tak závaţné, ţe vy-
ţadují transplantaci srdce, zatímco degenerace kosterního svalstva 
můţe být jen středně těţká aţ mírná, či nulová.  
Nové poznatky pomohou lékařům předpovědět nástup kardiomyopatie 
u pacienta s konkrétní dystrofinovou mutací a umoţní jim, aby včas 
zváţili nasazení ochranné léčby srdečního svalu.  
Závěry této studie jsou důleţité pro další vývoj léčby. Zatímco větši-
na dosavadních studií byla zaměřena jen na kosterní svalstvo, tato 
studie ukázala, které části dystrofinového genu a proteinu jsou ne-
zbytné pro srdeční funkce, zatímco většina dosavadních studií byla 
zaměřena jenom na kosterní svalstvo. Nové poznatky jsou proto důle-
ţité také pro vědce, kteří nadále pracují na vývoji zmenšené verze 
dystrofinového genu pro aplikaci genové terapie a vyvíjejí další stra-
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tegie, které by mohly vést k syntéze zkrácených dystrofinových mole-
kul.  

 
zdroj: Quest 

z anglického jazyka přeložila Mgr. Dona Zalmanová 

 
 

 
Luděk Paprskář: Mezi póly 
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Rozhovor s Marií Duračinskou 
(pokračování z minulého čísla) 

 
Jsi členem výkonného výboru EAMDA. Po-
prosila bych tě o několik postřehů ze spo-
lupráce s touto organizací. Jakým směrem 
by se měla ubírat, mělo by se něco dělat 
jinak? 
 
Dnes výskum NSO neuveriteľne napreduje, 
stáva sa zaujímavý pre farmaceutické firmy, 
do popredia vstupuje liečenie, zdravotná sta-

rostlivosť – práve preto povaţujem za dôleţité, aby sa k osobe so sva-
lovým ochorením nepristupovalo len ako k pacientovi, aby sa drţala 
rovnováha medzi zdravotnými a sociálnymi témami. Aby sa hovorilo o 
právach ľudí so svalovou dystrofiou a o moţnostiach nášho zapojenia 
do normálneho ţivota, nie sme len pacienti. V ţivote máme aj iné 
role – sme niekoho súrodenec, niekoho manţel či rodič. Je dôleţité, 
ţe EAMDA a jej prezident tieto dva prístupy – zdravotný a sociálny – 
spája, udrţuje tú rovnováhu, nenadraďuje zdravotný sociálnemu. 
Takisto podporuje emancipáciu ľudí so svalovou dystrofiou v rámci 
národných organizácií, je otvorený a ochotný podeliť sa nielen o svo-
je skúsenosti, ktoré dosiahli v slovinskej organizácii. Toto osobitne 
oceňujem na Borisovi Šuštaršičovi. Pre kaţdého funguje nový kon-
taktný bod info@eamda.eu – verím, ţe to zlepší komunikáciu tak 
medzi členskými krajinami a EAMDA, ako aj naopak priblíţi a otvorí 
EAMDA jej členom. Bola spustená nová oficiálna stránka 
www.eamda.eu, v platnosti ostáva aj www.eamda.net. Kliknite na 
ňu! 
Jak s odstupem času hodnotíš pořádání konference EAMDA na Slo-
vensku? 
Zdá sa mi to neuveriteľné, ako sme sami, bez predchádzajúcich sk-
úseností celé podujatie úspešne zorganizovali. Náš malinký trojčlenný 
tím, s tým, ţe som mala hlavnú zodpovednosť. Veľa som sa pritom 
naučila, je to nenahraditeľná skúsenosť. Bolo to však náročné. Spätne 
mi to príde ako odváţny počin, vôbec sme netušili, nemali predstavu, 
do čoho sme sa pustili. Ako organizácia sme to napriek tomu zvládli, 
organizačne aj finančne, čo ma napĺňa spokojnosťou a hrdosťou. 
Súčasne to bol veľký stres a môj zdravotný stav si to dodatočne aj 
odniesol.  

