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AMD je členem České rady humanitárních 
organizací, Národní rady osob se zdra-
votním postižením České republiky a 
členem EAMDA – Evropské aliance aso-
ciací nervosvalových nemocí. 

 
 

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, která sdružuje postižené muskulární dystrofií 
(tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými nemocemi, je celonárodní nevládní nezisková 
organizace působící v České republice. Muskulární dystrofici patří k nejtíže postiže-
ným, mnozí jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob se všemi nega-
tivními 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 asociacemi 
obdobného charakteru, které dnes existují ve většině zemí světa jako významná sou-
část v boji proti nervosvalovým chorobám a jejich následkům. Poskytuje též sociálně 
právní poradenství a jinou pomoc svým členům. 
Důležitou součástí činnosti Asociace muskulárních dystrofiků je vydávání členského 
časopisu ZPRAVODAJ AMD, který vychází čtvrtletně a poskytuje informace členům jak 
z oblasti vlastní činnosti AMD, tak i z oblasti lékařské vědy a výzkumu nervosvalových 
chorob. Časopis přináší také novinky ze zahraničí, jež souvisejí s nervosvalovými ne-
mocemi, a je základem pro vzájemnou výměnu zkušeností a názorů postižených. 
Cílem AMD v ČR je trvale sledovat a pomáhat řešit širokou problematiku postižených 
nervosvalovými nemocemi včetně dětí a mládeže. 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.amd-mda.cz, email: info@amd-mda.cz  

Kancelář: Petýrkova 1950/18 (suterén), 148 00 Praha 414 

 

Úřední hod.: Po 9:00 – 12:00, 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.amd-mda.cz/
mailto:info@amd-mda.cz


4 
 

ÚVODNÍ SLOVO 
 
V minulém vydání Zpravodaje jsme vás prostřednictvím dotazníku vy-
bídli, abyste vyjádřili své názory na činnost organizace, co byste uvítali, 
co by ji mohlo zpestřit a zlepšit a kam ji nasměrovat. Bohužel jsme ob-
drželi jen tři reakce. Chtěli jsme touto akcí zjistit, jestli se naše záměry 
shodují alespoň rámcově s vašimi představami. Čekali jsme, že od vás 
dostaneme nějaké nové podněty nebo nápady na nové akce. Bohužel 
se tak nestalo. Již delší dobu ve výboru diskutujeme o tom, jak usku-
tečnit setkání členské základny, abyste se seznámili osobně s členy 
výboru a sami mezi sebou. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že pro 
mnoho z vás je obtížné cestovat. Některé akce se musejí naplánovat 
hodně dopředu a finančně zajistit např. z grantů. Proto jsme chtěli udě-
lat takový předběžný průzkum. 
V rubrice Zúčastnili jsme se přinášíme zprávu z jednání ČAVO (Česká 
asociace pro vzácná onemocnění) a pak ze semináře Vzácná one-
mocnění. Obě akce se pořádaly v Poslanecké sněmovně. Jsme členy 
ČAVO od samého počátku a v rámci této organizace chceme prosazo-
vat zájmy lidí postižených svalovou dystrofií a dalšími nervosvalovými 
nemocemi. I když každá zastoupená organizace má trochu jiné pro-
blémy, mnohé zájmy a potřeby se protínají, a je tak větší šance, že nás 
bude slyšet. 
Ve Zpravodaji najdete i články z konference EAMDA v Budapešti, 
v sociální oblasti pak informace o změnách v lázeňské péči, o šacho-
vém turnaji MDA RIDE s mezinárodní účastí. Zvláště bych chtěl upo-
zornit na zprávu z jednání NRZP a VZP o souběhu pomůcek u těžce 
tělesně postižených, kdy VZP prostřednictvím revizních lékařů odmítá 
hradit souběh pomůcek, jako je elektrický vozík, elektricky polohovatel-
ná postel a mechanický vozík. Výsledek tohoto jednání přináší určitou 
naději, že by to v případě dobře napsané a odůvodněné žádosti, hlav-
ně od odborného lékaře, neměl být problém. 
V prosincovém čísle již tradičně otiskujeme přihlášky na rekondiční 
pobyty. Věnujte pozornost pokynům a termínům, abyste zbytečně ne-
promarnili šanci pobyty absolvovat. 
Vážení členové, přeji Vám krásné a pohodové vánoční svátky a 
v novém roce především, ať se Vám vyhýbají nepříjemné události, ať 
potkáte samé usměvavé a příjemné lidi. Přeji Vám hodně zdraví a op-
timismu. 

 
Zdeněk Janda 
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
 
Sociální poradenství vám poskytujeme v kanceláři AMD: 
 
Úřední hodiny: 
pondělí   9:00 – 12:00 
úterý  13:00 – 16:00 
středa  10:00 – 13:00 
čtvrtek  13:00 – 16:00 
pátek    9:30 – 12:30 
 
Tel.: 272 933 777, mimo tyto hodiny pak na tel.: 722 946 323 – Iveta Jelínková 
Se svými dotazy se můžete obracet i písemně na adresu kanceláře: 
AMD v ČR, Petýrkova 1953, 148 00 PRAHA 4 – Chodov nebo 
e-mailem na: info@amd-mda.cz 
Webové stránky: www.amd-mda.cz 
 
Bezplatné právní poradenství pro členy AMD v ČR poskytuje: 
 
JUDr. Jan Bébr  
Telefon: 257 003 451 
E-mail: info@akabas.cz  
 
Možnost zastupování při soudním řízení, sepsání odvolání proti různým roz-
hodnutím a další právní úkony. 
 
Odborná pracoviště: 
 
PRAHA 
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.  
Vedoucí lékař neuromuskulární poradny FN Motol  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
Tel.: 224 436 866, E-mail: radim.mazanec@email.cz 
 
Doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc. 
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 
Kateřinská 30, 120 00 Praha 2 
Tel.: 224 965 052 
 
BRNO 
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA 
Zástupce přednosty Neurologické kliniky pro LPP FN Brno  
Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Tel.: +420 532 232 502, fax: +420 532 232 249 
E-mail: svohanka@fnbrno.cz  

mailto:info@amd-mda.cz
http://www.amd-mda.cz/
mailto:info@akabas.cz
mailto:radim.mazanec@email.cz
mailto:svohanka@fnbrno.cz
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INFORMUJEME 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jednorázové heslo: DMS AMD 
 
Heslo na opakované zasílání DMS jednou měsíčně po celý rok:  
DMS ROK AMD 
 
DMS odešlete na číslo: 87 777 
 
Cena SMS je 30 Kč, AMD bude připsáno 27 Kč z každé SMS. 
 
Službu zajišťuje Fórum dárců. 
 
www.darcovskasms.cz, www.darujspravne.cz, www.donorsforum.cz 

 
 

http://www.darcovskasms.cz/
http://www.darujspravne.cz/
http://www.donorsforum.cz/
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Členské příspěvky 2013 
 
Příspěvky na příští rok, prosíme, plaťte v období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013. 
 
Výše příspěvků je 200,- Kč za rok. Posílejte přiloženou složenkou, nebo pře-
vodem na účet. Číslo účtu najdete na třetí straně Zpravodaje dole. 
 
Nezapomeňte vždy uvést do kolonky pro příjemce čitelně své jméno a po-
známku, že jde o členský příspěvek. Jako variabilní symbol uveďte své 
členské číslo. 
 