mailto:info@eamda.eu
http://www.eamda.eu/
http://www.eamda.net/
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Prednášajúci boli vynikajúci odborníci - lekári. Spoznať ich kaţdému 
z nás veľa dalo, rozprávať sa s nimi bolo obohacujúce. Z toho čerpá-
me dodnes.  
Uvedomíte si, ţe internet je zázrak a svet naozaj spája. Viac ako pol 
roka komunikujete s neznámymi ľuďmi a renomovanými lekármi 
z celej Európy len mailom, dohodnete účasť a v priebehu dňa sa všet-
ci stretnú pred vami na jednom mieste. To je zvláštny pocit, a fasci-
nujúce.  
Co tě nejvíc štve, co je nejtěžší pro chod organizace? 
Nájsť správnych, zapálených ľudí, ktorí vedia pracovať samostatne. 
Alebo inak - najdôleţitejší pre organizáciu sú ľudia, tí, ktorí ju vedú, 
dávajú jej smerovanie, určujú jej „vyţarovanie“ navonok. My sme 
v „OeMDečku“ mali to šťastie, ţe sme si na začiatku sadli ako per-
fektný 3 – členný tím a postupne sme niečím nepomenovateľným 
k sebe pritiahli ďalších. Problematické je získať prostriedky na udrţa-
teľný rozvoj organizácie a jej aktivít. Je nepredstaviteľne ťaţké za-
bezpečiť stabilné zdroje tak, aby organizácia mohla vo svojej rozšíre-
nej činnosti dlhodobo pokračovať či dokonca svoje aktivity a ciele 
plánovať. 
Čo ma najviac štve? Ten pocit márnej práce. Keď si uvedomíte, ţe 
kompetentní nemajú záujem veci meniť, ţe problém obyčajného člo-
viečika im je vzdialený. Vtedy sa vo mne bije pocit hnevu a úplnej 
bezmocnosti. To ma vie demotivovať a nie vţdy je to ľahké prekonať.  
Spolupracujete úzce s lékaři a jinými odborníky, kteří se zabývají 
problematikou nervosvalových onemocnění? Je snadné spolupráci 
navazovat a rozvíjet? 
Nie je. Spoluprácu s lekármi sme začali rozvíjať prostredníctvom or-
ganizovania odborných seminárov (zatiaľ sme zorganizovali 4 domáce 
a jednu medzinárodnú EAMDA konferenciu), postupne si budovali kon-
takty. Tí, s ktorými spolupracujeme, patria medzi odborne erudova-
ných s ľudským prístupom, čo si váţime. Lekárov, ktorí by sa špeciali-
zovali na svalové ochorenia, je však na Slovensku stále veľký nedosta-
tok. Chýbajú hlavne odborníci pre dospelých v rámci interdisciplinár-
nej starostlivosti. Značne nám „pokrivkáva“ diagnostika. Sme radi, ţe 
neformálnu sieť špecialistov (z rôznych odborov a pracovísk) pre deti 
so svalovými ochoreniami sa nám podarilo ako tak vytvoriť. Samo-
statnú kapitolu tvorí náš sen, aby raz fungovalo špecializované cent-
rum na svalové ochorenia s multidisciplinárnym tímom, vyškoleným 
personálom, technicky vybavené – to je zatiaľ hudba budúcnosti.   
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Žiješ v Bratislavě od malička? Je Bratislava vstřícná vůči lidem 
s tělesným postižením, co se týče přístupnosti, dostupnosti růz-
ných míst?  
Som rodená Bratislavčanka, ale dnes ţijem na rovinatej dedinke v jej 
blízkosti a som tu veľmi spokojná.  
S Bratislavou je to také protichodné. Oproti menším mestám má člo-
vek na vozíku predsa moţnosť výberu a v rámci neho nájde bezbarié-
rové obchody, reštauráciu či kino alebo poštu. Verejná doprava a 
niektoré kultúrne inštitúcie sú však stále neprístupné, ako napr. Galé-
ria mesta Bratislava. Prvé elektrické plošiny boli v podchodoch 
v strede mesta namontované len minulý rok (…), za posledné roky 
mesto nepostavilo ţiadne nové nájomné bezbariérové byty.  
Mne skôr prekáţa, ţe absentuje systematický prístup, plán, čo a akým 
spôsobom vlastne chce Bratislava v tejto oblasti urobiť a dosiahnuť. A 
obávam sa, ţe tí zodpovední si to ani neuvedomujú, nevnímajú po-
treby ľudí na vozíkoch. To ešte chvíľu potrvá.    
Jaký je přístup slovenské veřejnosti k osobám s těžkým tělesným 
postižením? Daří se OMD šířit informace a zvyšovat povědomost o 
muskulární dystrofii a jiných nervosvalových onemocněních  např. 
pomocí médií)? 
Myslím si, ţe verejnosť, obyčajní ľudia sú na Slovensku dobrí, ktorí 
pokiaľ môţu, sú nastavení pomôcť. Nejako tak prirodzene.  
Čo sa týka povedomia o právach a potrebách ľudí s ťaţkým telesným 
postihnutím – tu by sa zišla nejaká celonárodná a originálne poňatá 
kampaň, ktorá by sa zafixovala – napr. prečo nemám parkovať na 
vyhradenom mieste, keď nie som vozíčkar, alebo prečo mám pustiť 
človeka na vozíku do výťahu, keď je plný len nás chodiacich a dve 
poschodia vyjdem aj peši? 
Dostať sa do médií nie je ľahké. Ale úplne úprimne poviem: myslím, 
ţe sa nám to v rámci našich podmienok darí. Nieţeby to nemohlo byť 
lepšie. To vţdy môţe. Oslovovanie médií si pýta kopec času, práce, 
vymýšľania stratégie – to si zaţívame kaţdý rok pri organizovaní kam-
pane Deň belasého motýľa. Momentálne však mám pocit, ţe pomalin-
kými krokmi, systematicky a opakovane kaţdý rok to povedomie ve-
rejnosti o svalovej dystrofii naozaj zvyšujeme.   
 
Děkuji za odpovědi a přeji mnoho úspěchů v další činnosti. 
 

Ptala se Dona Zalmanová 
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ZDRAVÍ 

 

Cvičení pro pečující osoby 
 

Jak předejít poranění zad 
 
Stačí jeden chybný pohyb, např. kdyţ v předklonu zavazujete blízké 
osobě tkaničku, v zádech lupne a vy jste rázem „mimo provoz“. Po-
ranění zad můţe mít pro pečující osobu dlouhodobé následky. 
 

„Kvůli zranění zad jiţ mnoho pečují-
cích muselo vzdát péči o postiţenou 
osobu,“ říká Brenda Shaeffer, bývalá 
fyzioterapeutka v MDA/ALS Centru na 
Univerzitě Johna Hopkinse 
v Baltimore. „V těchto případech pak 
musí najít někoho jiného, kdo je za-
stoupí, v horším případě zařízení, 
které potřebnou péči zajišťuje.“ 
Riziko poranění však lze významně 
sníţit, pokud si pečující osvojí zásady 
správné mechaniky těla, např. při 
zdvihání, kdy zapojí spíše svaly nohou 
neţ svaly kříţové oblasti zad. Dalším 
prvkem prevence poranění je vyuţí-

vání různých pomůcek, např. zvedáku, či asistence další osoby. 
Neméně důleţité je, aby pečující udrţovali své tělo v dobré fyzické 
kondici. Aby svaly dokázaly bez újmy zvládnout fyzickou zátěţ, musí 
být pruţné a silné. Abychom toho docílili, není vůbec nutné absolvo-
vat hodinové tréninky v posilovně. Stačí jednoduché protahovací a 
posilovací cviky, které můţete dělat, kdykoli máte volnou chvíli, 
např. při sledování televize, čekání na semaforech apod. 
 
Špatné pohybové návyky  
Příčinou většiny problémů se zády bývá špatné drţení těla, nesprávné 
pohyby při kaţdodenních činnostech, jednostranné zatěţování urči-
tých skupin svalů. Důsledkem těchto špatných návyků je omezený 
rozsah pohyblivosti svalů, a větší zátěţ pak můţe způsobit jejich pře-
pětí a poškození.  
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„Ke zranění dochází, pokud učiníte pohyb, na který vaše tělo není 
zvyklé,“ vysvětluje Lee Burkett, emeritní profesor Fakulty tělesné 
výchovy a zdraví na Arizonské státní univerzitě v Tempe. „ Zvýšíte-li 
pruţnost svalů, bude vaše tělo moci zaujmout více poloh a vykonat 
větší mnoţství pohybů bez rizika poranění.“ 
Pro bezpečné zdvihání je vedle pruţnosti a ohebnosti nezbytná také 
síla v dolních končetinách a kyčlích, pro zpevnění kříţové části zad 
jsou pak zapotřebí silné břišní a hýţďové svaly. 
 
Příleţitostné cviky 
Během dne je spousta příleţitostí, kdy můţete provádět rychlé a ne-
náročné cviky. Stačí jen 30 sekund. 
Spojíte-li cvičení s běţnými činnostmi, např. poloviční dřepy zatímco 
čekáte, aţ vyskočí topinka z topinkovače, nebo protahování hamstrin-
gů (zadní části stehen) během televizních reklam, vaše tělesná kondi-
ce se zlepší, aniţ si to uvědomíte. 
 
Pokud vás jiţ trápí bolesti zad, krku či ramen, poraďte se se svým 
lékařem, neţ přistoupíte k následujícím cvikům. 
 
Protahovací cviky (strečink) 
 
Kočičí hřbet 
 
Vychutnávejte si protahování stejným způsobem jako kočka, do pří-
jemného pocitu svalového napětí, nikdy ne přes bolest. Protaţení by 
mělo trvat 15–30 sekund, můţete jej opakovat dvakrát aţ třikrát. 
Vyvarujte se trhavým švihovým pohybům, hmitům, neboť tyto rychlé 
pohyby provokují tzv. stahovací (napínací) reflex, při kterém svalstvo 
reaguje náhlým, rychlým staţením a jeho stav napětí se naopak zvy-
šuje. 
 
Protaţení bederních svalů 
 
Zkrácené svaly na zadní straně stehen mohou 
být příčinou bolestí zad. Sedněte si do křesla 
a natáhněte nohy před sebe na podnoţku 
nebo konferenční stolek. S nataţenými kole-
ny se pomalu předklánějte aţ do mírného, 
nebolestivého napětí v zádech. 
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Protaţení ramen 
 
1) Vestoje nebo vsedě pokrčte paţi v lokti a dejte ji za hlavu. Ruka by 
se měla dotýkat lopatky. 
2) Obtočte paţi zepředu kolem krku a poškrabejte se na rameni druhé 
ruky.  
3) Pokrčte paţi za zády a směřujte ruku nahoru mezi lopatky.  
 