Pokud jste ještě nestačili zaplatit příspěvky za letošní rok, učiňte tak co 
nejdříve. 
 
 
 
 
 

Žádosti o příspěvek 
 
Pokud uvažujete o pořízení nějaké kompenzační pomůcky, která není hraze-
na, nebo je hrazena jen z části, zdravotní pojišťovnou či sociálním odborem, 
můžete si podat předběžnou žádost na příspěvek z výtěžku akce MDA RIDE. 
Vaše žádosti budeme evidovat a podle získaných prostředků rozdělovat. 
V. ročník MDA RIDE proběhne v červnu 2013. Po tomto datu budeme vyhod-
nocovat podané žádosti. 
 
 
 
 

Anketa 
 
V předchozím vydání Zpravodaje jsme se prostřednictvím ankety snažili zjistit, 
jaké jsou vaše názory na činnost AMD, čemu byste si přáli, aby se věnovala 
větší pozornost a kam by měla směrovat. Bohužel jsme obdrželi jen tři reakce. 
Je těžké vyvíjet nějakou aktivitu, když nevíme, jestli se shoduje alespoň rám-
cově s Vašimi představami. Rádi bychom, abyste se aktivněji zapojovali do 
těchto anket a jiných aktivit. Svými návrhy, nápady, připomínkami a zkuše-
nostmi pomůžete při organizaci, plánování a zpestření činnosti AMD. 
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ZÚČASTNILI JSME SE 
 

42. výroční setkání EAMDA 

Budapešť 4. – 7. října 2012 
 
Letošní, 42. mezinárodní konference EAMDA (Evropská aliance asociací 
muskulárních dystrofiků) se konala 4. – 7. října v Budapešti. Přes počáteční 
organizační problémy se nakonec podařilo zajistit vhodný hotel na Margareti-
ně ostrově a sestavit celkem zajímavý program. Bohužel nebylo možné pořá-
dat vzdělávací kurz pro odborníky, který každý rok financovalo TREAT – 
NMD. Vzhledem ke skončení dotací ze strany Evropské unie a také v důsled-
ku krácení dotací jednotlivým národním organizacím nebylo možné zajistit ani 
přednášející odborníky ze západních zemí, jako tomu bylo v loňském roce 
v Praze. Maďarští kolegové nás seznámili s novým stavem, který nastal 
v sociální oblasti po nástupu nové pravicové vlády, kdy se u nich škrtají veške-
ré benefity a dotace pro občanská sdružení zdravotně postižených. Situace 
osob postižených svalovou dystrofií nebo jinými nervosvalovými nemocemi 
opravdu není v Maďarsku jednoduchá. Jejich asociace má velmi slabou čin-
nost, jelikož jí chybí především finanční prostředky. Namátkou uvádím jeden 
aspekt, který nás velmi zarazil, a to, že z průzkumu provedeného mezi oso-
bami postiženými svalovou dystrofii vyplynulo, že nikdo z nich nemá zaměst-
nání.  
První den konference byl jako tradičně věnován odborné problematice a zdra-
votním vyhlídkám osob s MD. Předsedající tohoto bloku přednášek byla Dr. 
Agnes Herczegfalvi. 
Zajímavé byly přednášky o genetické diagnostice a registrech pacientů s DMD 
a SMA v Maďarsku, nových perspektivách osob s Duchennovou svalovou 
dystrofií nebo o roli plavání při léčbě osob s MD a zkušenostech získaných v 
rehabilitačním centru ve Slovinsku.  
Druhý den byl věnován sociálním aspektům a mezi jinými zazněly přednášky 
o činnosti EDF (Evropské fórum pro osoby zdravotně postižené) a jeho plá-
nech pro nadcházející období. Paní Erzsébet Földesi, viceprezidentka EDF, 
zároveň načrtla možnosti spolupráce s EAMDA.  
Velmi podnětné byly též přednášky o podpoře pro rodiny s dětmi postiženými 
svalovou dystrofií nebo o moderních technologiích, které mohou ulehčit život 
lidem se svalovou dystrofií a zlepšit kvalitu jejich života.  
Na valné hromadě členských zemí EAMDA se diskutovalo o budoucnosti této 
aliance, o nutnosti získání nového legislativního statutu a možnostech získání 
dalších finančních prostředků z evropských fondů. I nadále zůstává hlavním 
cílem EAMDA podpora národních organizací muskulárních dystrofiků ve 
střední a východní Evropě a propagace jejich problematiky nejen v lékařské, 
ale hlavně v sociální oblasti.  
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Bylo stanoveno, že příští setkání EAMDY se bude konat v Chorvatsku a 
v roce 2014 ve Slovinsku. 
Konference byla zakončena prohlídkou města Budapešť, které svými architek-
tonickými skvosty připomíná Prahu. Na obou březích Dunaje se pyšní nádher-
nou stavbou Parlamentu, Rybářskou baštou, krásnými mosty a jinými historic-
kými památkami. 
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Setkání členů České asociace pro vzácná onemocnění 
 
Dne 21. 11. 2012 jsme se v budově Poslanecké sněmovny zúčastnili třetího 
setkání členů České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO). 
Po uvítání účastníků Ing. Markétou Lhotákovou, předsedkyní ČAVO, jsme 
vyslechli velice zajímavou přenášku MUDr. Viktora Kožicha na téma dědič-
ných metabolických poruch. Prezentaci z této přednášky naleznete na 

http://www.vzacnenemoci.cz/. Zajímá-li vás téma novorozeneckého screeningu, 

více informací najdete na http://www.novorozeneckyscreening.cz. 

Naše setkání pokračovalo informacemi o činnosti ČAVO v období 
červen - listopad 2012. Ing. Markéta Lhotáková nás seznámila s činností 
v Meziresortní a mezioborové pracovní skupině pro vzácná onemocnění při 
MZ ČR. Byli jsme informováni o tom, že dne 29. 8. 2012 Vláda ČR schválila 
Národní plán pro vzácná onemocnění na léta 2012 až 2014. Jde o programo-
vý dokument, který určuje, jakým způsobem by se měla rozvíjet péče v oblasti 
vzácných onemocnění. Zabývá se především včasnou diagnostikou, dostup-
ností léčby, pravidly centralizace péče, zlepšováním vzdělanosti a informova-
nosti a klasifikací nemocí.  
ČAVO vynakládá značné úsilí na zvyšování povědomí a informovanosti o 
vzácných onemocněních. Mezi aktivitami zaměřené na tuto oblast byly zmíně-
ny mezi jinými: webové stránky www.vzacna-onemocneni.cz, vydávání zpravo-

daje ČAVO, vznik krátkého filmu s problematikou vzácných onemocnění „Sa-
mi vzácní, spolu silní“, cyklus pořadů o vzácných onemocněních, který se 
začne vysílat od ledna 2013 na radiu Classic FM, v jehož rámci byl jeden díl 
věnován muskulární dystrofii, o které bude hovořit předseda AMD Zdeněk 
Janda, cyklus článků ve Zdravotnických novinách a jiné. Dále nám byly pře-
dány informace o činnosti pracovních skupin. S pracovní skupinou Sherlock 
nás seznámila Mgr. Alice Onderková a zároveň nás požádala o pomoc při 
vyhledávání kontaktů na nové pacientské organizace, které by měly zájem 
vstoupit do ČAVO. O zaměření druhé pracovní skupiny Priority hovořila paní 
Uhlíková a seznámila nás s výsledky vyhodnocení dotazníků, na které odpo-
vídaly pacientské organizace.  
 