Jednotlivé cviky opakujte i s druhou rukou. 
Protaţení prsních svalů 
Postavte se čelem před rám otevřených dveří. Vzpaţte a pokrčte lok-
ty tak, aby byly ve stejné úrovni jako ramena. Opřete se dlaněmi a 
předloktím o zárubně dveří. Jednou nohou vykročte a celý trup za-
tlačte vpřed. Protahujte prsní svaly jen do mírného svalového napětí. 
 
Protaţení krčních svalů 
 
S výdechem ukloňte hlavu do strany tak, aby ucho směřovalo k rame-
ni.  
 
Posilovací cviky 
 
Posilování nohou a boků 
 
Pokud je to moţné, choďte po schodech místo pouţívání výtahu.  
Můţete také vyzkoušet poloviční dřepy. Přidrţte se stabilního před-
mětu nebo plochy a pomalu klesejte dolů, jako byste si chtěli sed-
nout. Podřepněte do pohodlné pozice a pomocí svalů nohou se opět 
napřimte. Záda musí po celou dobu zůstat rovná. 

Pokročilejší variantou cviku je provedení 
dřepu za pouţití jen jedné nohy. 
Cvik můţete uplatnit při vstávání od stolu. 
Pro udrţení rovnováhy se můţete přidrţet 
stolu, ale nepřitahujte se. Nohy střídejte. 
 
Posilování břišních a hýţďových svalů 
Kdykoli a kdekoli si vzpomenete, můţete 
stahovat břišní svaly a hýţdě. Pár vteřin vy-
drţte, neţ stah povolíte. Posílení hýţďových 
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a břišních svalů má nepostradatelný vliv na zpevnění svalového korze-
tu.  
 
Posilování ramen a paţí 
 
1) Uchopte botu nebo menší PET láhev s vodou a zvedejte paţi svisle 
před sebe a do strany. 
2) Upaţte do výše ramen a veďte jednu paţi s nataţeným loktem před 
hrudník, aţ do bodu, kdy se loket začne ohýbat, pak paţi vraťte do 
výchozí pozice a tentýţ cvik proveďte s druhou paţí. 
3) Stáhněte lopatky k sobě, deset vteřin v této poloze setrvejte a po 
krátkém uvolnění cvik zopakujte. 
4) Přitahujte ramena k uším. 
 
Posilování krčních svalů 
 
Poloţte dlaň na čelo a jemně zatlačte. Snaţte se napnutím krční svalů 
tlaku dlaně odolat a hlavu udrţet rovně. Po 2 vteřinách s výdechem 
svaly uvolníme. Podobný cvik opakujte poloţením dlaně na pravý a 
levý spánek a na zátylek. Toto je jen malý výčet cviků, které vám 
pomohou udrţet vaše svaly pruţné a silné. 
        

Zdroj: (QUEST Vol. 16, No. 2) 
Z anglického jazyka přeložila: Jitka Kačírková 

    
 

Základní principy mechaniky těla 
  
Při zvedání nebo nesení břemen se hmotnost břemene stává součástí 
hmotnosti těla člověka a těţiště osoby se posouvá ve směru přidání 

hmotnosti. 
Z tohoto 

důvodu je 
důleţité 

postavit se 
co nejblí-
ţe k bře-
meni, kte-
ré budeme 

zdvihat, 
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pokrčit kolena, sníţit se a přitom mít rovná záda (viz obr. 2 - 4). Zve-
dání břemen tímto způsobem nezatěţuje zádové svalstvo a umoţňuje, 
aby práci vykonaly silnější svaly nohou. Kdyţ se člověk pokouší před-
mět zvednout tak, ţe se nad něj nakloní, těţiště se posunuje dopředu 
a zádové svaly jsou tak značně namáhány (viz obr. 1). 
 
Další tipy, jak šetřit záda  
 
Kaţdý pohyb začínejte ve správném postoji se správným drţením těla, 
zvětšete svoji stabilitu (rozšířením postoje, ohnutím v kolenních a 
kyčelních kloubech), nastavte si pracovní oblast do úrovně svého tě-
ţiště (pas, boky), tlačíte-li břemeno, rozšiřte bázi opory předsunutím 
jedné nohy dopředu, taháte-li břemeno, rozšiřte bázi opory posunu-
tím jedné nohy dozadu, před pohnutím s břemenem napněte sedací, 
břišní a končetinové svalové skupiny, při pohybu mějte tvář otočenou 
vţdy ve směru pohybu, otáčejte se okolo osy těla bez rotace zad, při 
nošení drţte předměty co nejblíţe těţišti těla, pokud je to moţné, 
přesouvejte břemeno spíše tahem k sobě spíše neţ tlačením od sebe, 
před přesouváním břemene zajistěte hladkou podloţku, pouţívejte HK 
jako páky pro zvýšení zdvihací síly, vyhýbejte se práci proti gravitaci, 
na zdvihání nadlimitních břemen vyuţijte mechanická zařízení a po-
můcky. 

     Zdroj: Internet (upraveno) 
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PŘÍBĚHY ZE ŢIVOTA 

 
Výchova zdravotnictví v Čechách 
 
Návštěvy lékaře nejsou vţdy příjemné. Avšak jsou to momenty, kdy se 
nám má dostat úlevy od nějakého zdravotního neduhu. Já v ordina-
cích občas zaţívám momenty, které vyluzují úsměv na rtech. 
 
Člověk by si řekl, ţe ve zdravotnických zařízeních jsou nejlépe při-
praveni na lidi na vozíku. Opak je pravdou. Velmi často se stane, ţe 
personál s vámi vůbec neumí zacházet, poskytnout vám potřebnou 
pomoc, ba ani komunikovat. S velkým povděkem jsem přijal moţnost 
říci něco o svých záţitcích u lékaře medikům, kteří absolvovali výuku 
etiky v Jedličkově ústavu. Nemyslím, ţe by lékaři dělali chyby v ko-
munikaci se zlým úmyslem, ale většinou různé nepříjemné situace 
vyplývají z jejich nevědomosti. Proto je dobře, ţe mladí medici se s 
lidmi s postiţením mohou setkat jiţ během studia, aby se při výkonu 
svého budoucího povolání vyvarovali chyb svých předchůdců.  
  
Pro konkrétní příklad jsem vybral příhodu, jeţ se mi stala nedávno v 
jedné nejmenované poliklinice. Vydal jsem se na vyndání stehů. Jeli-
koţ mě bylo potřeba přesunout na lehátko, vzal jsem si s sebou osob-
ního asistenta a manţelku. Po hodině a půl čekání jsme byli konečně 
vpuštěni do ordinace, kde se odehrál následující dialog:  
  
 
Lékařka (koukajíc na manţelku): Dobrý den, co vás k nám přivádí?  
 
Já: Dobrý den, přišel jsem na vyndání stehů.  
 
Lékařka: Dobře, můţete se přesunout na lehátko?  
 
Já: Ano, mám s sebou pomocníky.  
 
Lékařka (k asistentovi): A vy jste kdo?  
 
Asistent: Já jsem osobní asistent.  
 
Lékařka: A to je co?  
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Asistent (s úsměvem): Já tady pánovi pomáhám.  
 
Lékařka: A vy ho teda přendáte?  
 
Asistent: Proto jsem tady.  
 
Lékařka (k manţelce): A vy jste kdo?  
 
Manţelka: Já jsem manţelka.  
 
Lékařka: Toho asistenta?  
 
Manţelka (s vytřeštěnýma očima): Ne, tady pána (ukazuje na mě).  
 
Lékařka (s váţnou tváří): No to si děláte legraci!  
 
Tento výrok uţ nešel komentovat, takţe mě asistent s ţenou přendali 
na stůl, lékařka provedla zákrok a já byl opět vrácen do vozíku. Další 
rozhovor probíhal takto:  
 
Sestra (k manţelce): Ale teď váţně, čí jste teda manţelka?  
Manţelka nevěřícně kroutí hlavou a pozvedá ramena.  
 
Lékařka (snaţíc se trochu zachránit situaci): No vţdyť říkala, ţe pána 
(soustrastný pohled k ţeně). 
 
Sestra: No to snad není moţný.  
 
Lékařka (koukaje do počítače): Tak, paní Pragerová je to v pořádku.  
 
Nato manţelka s asistentem opouští ordinaci, aby donutili doktorku 
mluvit se mnou.  
 
Tato příhoda odráţí současnou nedobrou praxi. Velice často se stává, 
ţe lékaři mají tendenci komunikovat s mým doprovodem, a ne se 
mnou. Myslím, ţe mezi sociální a zdravotnickou sférou tu vznikla jistá 
propast a já jsem rád, ţe jsem měl moţnost ji o maličkatý kousek 
zmenšit. 
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Cestou necestou, sněhem a zas jen sněhem 
 
Aneb jak se díky chodníkovému zákonu jezdí v zimě vozíčkářům. Kdyţ o ví-
kendu napadl sníh, kochal jsem se z okna pohledem na zasněţenou krajinu. S 
přibývající nadílkou ve mně narůstala obava, jak se mi asi pojede v pondělí 
do práce. Finální výsledek překonal všechna má očekávání. 
Jiţ v minulosti jsem uvaţoval o sněţném skútru na zimu, coţ jsem zavrhl 
vzhledem ke skutečnosti, ţe v Praze by se neuţil. Moţná nastala doba pro 
přehodnocení úvah. Cesta do práce měla být poměrně jednoduchá. U našeho 
domu na Černém mostě staví bezbariérový autobus. Na zastávku stačí překo-
nat vzdálenost nějakých 50 m. Vyjíţdím z domu, dostávám smyk a předkem 
vozíku se ocitám v závěji. Přijde mi to zvláštní. V našem domě je nějakých 
60 partají s lidmi na vozíku, ale cesty kolem domu jsou prohrabané pouze 
pro chodící. 
Přijíţdím na zastávku a zděsím se podruhé. Přivítá mě poměrně značná bari-
éra sněhu. Autobus musí stát poměrně daleko od chodníku a dostat se na 
plošinu znamená pořádně se rozjet a projet závěj. Díky pomoci hodného 
pana řidiče se to nakonec daří. Říkám si, ţe u nás asi selhala městská část a 
jinde to bude jistě mnohem lepší. Jak moc jsem se mýlil. 
 