                               PaedDr.Jitka Molitorisová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vzacnenemoci.cz/
http://www.novorozeneckyscreening.cz/
http://www.vzacna-onemocneni.cz/
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Seminář „Vzácná onemocnění“  
 
21. listopadu 2012 se AMD v budově Poslanecké sněmovny zúčastnila semi-
náře Vzácná onemocnění. Naši organizaci zastupovali Jitka a René Molitori-
sovi. Seminář byl pořádán Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Výborem pro 
sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Minis-
terstvem práce a sociálních věcí a pod záštitou poslankyně MUDr. Patricie 
Kotalíkové a MUDr. Jitky Chalánkové.  
Seminář byl rozdělen na dva bloky, první blok byl zahájen promítnutím krátké-
ho filmu ČAVO „Sami vzácní, spolu silní“. Seminář moderovala s velkým pře-
hledem a fundovaností Lenka Petrášová z MF Dnes.  
V prvním bloku vystoupil Ing. Petr Nosek, náměstek ministra zdravotnictví pro 
oblast zdravotního pojištění, s informacemi o úhradě péče a budoucnosti 
úhrady péče za léčbu vzácných onemocnění. 
Prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., přednosta Ústavu biologie a lékařské 
genetiky FN Motol, reagoval na promítnutý film a hovořil na téma čtyř P u 
vzácných onemocnění: Pomyslet, Poznat, Pomoci a Profinancovat. Přednášku 

prof. Macka najdete na www.vzacnenemoci.cz.  
MUDr. Kateřina Kubáčková z onkologického oddělení FN Motol nás seznámila 
s Orphan drugs, léky pro vzácná onemocnění, a hovořila o diagnostice a léčbě 
vzácných onemocnění. Přednáška Mgr. Filipa Vrubela, ředitele odboru farma-
cie MZ ČR, byla zaměřena na dostupnost, náklady a úhrady léčby vzácných 
onemocnění. 
V úvodu druhého bloku semináře jsme se dozvěděli, že je Větrníkový den pro 
slané děti, děti s nemocí příliš slaného potu. Větrník je logem Klubu nemoc-
ných cystickou fibrózou a symbolizuje ztížené dýchání dětí. Řada z nich ho 
nedokáže ani roztočit. Byli jsme vyzváni, abychom všichni složili větrník, 
k němuž jsme dostali materiál, a podpořili tak tyto děti. Druhý blok zahájila Ing. 
Ludmila Müllerová, ministryně práce a sociálních věcí ČR, která zdůraznila, že 
Vláda ČR odsouhlasila 29. srpna 2012 Národní akční plán pro vzácná one-
mocnění na léta 2012-2014. Více informací a samotný plán naleznete na 
webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Řeč paní ministryně podpořil PhDr. Martin 
Vacek, předseda výboru pro sociální politiku. V dalších příspěvcích vystoupili 
MUDr. Jitka Chalánková, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku, která 
hovořila o posuzování příspěvku na péči a o dávkách pro zdravotně postižené, 
MUDr. Julie Wernerová z Ministerstva práce a sociálních věcí představila zá-
kladní zásady lékařské posudkové činnosti a Romana Klímová, která se za-
měřila na zkušenosti z pohledu pacienta. Následovala velmi zajímavá před-
náška prof. MUDr. Josefa Vymazala, DrSc., primáře Radiodiagnostického 
oddělení Nemocnice Na Homolce, o léčbě mozkového glioblastomu pomocí 
metody TTF, léčba elektrickým proudem, která byla vyvinuta u nás. Následo-
valo slovo Ing. Markéty Lhotákové, předsedkyně ČAVO, která nás s asociací a 
její činností seznámila. Posledním příspěvkem druhého bloku byla zpráva 
MUDr. Patricie Kotalíkové, členky Výboru pro zdravotnictví, která nás sezná-

http://www.vzacnenemoci.cz/
http://mzcr.cz/dokumenty/narodni-akcni-plan-pro-vzacna-onemocneni-na-leta-2012-2014_6713_1.html
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mila s vyčíslenými náklady na léčbu vzácných onemocnění. Seminář byl za-
končen diskuzí, která se týkala též nespokojenosti s nejednotnou politikou 
posudkové služby a postupu při přiznávání příspěvků na péči. 
 

PaedDr. Jitka Molitorisová 

 
 
 

                                
 

 
Ing. Markéta Lhotáková, PhD., předsedkyně ČAVO 
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SOCIÁLNÍ PORADNA 

Aktuálně z legislativy 

Lázeňská péče od 1.10.2012 
 
Dne 1. 10. 2012 nabyl účinnosti novelizovaný Indikační seznam pro lázeňskou 
léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost (vyhláška č. 267/2012 Sb.), 
který stanovuje podmínky a možnosti plně či částečně hrazené lázeňské léč-
by. 
 

Hlavní změny, které novela vyhlášky přináší:  
 

 Zkrácení délky komplexní lázeňské péče u dospělých z původních 28 
dnů na 21 dnů 

 Délka příspěvkové lázeňské péče u dospělých zkrácena na 14 dnů, 
popř. původních 21 dnů dle dohody s pacientem 

 Komplexní lázeňská péče u dětí a dorostu stanovena na 28 dnů 
 Možnost prodloužení lázeňského pobytu na doporučení lázeňského 

lékaře, které schválila zdravotní pojišťovna 
 Zachována možnost opakování lázeňské péče: ve formě příspěvkové 

a u řady diagnóz i komplexní lázeňské péče. Přesné podmínky stano-
ví indikační seznam. 

 
O konkrétních změnách, týkajících se vašeho zdravotního stavu, se informujte 
u vašeho odborného lékaře. 
 

Změkčení sociální reformy od 1.12.2012 
 
Dne 1. 10. 2012 podepsal prezident ČR novely několika zákonů tzv. sociální 
reformy, novely jsou pozitivního charakteru, znamenají „změkčení“ některých 
ustanovení jednotlivých zákonů. Novely by měly vejít v účinnost k datu 1. 12. 
2012. 
 
Čeho se budou změny především týkat: 
 
1. Příspěvek na mobilitu také pro osoby v pobytových zařízeních 
Příspěvek na mobilitu, dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením, nyní není přiznáván osobám, kterým jsou 
poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v 
domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domo-
vě se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Tato 
skutečnost by se měla změnit a osoby, kterým jsou poskytovány pobytové 

http://vozickar.com/lazenska-pece-od-1-10-2012/
http://vozickar.com/zmekceni-socialni-reformy-od-1-12-2012/
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sociální služby, by po splnění ostatních podmínek mohly mít „z důvodů hod-
ných zvláštního zřetele“ na příspěvek na mobilitu nárok. V těchto případech by 
však lidé v pobytových zařízeních neměli pravidelnost dopravování 
v kalendářním měsíci prokazovat čestným prohlášením, ale budou muset tyto 
skutečnosti dokazovat. Jakým způsobem se toto bude dít však není součástí 
novely zákona. 
 
2. Nahrazení „výpůjčky“ zvláštní pomůcky příspěvkem na pomůcky 
Další novinkou by mělo být zrušení výpůjčky zvláštní pomůcky, kterou taktéž 
upravoval výše uvedený zákon. Prostředky na pomůcky jako je schodolez, 
stropní zvedací systém, schodišťová plošina a schodišťová sedačka, by se 
měly žadatelům poskytovat v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku. Maximální 
výše příspěvku by měla být stejná, tedy 350 000,- Kč, s výjimkou schodišťové 
plošiny, na kterou by se mohl poskytovat příspěvek až ve výši 400 000,- Kč. 
Pokud by člověk čerpal příspěvek konkrétně na schodišťovou plošinu, zvýšil 
by se mu i nynější limit čerpání příspěvků na zvláštní pomůcku, z nynějších 
800 000,- Kč na 850 000,- Kč za 60 kalendářních měsíců. 
Nepříliš pozitivní je informace, že příspěvek na schodišťovou plošinu by měl 
být poskytnut pouze v případě, že odstranění bariéry nepůjde dosáhnout pro-
střednictvím schodolezu. Navíc pokud by člověk žádal o příspěvek na scho-
dišťovou plošinu, schodišťovou sedačku nebo stropní zvedací systém, musel 
by Úřadu práce doložit alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariér. 
 
3. Opětovný souběh rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči 
Důležitou novinkou bude opětovné zavedení možnosti souběhu rodičovského 
příspěvku a příspěvku na péči, který nyní není možný. O rodičovský příspěvek 
(v případě, že nyní pobíráte pouze příspěvek na péči na zdravotně postižené 
dítě) je nutné písemně požádat na příslušném ÚP v místě bydliště nejdříve k 
datu účinnosti této novely (1. 12. 2012). 
 
4. Zvýšení příspěvku na péči pro děti od 4 do 7 let věku ve III. a IV. stupni 
Neméně podstatnou změnou by byla novela zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb., která by měla umožnit zvýšení příspěvku na péči o 2 000,- Kč, 
a to nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve 
stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Pokud by však 
rodině již zvýšení příspěvku na péči o 2000,- Kč náleželo z důvodu nízkých 
příjmů (nižších než dvojnásobek životního minima rodiny), navýšení se již 
podruhé nepoužije. 
 
 

Lucie Marková, DiS. 
Odborné sociální poradenství Ligy vozíčkářů 

poradna@ligavozic.cz 
Bezplatná linka 800 100 250 

 

mailto:poradna@ligavozic.cz
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Dotazy z poradny pro život s postižením Ligy vozíčkářů 
 
Dotaz 
Prosím o radu ohledně posuzování zdravotního stavu pro nárok na invalidní 
důchod. Podal jsem si žádost o invalidní důchod a půjdu na přezkoumání 
zdravotního stavu na LPK. Mohu odmítnout posudkového doktora, který můj 
stav bude posuzovat? Děkuji za odpověď. 
 
Odpověď 
Obávám se, že bez posouzení zdravotního stavu (snížení pracovní schopnos-
ti) posudkovým lékařem ČSSZ nelze dokončit řízení o invalidním důchodu (dle 
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 
§83b). Pokud byste chtěl odmítnout konkrétního posudkového lékaře, tzn. 
požadoval byste změnu posudkového lékaře, toto je možné pouze při pode-
zření z tzv. předpojatosti. Změna posudkového lékaře se řídí Správním řádem 
č. 500/2004 Sb., § 14. Jakým způsobem je třeba žádost o změnu posudkové-
ho lékaře podat, pak stanovuje § 37 výše uvedeného zákona. V případě, že 
byste se sepsáním žádosti o změnu potřeboval pomoci, doporučuji obrátit se 
na některou z občanských poraden, které poskytují právní poradenství.  
V případě, že by Vám nebyl invalidní důchod přiznán, nebo by Vám byl při-
znán v jiném stupni, než který požadujete, můžete zkusit podat ve lhůtě do 30 
dnů od doručení rozhodnutí námitku. V námitkovém řízení by pak posuzoval 
Váš zdravotní stav jiný posudkový lékař. 
 
Dotaz 
Ráda bych Vás požádala o postup při jednání ohledně průkazu ZTP. V minu-
losti mi byl přiznán průkaz ZTP s platností do 31. 8. 2012. V červnu 2012 jsem 
podala novou žádost o průkaz i mobilitu s tím, že mi bylo dnes na úřadě sdě-
leno, že mi byl přiznán pouze průkaz TP a mobilita zamítnuta. A také, že se 
nelze proti rozhodnutí o průkazu dále odvolat, pouze u mobility. Nevím, zda je 
to pravda a jak dál postupovat. Odvolat se nebo podat novou žádost? Nová 
žádost se prý podává nejdříve po roce dle sdělení úřednice úřadu. 
Zamítnutí průkazu ZTP je pro mě velice vážným problémem především 
z důvodu parkování. Děkuji za odpověď. 
 
Odpověď 
Průkaz osoby se zdravotním postižením je od 1. 1. 2012 opravdu navázán na 
příspěvek na mobilitu, případně na nezvládnutí některých základních životních 
potřeb podle kritérií příspěvku na péči (mobilita nebo orientace). Není však 
pravda, že by se nedalo ohledně zamítnutí průkazu osoby se zdravotním po-
stižením, případně přiznání nevyhovujícího stupně průkazu, odvolat. Odvolání 
můžete podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, se kterým nesouhlasíte. 
Vzor odvolání ohledně průkazu OZP naleznete na našem webu 
www.ligavozic.cz/ip v sekci Vzory a praktické informace. Je však možné, že 
pracovnice Úřadu práce měla na mysli případ, kdy Vám dle přiznání příspěvku 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=39631&recShow=104&fulltext=&nr=582%7E2F1991&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=39631&recShow=104&fulltext=&nr=582%7E2F1991&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=58370&recShow=13&fulltext=500%7E2F2004&nr=500%7E2F2004&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=58370&recShow=13&fulltext=500%7E2F2004&nr=500%7E2F2004&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=58370&recShow=36&fulltext=500%7E2F2004&nr=500%7E2F2004&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/view,poradny/
http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000094#odst3
http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000095#odst4
http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000095#odst3
http://www.ligavozic.cz/ip
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na péči ve stupni I. a nepřiznání příspěvku na mobilitu opravdu náleží dle le-
gislativy pouze průkaz TP. V takovém případě by opravdu bylo smysluplnější 
podat odvolání proti nepřiznání příspěvku na mobilitu, a pokud by Vám byl 
příspěvek na mobilitu přiznán, měla byste automaticky nárok na průkaz 
ZTP/P. Vzor odvolání proti nepřiznání příspěvku na mobilitu taktéž naleznete 
na našem Informačním portálu. Závěrem dodávám, že zákonem není daná 
žádná lhůta, po jaké době můžete znovu podávat žádost o příspěvek na mobi-
litu či průkaz OZP. 
 

Na vaše dotazy odpovídají pracovníci  
Poradny pro život s postižením Ligy vozíčkářů 

www.ligavozic.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://ligavozick.skynet.cz/ip/prakticke_informace.php?oblast=9000097#odst3
http://www.ligavozic.cz/
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Schůzka společné pracovní skupiny NRZP ČR s VZP ČR za 
účasti odborných lékařských společností dne 2. 10. 2012 

 
Dne 2. 10. 2012 proběhla na NRZP ČR plánovaná schůzka za reprezentativní 
účasti zástupců VZP ČR, odborných lékařských společností a NRZP ČR.  
 