Jezdím bezbariérovou linkou, která mě odveze aţ do zaměstnání v budově 
Jedličkova ústavu. Autobus má poměrně dlouhou trasu (z Černého mostu aţ 
na Chodov), ale v těchto klimatických podmínkách je to nejjednodušší forma 
dopravy. Při nástupu do autobusu jsem ještě ţil v bláhové naději, ţe se ne-
chám svézt pouze na metro a dojedu na Vyšehrad. Omyl. Na zastávce bezba-
riérového autobusu Černý most s vozíkem nešlo vystoupit. Pan řidič se na mě 
obrací se soucitnou otázkou: Projedete to? Pohledem z okna zjistím, ţe za-
stávku pokrývá 30 cm rozbředlého sněhu. To uţ vím, ţe mě čeká dlouhá jíz-
da aţ do Jedličkova ústavu. 
Cestou zjišťuji, ţe rozhodně neselhala pouze naše městská část. Před větši-
nou stanic naleznete sněhovou bariéru. Například na stanici Invalidovna 
chtěla nastoupit jedna starší paní, ovšem zde nebyla dokonce ani prohraba-
ná cesta k zastávce. Jeden mladý muţ musel počkat na zastávce plné sněhu 
a poprosit řidiče, aby paní nabral o několik desítek metrů dál na přechodu 
pro chodce. 
Finální rozčarování přišlo aţ v cílové stanici. Nikdy by mě nenapadlo, ţe na 
zastávce s názvem Jedličkův ústav, kde se pohybuje velké mnoţství lidí na 
vozíku, bude půlmetrová sněhová stěna a autobus nebude mít moţnost se 
dostat k chodníku, aby šla vyklopit plošina. Bylo nutné dojet autobusem 
doprostřed křiţovatky, kompletně zablokovat dopravu, aby mě bylo moţné 
vyloţit. A příjezdová cesta k Jedličkovu ústavu? Mission Impossible! Během 
100 metrů mi museli 3x pomáhat kolemjdoucí. 
Od kolegů v práci jsem se dozvěděl, ţe jsem ještě dopadl dobře, protoţe z 
metra Vyšehrad bych jedinou bezbariérovou cestou, kde denně prochází 
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mnoho vozíčkářů, vůbec neprojel. Cestou jsem si říkal, ţe budu na svou 
městskou část muset napsat ţádost o nápravu, ale po jízdě Prahou bych asi 
musel psát na všechny obvody. 
Třešničkou na dortu byl čtvrteční pořad České televize, Máte slovo, kde ten-
to zákon obhajoval jeho tvůrce pan senátor Kubera a vyzval lidi, aby nebyli 
neteční a sami přiloţili ruku k dílu na cestách, které pouţívají. Děkuji, pane 
senátore. Příští rok si k vozíku přidělám malý pluh a bude ze mě chodníkář 
jedna báseň. 

autor: Michal Prager 

 

O lidech doma uvězněných 
 
Úhel pohledu 
 
Ven nechodím, nikdy uţ nepůjdu. Nesejdu ze schodů a výtah jede jen do 
mezipatra...,“ řekl v posledním roce svého ţivota Ivan Medek. Samozřejmě 
ţe toho v těch posledních měsících, proţitých v bytě, řekl mnohem víc, jistě 
mnohem podstatnějšího, ale i toto sdělení stojí za úvahu. Medkovi bylo 84 
roků a zemřel stářím. S tím, ţe uţ nevyjde z bytu, se v tomto věku smířil. I 
moje máma ve sto letech zemřela tiše a s vděčností, ţe mohla umřít doma, i 
kdyţ uţ nemohla vycházet. Také máme výtah aţ v mezipatře. Tak se prostě 
dříve stavělo. Lidé umírali v niţším věku, nemocní doţívali poslední dny, 
týdny, měsíce v nemocniční opuštěnosti, celá léta doţívali v ústavech a v tak 
zvaných léčebnách dlouhodobě nemocných. Dnes, kdy se řada lidí brání do-
ţívání v ústavech, kdy stát tuto potřebu pochopil a dává lidem starým a li-
dem s postiţením finanční pomoc, aby si mohli zaplatit některé sluţby a ţít a 
doţít doma, naráţejí tito lidé na stejný problém jako moje máma, jako pan 
Ivan Medek - na bariérovost našich staveb.  
 