Jediným bodem jednání byly souběhy zdravotnických prostředků - a) souběh 
elektrického invalidního vozíku s mechanickým invalidním vozíkem, b) souběh 
elektrického invalidního vozíku s elektricky ovládanou polohovací postelí a 
také c) souběh elektricky ovládané polohovací postele s elektrickým invalid-
ním vozíkem a mechanickým invalidním vozíkem současně, úhrada těchto 
pomůcek z veřejného zdravotního pojištění a jejich následné, souběžné za-
půjčení klientovi – pojištěnci. NRZP ČR toto jednání na této reprezentativní 
úrovni svolala především proto, že obdržela tento a minulý rok značné množ-
ství stížností klientů na to, že jsou tyto souběhy pomůcek revizními lékaři VZP 
ČR zamítány. Dělo se tak s podivnou argumentací některých revizních lékařů, 
že nelze pojištěnci uhradit ze zdravotního pojištění dvě, nebo dokonce tři takto 
nákladné pomůcky, které navíc (podle některých revizních lékařů VZP ČR) 
nejde pojištěncem využívat souběžně, neboť jde o stejný typ pomůcky. Stíž-
nosti klientů směřovaly dokonce na situaci, kdy revizní lékaři VZP schválili 
pojištěnci jednu z uvedených pomůcek (např. el. invalidní vozík), ale hned 
současně mu jinou, již přidělenou pomůcku, kterou roky využíval, VZP ČR 
odebrala (nejčastěji se jednalo o elektricky ovládanou postel). NRZP ČR 
s touto praxí ostře nesouhlasila a v této věci okamžitě vedla s VZP ČR po-
třebná jednání. Z nich vzešel závěr, že bude nutné vyžádat si v této věci sta-
novisko odborných medicínských společností. Stanovisko mělo obsahovat i 
definici, kdy je u pojištěnců souběh těchto pomůcek ze zdravotních důvodů 
indikován. 
Po dohodě NRZP ČR a uvedených odborných, medicínských společností, 
které se jednání účastnily, vypracovaly tyto společnosti rozsáhlý písemný ma-
teriál, ve kterém zdůvodňují, k čemu a v jakých situacích jsou v praxi uvedené 
pomůcky využívány. Současně proč je nutné u některých pojištěnců souběžné 
využívání několika z nich, nebo dokonce všech uvedených. Na schůzce byl 
zástupcům VZP ČR tento materiál předán. Je určen jako vodítko pro revizní 
lékaře VZP ČR při jejich schvalování pomůcek. Sama VZP ČR jej již dříve 
požadovala vypracovat, neboť své rozhodování chce opřít o vysoce odborné 
stanovisko těchto společností. 
Po vzájemné diskusi a vyjasnění si stanovisek všech zúčastněných 
z jednání vyplynul závěr, že jakýkoliv souběh pomůcek je v zásadě, při 
správné indikaci a správném medicínském zdůvodnění, možný. Zástupci 
VZP ČR na jednání prohlásili, že nadále nebudou o schvalování a přidělování 
těchto pomůcek rozhodovat revizní lékaři na krajských pobočkách VZP ČR. 
Jejich rozhodování bylo v minulosti někdy neobjektivní a uvedené problémy 
pojištěnců vznikaly právě kvůli subjektivnímu náhledu některých z nich na 
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pojištěnce. Proto VZP ČR učinila opatření, že pojištěnci sice budou krajským 
pobočkám VZP ČR i nadále adresovat odbornými lékaři předepsané poukazy 
na tyto pomůcky, ale revizní lékaři na těchto krajských pobočkách je již nebu-
dou posuzovat a schvalovat. Bez prodlení je pouze postoupí ke schvalování 
na centrálu VZP ČR v Praze. Na této centrále byl nyní nově ustanoven úzký 
tým odborníků – revizních lékařů, kteří budou denně zasedat a přísně indivi-
duálně, s přihlédnutím ke konkrétním potřebám pojištěnce, posuzovat nároky 
na úhradu a přidělení uvedených pomůcek pro pojištěnce z celé ČR. VZP ČR 
počítá i s tím, že tito odborníci, v případě nejasností a potřeby, třeba i navštíví 
pojištěnce v jeho domácím, přirozeném prostředí, aby mohli problém lépe 
posoudit. 
Zástupci VZP ČR na jednání ovšem znovu zdůraznili, že je naprosto nutné, 
aby byly předepisované pomůcky, případně jejich zvláštní příslušenství, 
předepisujícími lékaři patřičně a důkladně medicínsky zdůvodněny (který 
zdravotní problém pojištěnce pomůcka řeší a jak). Nestačí prosté zdůvodnění 
diagnózou pojištěnce, jemuž je pomůcka (zdravotnický prostředek) předepiso-
vána. Pro účely posouzení její potřebnosti a schvalování revizními lékaři, kteří 
pojištěnce, jemuž je pomůcka předepisována, osobně neznají, je takovéto 
důkladné zdůvodnění předepisujícího lékaře základním předpokladem pro 
správné rozhodnutí o úhradě pomůcky. Účastníci schůzky se shodli, že je 
nutné tuto zásadu stále a opakovaně předepisujícím lékařům zdůrazňovat, a 
zavázali se na této osvětě podílet. 
Dále byla diskutována směrná užitná doba u elektrických invalidních vozíků a 
jejich příslušenství. Jde o minimální dobu, za kterou lze vozík opětovně pře-
depsat a schválit jeho úhradu z veřejného zdravotního pojištění (nejedná se o 
automatický nárok na jeho předpis). Tato doba byla, počínaje 1. 4. 2012, zá-
konem prodloužena z 5 let na 7 let. NRZP ČR výrazně nesouhlasí s postupem 
VZP ČR, která hodlá tuto prodlouženou směrnou užitnou dobu uplatňovat i na 
ty el. vozíky, které byly z veřejného zdravotního pojištění uhrazeny a pojištěn-
cům zapůjčeny, nebo o jejichž úhradě bylo rozhodnuto, do 31. 3. 2012. Svou 
námitku na schůzce NRZP ČR opětovně zdůraznila, neboť je přesvědčena a 
právní názor MZ ČR se s jejím v této věci shoduje, že na tyto dříve vydané 
vozíky se vztahuje dosavadní zákon, tj. směrná užitná doba 5 let.  
Zástupci VZP ČR sice trvají na svém původním právním stanovisku, ale jako 
kompromisní řešení tohoto problému navrhují, že u vozíků vydaných do 31. 
3. 2012, nebo o jejichž úhradě bylo do tohoto data rozhodnuto, bude 
vždy, na žádost pojištěnce či servisní firmy, jejich technický stav indivi-
duálně posuzován. V případě, že se ukáže, že je takový vozík natolik opo-
třeben či poškozen (bez zavinění pojištěnce), že je nutné jej odepsat, nebude 
VZP ČR striktně trvat na dodržení nové, 7leté lhůty a pojištěnci bude moci 
být předepsán nový vozík již po 5 letech (samozřejmě za předpokladu, že i 
nadále splňuje všechny zdravotní a psychické předpoklady nutné k jeho uží-
vání). NRZP ČR si v této věci ještě hodlá vyžádat písemný příslib ředitele 
VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA, že bude takto u starších vozíků 
pojišťovnou vždy postupováno. V případě, že by pak VZP ČR tento slíbený 
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postup nedodržovala a klienti by si na její postup stěžovali, je NRZP ČR př i-
pravena podat návrh na změnu zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 
pojištění v platném znění tak, aby bylo v jeho přechodných ustanoveních vý-
slovně zakotveno, že na uvedené starší vozíky se vztahují dosavadní předpi-
sy. Tedy nikoliv nová, delší, směrná užitná doba. 
 

JUDr. Zdeněk Žižka 
Legislativní odbor NRZP ČR 

 
 
 
 

 
 

Luděk Paprskář: Tři grácie 
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VÝZKUM 
 

DMD: Prosensa, GSK rozšiřuje program Exon-Skipping 
Margaret Wahl, Quest říjen 2012  
 
Nizozemská biotechnologická společnost Prosensa a nadnárodní farmaceu-
tická společnost GlaxoSmithKline pokročily v testování léků zaměřených na 
několik exonů v dystrofinovém genu. 
 
Nizozemská biotechnologická společnost Prosensa prohlásila, že jakmile to 
bude možné, zařadí do klinických studií sloučeniny zaměřené na exony 52 a 
55 dystrofinového genu. Toto je způsob léčby některých forem DMD (musku-
lární dystrofie typu Duchenne). Experimentální sloučeniny jsou známé pod 
názvy PRO052 a PRO055. Exony jsou úseky genu, a v případě DMD je cílem 
experimentální léčby známé jako exon skipping(přeskočení exoni) je přimět 
svalová vlákna vynechat ("skip") vadné genetické instrukce v dystrofinovém 
genu a vytvořit instrukce, které mohou vést k výrobě funkční bílkoviny dystro-
finu. Dystrofin je svalová bílkovina, která u lidí s DMD chybí.  
Prosensa obdržela od Evropské komise povolení označit tyto léky jako orphan 
drugs (vzácná léčiva) a pokračovat ve vývoji dalších sloučenin PRO045 a 
PRO053. Tento typ označení zajistí společnostem finanční stimuly s cílem 
urychlit rozvoj léčby vzácných onemocnění. Očekává se, že tyto dvě sloučeni-
ny vstoupí do klinického vývoje během příštích šesti měsíců. 
V roce 2009 Prosensa uzavřela strategickou alianci s GSK, aby se mohla 
účastnit výzkumného programu exon skipping zaměřeného na léčbu DMD, 
exon skipping. Podle tiskové zprávy z 23. října Prosensa nedávno obdržela 
"mezníkovou platbu" 10 milionů britských liber (asi 16 milionů dolarů) od GSK 
na vývoj sloučenin pro metodu exon skipping u DMD. Mezníkové platby jsou 
poskytovány na základě dosažení předem stanovených kroků (milniků), v 
procesu vývoje léčiv. Tisková zpráva také uvádí, že Prosensa a GSK zahájily 
globální studii etiologie DMD zaměřenou na získávání dalších dat na pomoc 
vývoje nových léků pro toto onemocnění. 
 

Z anglického originálu přeložila  
Mgr. Dona Jandová 
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REHABILITACE A FYZIOTERAPIE 
 

Pompeho nemoc 
 
Prvním příznakem Pompeho 
nemoci bývá často slabost ve 
svalech pohybového ústrojí. Děti 
se hýbají jako hadrové panenky 
a nemohou sedět bez opory. 
Batolata začínají chodit později, 
než bývá obvyklé, nebo mají 
kolébavou chůzi. Jak v dětství, 
tak i v dospělosti se mohou ob-
jevit potíže při chůzi, zvedání ze 
židle, chůzi do schodů nebo při 
udržení rovnováhy. Pro zacho-
vání svalových funkcí co nejdelší 
dobu se doporučuje rehabilitace 
a fyzioterapie, které mohou zá-
roveň zmírnit případné bolesti svalů nebo jejich ztuhlost. Zároveň je to způsob, 
jak se naučit dělat běžné úkony jiným způsobem, než je obvyklé, podle mož-
ností každého postiženého. V následujícím článku si vysvětlíme, jak Pompeho 
nemoc postihuje svaly a jaké druhy cvičení a fyzioterapie jsou nejvhodnější. 

 
Otázka: Jaké následky může mít Pompeho nemoc na svaly a chůzi? 
 
Odpověď: Genetická vada, která způsobuje Pompeho nemoc, brání tělu ště-
pit glykogen, což je forma cukru uložená ve svalových buňkách. Následně se 
glykogen hromadí v buňkách a oslabuje svaly v celém těle. Některé části těla 
mohou být postižené více než jiné. U infantilní formy Pompeho nemoci bývají 
zasažené nejen dolní končetiny a boky, ale i paže a trup. V neposlední řadě 
bývají bohužel postižené i dýchací svaly včetně bránice. Tyto děti se mohou 
posadit jenom s pomocí. U dospělých slábnou v první řadě svaly proximální 
(nejblíže k trupu) v dolní části těla (nohy, boky, pánev a páteř), později i v hor-
ní části těla (krk, ramena a horní části paží) a později i dýchací svaly. To je 
důvod, proč děti i dospělí s vážnější formou Pompeho nemoci mají potíže při 
chůzi, kolébají se nebo kulhají. Postupující svalová slabost může vést ke sko-
lióze (boční – laterální – zakřivení páteře), kontrakturám (abnormální a obvyk-
le trvalé zkracování svalů nebo šlach), bolestem zad, bolestem svalů, únavě a 
potížím s dýcháním. Mnoho lidí s Pompeho nemocí může v určité fázi potře-
bovat invalidní vozík, ale cvičením a rehabilitací lze zachovat mobilitu tak 
dlouho, jak je to možné. 
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Otázka: Co to jsou kontraktury? 
 
Odpověď: Slábnutím svalů se postupně svalová tkáň stává ztuhlou. To brání 
obvyklému pohybu, občas dochází k úplnému zablokování. To může způsobit, 
že svaly (nebo klouby a šlachy, které spojují kosti) uvíznou v jedné poloze a 
vznikne kontraktura. Pokud se kontraktury objeví na dolních končetinách, pa-
cient může mít problémy s chůzí, nemůže se postavit rovně nebo udržet rov-
nováhu. Nejlepší způsob, jak zabránit kontrakturám, je pravidelné procvičová-
ní svalů. 
 
Otázka: Jak se dá kontrakturám a deformitám předejít? 
 
Odpověď: Zásady pro prevenci kontraktur a deformit u nervosvalových one-
mocnění jsou přesně zavedené a měly by se používatu osob s Pompeho ne-
mocí. Použitím jemné síly lze zabránit deformitám i kontrakturám. Následné 
kroky by měly zahrnovat: 
 

 Denní protahování 

 Korekce polohy 

 Využití různých dlah, ortéz a jiných ortopedických pomůcek 

 Zajištění různých polohovacích způsobů i pomůcek, zejména při sezení a 
stání podle individuálních potřeb 

 Vzdělávání pacientů a jejich rodin 
 

Přizpůsobené pomůcky a ortézy mohou mít zásadní význam při korekci kon-
traktur a deformit, a tím ulehčit a udržet co nejdéle mobilitu pacienta. V dnešní 
době existuje celá řada různých ortopedických pomůcek a po poradě 
s ošetřujícím lékařem i protetikem si každý může vybrat, co mu nejvíce vyho-
vuje. Vyjma různých dlah a ortéz jak na nohy, tak i na ruce, existuje možnost 
přizpůsobení invalidních vozíků. Elektrické vozíky mohou mít polohovatelné 
opěrky zad i hlavy, různě vyztužené, polohovatelné stupačky, možnost změny 
úhlu sedáku a také možnost celkového postavení postižené osoby. To vše lze 
ovládat samostatně a vše je možné individuálně přizpůsobit.  
V některých případech je možný také ortopedický chirurgický zákrok, jako 
třeba při odstranění skoliózy. Zde je však velmi důležité dobře zvážit přínos 
pro pacienta a velká opatrnost je nutná při aplikaci anestezie, kterou by měl 
provádět odborník na nervosvalová onemocnění. 
 