Čtyři nezbytné podmínky 
  
I můj manţel se stal invalidním a já teď ve velkoměstě, kde jsem se narodila 
a proţila celý ţivot, sháním byt, který by splnil čtyři podmínky: moţnost 
parkování v blízkosti domu, bezbariérový přístup do domu a k výtahu, který 
by zastavil u bytu. Tou čtvrtou podmínkou je, aby vozík projel všemi dveřmi. 
Přečetla jsem několik stovek inzerátů, odpověděla na desítky a stále jsem 
nic nenašla. Proč? Protoţe mnohé novostavby se stále stavějí tak, ţe člověk 
musí překonat několik schodů při vstupu do budovy, dveře do koupelen a 
záchodů jsou úzké a vozík jimi neprojede. Ve starých domech stále chybějí 
výtahy a úpravy starších domů se povolují bez zajištění bezbariérovosti. Je 
zcela neuvěřitelné, ţe i řada makléřů realitních kanceláří nechápe problémy 
vozíčkářů - ti zdraví lidé si nedovedou představit problémy lidí neschopných 
normálního pohybu. „Jsou tam jenom jeden nebo dva schody... ty dveře jsou 
dvoukřídlové, tak si je musí otevřít a projede... výtah jede do mezipatra a 
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pak přece snad ten kousek vyjde... do té koupelny mu přece můţete po-
moct, kdyţ jsou tam tak úzké dveře...“ V roce 1990 si mi stěţovala pracov-
nice stavebního odboru jedné praţské části, ţe se jí strašně zkomplikoval 
ţivot tím, ţe musí u nových staveb vyţadovat úplně nesmyslnou věc, jakousi 
bezbariérovost pro lidi na vozíku, coţ povaţovala za blbost. Dokonce prohlá-
sila, ţe u nás ţádní vozíčkáři nejsou. Ty, co potkáváme na ulici, to jsou jen 
turisté ze Západu. Odpověděla jsem, ţe i u nás vozíčkáři ţijí, ale zatím vět-
šinou jen v ústavech, které vytvořil komunistický reţim. Zvykli si na ústavní 
ţivot v pasivitě, na ţivoření mezi stejně postiţenými lidmi. Ale ti, kteří po-
znali ţivot na svobodě buď díky tomu, ţe byli tehdy ještě mladí a zdraví, 
nebo měli úraz, který je připoutal k vozíku, aţ po listopadu 1989, ti většinou 
do ústavu nechtějí a hledají moţnosti ţivota na svobodě. Těţko ale hledají 
byt a těţko hledají přístupy do kin, divadel, na výstavy, do restaurací, hote-
lů a ubytovacích zařízení, mají problémy s přístupy do veřejné dopravy, s 
rozbitými a neupravenými chodníky... 
 

Kina, do kterých se fárá 
  
Ani domy, které dobří architekti krásně zrestaurovali, jako např. architekt 
Lábus Langhansův dům s výstavní galerií, nemají výtah. Někde pro něj 
opravdu není místo, ale tady by se byl dal instalovat na zeď zadního traktu, 
kde je galerie s kvalitními výstavami, ale špatně chodícím lidem a vozíčká-
řům je v patrech nepřístupná. Nedostanou se do mnoha divadel a kin, které 
byly uţ rekonstruovány, ale kam se - jak říkával Jan Werich - „fárá“, stejně 
jako do prostor, kam vzhůru vedou pouze schody. Například ţádný vozíčkář 
nemůţe navštívit výstavy v Jízdárně Praţského hradu. Nedávno jsem podepi-
sovala petici k upřednostnění výstavby bezbariérových vstupů do zbylých 
stanic metra, kde chybí - územní plán Prahy pro další léta je totiţ neupřed-
nostňoval. Vím, ţe takových věcí si zdravý člověk opravdu nevšimne. Ale 
úředníci zodpovědní za úpravy starých staveb a za stavby nové by si to uvě-
domit měli. Je to jejich povinnost, i kdyţ ji moţná zákon neukládá. Kaţdé-
mu, i jim, se totiţ můţe lehce stát, ţe skončí na posteli a jedině jízdou na 
vozíku se z té postele můţe dostat zpátky mezi lidi. Stane se to při dopravní 
nehodě, při skoku do vody, při pádu ze stromu, po amputaci nohy nebo 
prostě jen stářím. 
 
Tak jako se to stalo panu Medkovi a jak se děje dalším tisícům lidí ve vel-
kých městech. 

 
 

LJUBA VÁCLAVOVÁ filmová dokumentaristka 
Zdroj: Lidové noviny 
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REKONDIČNÍ POBYTY 

 

Rekondiční pobyt AMD v Třemošné u Plzně: „Putování nejen 
po Plzeňském kraji“. 
 
Bohuţel přihlášky jiţ jen pro náhradníky.  
 