Otázka: Mají lidé s Pompeho nemocí větší riziko osteoporózy nebo frak-
tur? 
 
Odpověď: Nové zprávy týkající se studií o osteopenii, osteoporóze a zlome-
ninách ukazují, že všechny tělesně postižené osoby, děti i dospělí, obzvlášť 
vozíčkáři nebo osoby závislé na ventilátoru, mají větší riziko těchto komplikací.  
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Osteopenie je obecně považována za první krok na cestě k osteoporóze. Os-
teopenie i osteoporóza jsou různé stupně úbytku kostní hmoty, měřené přes 
hustotu kostních minerálů, což je ukazatel pevnosti kostí a indikuje, jaké hrozí 
riziko zlomenin. Test určení hustoty kostí je bezbolestný, neinvazivní, tzv. 
duální rentgenová absorpciometrie (DEXA), která měří obsah minerálů v kos-
tech. Výživa osob s Pompeho nemocí by měla být přiměřená, zejména z hle-
diska příjmu vápníku a vitaminu D. Kostní hmota úzce souvisí se svalovou 
sílou. Takže pokud svalová síla klesá, kostní hmota se také snižuje. Pomocí 
rehabilitace lze zachovat svalovou sílu co nejdéle. Ve vážnějších případech 
mohou pomoci různé ortopedické pomůcky, které přebírají část váhy a ochra-
ňují kosti. 
 
Otázka: Jak může každodenní cvičení pomoci lidem s Pompeho nemocí? 
 
Odpověď: Cvičení má pro lidi s Pompeho nemocí mnoho výhod. Může tlumit 
bolesti svalů, zmírnit jejich ztuhlost, zvýšit flexibilitu a mobilitu. Tím zůstane 
pacient déle aktivní, má více energie, zlepší se jeho fyzické a duševní zdraví. 
Špatně zvolený druh cvičení a příliš namáhavé cviky však mohou svaly po-
škodit a přinést větší únavu. Vždy spolupracujte s odborným týmem lékařů, 
protože je velmi důležité, aby cvičební program odpovídal individuálním 
schopnostem a byl dobře naplánovaný. Pro většinu lidí s Pompeho nemocí to 
znamená cvičit, ale neunavit se. Některé jednoduché testy, testy tzv. tolerance 
zátěže, vám mohou pomoci zjistit, kolik cvičení zvládnete, aniž byste zatížili 
srdce a svaly. Tyto testy měří tepovou frekvenci a hladinu kyslíku v krvi při 
námaze. Na vaše cvičení by měl dohlížet lékař nebo fyzioterapeut a mělo by 
být upraveno podle vašich fyzických schopností. V souvislosti s progresí ne-
moci bude nutné cviky upravit. 
 
Otázka: Jaký druh cvičení je nejvhodnější pro lidi s Pompeho nemocí? 
 
Odpověď: V minulosti byl obecný předpoklad, že lidé s nervosvalovým one-
mocněním by měli provádět jemné, submaximální (menší než maximální úsilí), 
mírné cvičení a vyhnout se cvikům, při kterých se vyžaduje kladení odporu. 
Objevily se obavy, že příliš mnoho námahy může vést k poškození svalů. 
Nicméně nedávné studie ukázaly, že přiměřený odpor při rehabilitaci se dopo-
ručuje a zlepšuje fyzickou kondici. Ukázalo se, že pravidelné cvičení je dobře 
snášené a bezpečné. Předběžné údaje z probíhajících studií ukázaly dobrou 
toleranci fyzické zátěže u pacientů užívajících enzymovou terapii. Pravidelné 
cvičení může zvýšit svalovou sílu a vytrvalost. Další studie jsou ve vývoji. Cvi-
čební programy by měly být šité na míru pro konkrétního pacienta, musí se 
vzít v úvahu konkrétní potřeby, schopnosti a zdravotní postižení účastníka. 
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 Velmi přínosné je cvičení ve vodě, které pomáhá protáhnout ztuhlé svaly a 
zvyšuje rozsah pohybu s použitím vody pro ulehčení pohybu. Opatrnost je 
nutná u osob s dýchacím přístrojem. Vždy se předem poraďte 
s ošetřujícím lékařem, protože tlak vody může ztížit dýchání. 

 V současnosti jsou ve vývoji studie ohledně vlivu fyzioterapie a rehabilita-
ce na pacienty s Pompeho nemocí. Studie se zaměřuje na zvýšení vytrva-
losti, síly a stability pomocí kombinace základních cviků a na vliv cvičení 
na celkový stav pacienta. 

 
 
Otázka: Proč je fyzioterapie u pacientů s Pompeho nemocí důležitá? 
 
Odpověď: Fyzioterapie je důležitá z několika důvodů. Může pomoci: 
 

 Zlepšit a udržovat aerobní kapacitu svalů, což zamezuje jejich předčasné 
únavě. 

 Zachovává svalové funkce (sílu, koordinaci a vytrvalost). 

 Zabraňuje vedlejším symptomům, jako jsou kontraktury, nadváha, bolesti 
a únava. 

 Zvyšuje sebevědomí, poskytuje motivaci a chrání proti stresu. 

 Zachovává fyzickou kondici. Osoby s nervosvalovým onemocněním se 
dostávají do stavu, kdy si vzhledem k omezené pohyblivosti vyberou (ne-
bo jim je doporučeno zvolit) životní styl, kdy nemají žádnou nebo jen velmi 
malou fyzickou aktivitu. Tento životní styl negativně ovlivňuje oběhový 
systém, dýchání i svalové funkce. 

 
Otázka: Jaký je rozdíl mezi aerobním a anaerobním cvičením? 
 
Odpověď: Aerobní cvičení je druh zátěže, která zlepšuje okysličení. Aerobní 
znamená v překladu "s kyslíkem" a vztahuje se k využití kyslíku 
v metabolickém procesu získávání energie v lidském těle. Příklady aerobního 
cvičení jsou běh, plavání a jízda na kole. Opakem aerobního je anaerobní 
cvičení. Příklad: posilování a běh na krátké vzdálenosti. Rozdíly mezi těmito 
dvěma typy cvičení jsou v délce a intenzitě kontrakce zapojených svalů a ve 
způsobu tvorby energie ve svalech. 
 
Při aerobním cvičení je glykogen jako zdroj energie katabolizován pomocí 
kyslíku. Když glykogen chybí nebo nemůže být využit, probíhá metabolismus 
tuků. Metabolismus tuků je pomalý proces a je doprovázen poklesem výkon-
nosti. V této fázi se sportovec unaví. Během anaerobního cvičení se glykogen 
katabolizuje bez pomoci kyslíku, což je mnohem méně efektivní proces. Bě-
hem anaerobního cvičení se člověk unaví mnohem rychleji. 
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Výhody pravidelného aerobního cvičení jsou: 
 

 Posílení dýchacích svalů a snadnější dýchání 

 Posílení srdečního svalu. Srdce pracuje efektivněji, srdeční frekvence v 
klidu je nižší. 

 Zlepšuje se svalová funkce. 

 Zlepšuje se krevní oběh. Jako důsledek se snižuje i krevní tlak. 