 
Místo pobytu: bezbarierový dům Exodus v Třemošné u Plzně, 

 ubytování ve dvou aţ čtyřlůţkových pokojích 
 
Termín konání: 22. aţ 26. května, nástup i odjezd v dopoledních 

   hodinách  
 
Pobytový poplatek: 340 aţ 390 Kč na osobu a den (celodenní strava, 

         cena je závislá na kategorii ubytování) 
 
Přihlášky: do 8. května 2010, telefonicky na čísle 603 216 943, 
                na  e-mail: amdplzen@volny.cz nebo na adresu: 

 
Zuzana Vojáčková, 

                                Chříč 98, 331 41 Kralovice 
 
Letos pořádáme jiţ 7. ročník Národního putování po Plzeňském kraji.  
Tento rekondiční pobyt je určen pro ty z nás, kteří mají alespoň tro-
chu dobrodruţnou povahu a chtějí zaţít příjemné chvíle napětí.  
Vţdy je vše připraveno a přizpůsobeno našim moţnostem. Na progra-
mu bude kaţdoroční sjezd „divoké“ řeky Berounky, celodenní výlet do 
Německa - nutno mít s sebou platný osobní doklad platný v EU, ná-
vštěva plzeňského pivovaru. A mnoho jiných překvapení. Pokud po-
třebujete podrobnější informace, neváhejte a obraťte se na mne.  Za 
všechny pořadatele srdečně zve 
                                                                         

Zuzana Vojáčková    

 

 

 

mailto:amdplzen@volny.cz
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Rekondiční pobyt ve Velkých Losinách. 

 
Vážení členové, 

 

opět Vás zveme na tradiční rekondiční pobyt ve Velkých Losinách, který se 

bude konat od 3. do 10. července 2010, s ubytováním v hotelu Praděd. 

Přestože jsme měli od minulého pobytu stanoven termín, Hotel Praděd je 

od ledna mimo provoz. Začátkem března jsem se teprve dozvěděl, že bude 

znovu otevřen 3. 4. Domluvil jsem veškeré potřebnosti a přikládám tedy 

pro zájemce závaznou přihlášku. Vzhledem k tomu, že musím do 22. dubna 

hotelu upřesnit stav objednávky, prosím o její vyplnění a odeslání obratem 

na moji adresu, popř. e-mailem. Tak jak je zvykem, začínáme sobotní veče-

ří a končíme snídaní, též v sobotu, ale přesně za týden. Předběžná cena 

pro jednu osobu je prozatím stanovena na Kč 4.000,-. V částce je zahrnu-

ta cena za ubytování, stravování (polopenze, snídaně a večeře), pojištění 

účastníků, bazén a určitý počet masáží, který bude upřesněn dle finanč-

ních možností. Dopravu si hradí každý sám. Pro účastníky, kteří budou po-

třebovat dopravu mikrobusem z Prahy a nejbližšího okolí, ji organizačně 

zajistíme. 

Vzhledem k tomu, že bezbariérových pokojů je omezený počet, nebudeme 

moci zřejmě uspokojit všechny zájemce o ně, a budeme dávat přednost 

těm, na které se loňského roku nedostalo. 

V případě Vaší účasti dostanete podrobnější informace nejpozději do 15. 

května zvacím dopisem. 

Pro účastníky, kteří odřeknou přihlášku v době kratší než jeden měsíc před 

nástupem, budeme nuceni použít storno poplatky, schválené VAMD. 

Věříme, že budete mít tak jako minulá léta zájem o tento pobyt v pěkném 

prostředí a již dnes se těším opět na setkání s Vámi. 

 

V Kladně dne 3. 3. 20010 

Za AMD Petr Procházka  

272 01 Kladno, Hřebečská 2674 

Email: prochap@volny.cz 

Mobil: 603255820 
 
 

mailto:prochap@volny.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

 
Od 1. 1. do 31. 3. 2010 oslavili ţivotní jubileum tito naši členové: 
 
35 let – Vítězslav Dráb 
 
40 let – Jitka Valerová, Martina Hylská 
 
45 let – Věra Zavadilová, 

 Ivana Petráčková 
 
50 let – Stanislava Joštová, 

 Darja Mouchová 
 
55 let – Hana Stašková, 

 Pavla Herrmannová,  
           Jiří Kodet, 

 Zdeněk Sobota, 
 Luděk Paprskář,  

            Miloslav Šnajdr, Věra Škáchová 
 
60 let – Stanislav Jura, Jan Melkus 
 
65 let – Jitka Hvězdová, Anna Kolářová 
 
80 let – Gertruda Samoláková 
 

Blahopřejeme! 
 

 
Se smutkem oznamujeme, ţe nás navţdy opustila 
 
Helena Kolečářová 
 
 
 
 
 

 
 
Vzpomínáme! 
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Bowling – Plzeň 20.3.2010 
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Vychází čtvrtletně a je neprodejný  
Zpravodaj AMD je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR a je registro-
ván Ministerstvem kultury ČR pod ev. čís. E 11139 Tisk - TISK EXPRES 

s.r.o. 
 

Uzávěrka příštího čísla 30. 6. 2010 
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