 Zvyšuje se počet červených krvinek, což usnadňuje přenos kyslíku 
v organismu. 

 Zlepší se duševní zdraví. 

 Snižuje se riziko cukrovky. 
 
Aerobní cvičení může zlepšit také kardiovaskulární stav. Zároveň kladně 
ovlivňuje a stimuluje růst kostí a snižuje riziko vzniku osteoporózy. 
 
Potenciální přínos anaerobního cvičení tkví v tvorbě svalové hmoty.  
Výhody pravidelného anaerobního cvičení mohou být: 
 

 Urychlení metabolismu, a to v klidu. Svaly spalují více kalorií na jednotku 
objemu než jakákoliv jiná tkáň v těle. 

 Posílení kostí a snížení rizika vzniku osteoporózy. 

 Snižování ztuhlosti kloubů, čímž je chrání před možným zraněním. 

 Snižování rizika cukrovky. 
 
 
Otázka: Jak poznám, že jsem to s cvičením přehnal? 
 
Odpověď: Než začnete cvičit, měli byste se poradit s fyzioterapeutem nebo 
odborným lékařem. Vše by mělo probíhat pod pravidelným dohledem lékaře 
nebo kvalifikovaného fyzioterapeuta. Je důležité sledovat plazmatické hladiny 
CK. V případě, že je moč červená (což může znamenat obsah hemoglobinu 
nebo myoglobinu), měli byste cvičení okamžitě přerušit. Další ukazatele, které 
vám napoví, že jste cvičení přehnali, jsou: 
 

 bolesti svalů a / nebo křeče po 48 hodinách od cvičení 

 tachykardie (velmi rychlá srdeční frekvence) 

 závratě 

 červená moč, což znamená přítomnost hemoglobinu a myoglobinu, větši-
nou známka toho, že se ničí svalová vlákna 
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Otázka: Co jiného mohu udělat pro zachování svalové síly? 
 
Odpověď: Někteří odborníci se domnívají, že kombinace každodenního cvi-
čení se stravou s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem sacharidů 
může pomoci k udržení svalové síly. Tato kombinace může pomoci nahradit 
některé svalové bílkoviny, které se ztrácejí při poškození svalů. Některé osoby 
s Pompeho nemocí prohlásily, že následkem tohoto programu se jim navrátily 
některé ztracené funkce. K rozhodujícím závěrům bude však potřeba řada 
dalších studií. Odborníci se však shodují, že každý typ diety a cvičení musí být 
pečlivě sledován a přizpůsoben každému individuálně podle schopností a 
stravovacích potřeb. Každý pacient by měl v každém případě dodržovat ade-
kvátní kalorický příjem. Je nutné se vyhnout přísunu příliš mnoha kalorií. 
 
Otázka: Jak může fyzioterapie pomoci někomu s Pompeho nemocí? 
 
Odpověď: Fyzioterapie může být velmi přínosná pro udržení flexibility a mobi-
lity, uvolnění kloubů, v prevenci kontraktur a pro režim monitorování výkonu. 
Fyzioterapeut používá specifické cviky, různé přístroje i ortopedické pomůcky, 
a tím pomáhá lidem s Pompeho nemocí zvládat každodenní úkony a zůstat co 
nejdéle soběstačný. Léčba by měla být zaměřena na potřeby každého pacien-
ta. 
 
Různé způsoby fyzioterapie můžou pomoci: 
 

 Optimalizovat a uchovat motorické a fyziologické funkce co nejdéle 
v rámci možností tohoto onemocnění. 

 Minimalizovat klinický dopad onemocnění. 

 Působit jako prevence nebo minimalizovat vedlejší komplikace. 

 Podpořit a zachovat maximální úroveň: 
 

o funkcí 
o soběstačnosti 
o účasti na aktivním životě 
 

 optimalizovat kvalitu života 

 zvýšit výhody enzymové substituční terapie nebo jiné léčby, jakmile 
budou k dispozici 

 
 
 
Otázka: Existují nějaká specifická doporučení pro funkční rehabilitaci? 
 
Odpověď: Osoby s Pompeho nemocí by měly pravidelně absolvovat následu-
jící vyšetření: 
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 Monitoring kardio-respiračního stavu.  

 Vyšetření na osteopenii / osteoporózu prostřednictvím DEXA a dle potřeby 
následné sledování. 

 Pravidelné vyšetření svalových funkcí, celkového postižení, včetně rent-
genových snímků potřebných pro monitoring skoliózy, stability a integrity 
dlouhých kostí. 

 
 
 
Kde se mohu dozvědět více: 
 
Více informací a rad ohledně rehabilitace a cvičení najdete na níže uvedených 
stránkách: 
 

 The International Pompe Association (IPA) (Mezinárodní asociace 
pro Pompeho nemoc) – zde najdete informace o všech pacientských or-
ganizacích sdružujících osoby s Pompeho nemocí po celém světě. Webo-
vé stránky obsahují také novinky z výzkumu a jiné odborné články: 
www.worldpompe.org.  

 Independent Living Centers (ILCs) (Centra Independent Living) – zde 
najdete informace o osobách s různým postižením a také seznam specia-
lizovaných center: http://www.ilusa.com/links/ilcenters.htm 

 World Confederation for Physical Therapy (Světová konfederace pro 
fyzioterapii) – zde najdete informace o fyzioterapeutech specializovaných 
na nervosvalová onemocnění: http://www.wcpt.org/membership/index.php 

 The Genzyme Corporation’s Pompe Community website (Společnost 
Genzyme poskytuje široké spektrum informací o Pompeho nemoci) 
www.pompe.com 

 
Tato publikace poskytuje obecné infornace a je distribuována v rámci veřejné 
služby Mezinárodní Pompeho asociace s tím, že tato organizace není zapoje-
na do poskytování lékařské nebo jiné odborné služby. Medicína je věda, která 
se neustále mění, proto není vyloučeno, že zde nebudou chyby nebo určité 
nepřesnosti, obzvlášť, jedná-li se o takto složitý materiál. Proto doporučujeme 
porovnat zde uvedené informace s informacemi z jiných zdrojů a vše konzul-
tovat s ošetřujícím lékařem. 
 

Přeložila Mgr. Dona Jandová 

 
 
 
 
 
  

http://www.ilusa.com/links/ilcenters.htm
http://www.wcpt.org/membership/index.php
http://www.pompe.com/
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SPORT 
 

Šachový turnaj O pohár MDA RIDE 
 
Na konci října, 22. 10. – 28. 10. 2012, proběhl již tradiční turnaj tělesně posti-
žených O pohár MDA RIDE. Turnaj byl organizován ve spolupráci AMD a 
šachového klubu Hrabyně. 
Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů včetně několika hráčů ze zahraničí, konkrétně 
Maďarska a Srbska. Turnaj měl vysokou úroveň a bylo započítáváno ELO. 
Proběhlo celkem sedm kol a celkovým vítězem se stal Marcel Řezníček. Nej-
lepším hráčem za AMD se stal Jan Mikulenčák a nejlepší ženou Irena Bada-
čová. 
Ředitelem turnaje byl náš člen Jan Mikulenčák, kterému patří dík nejen za 
perfektní organizaci, ale i za návrh a vytištění různých materiálů včetně hezky 
graficky vytvořených jmenovek jednotlivých hráčů. 
A samozřejmě musíme poděkovat také hlavnímu sponzorovi celé akce a tím 
je o. s. MDA RIDE v čele s předsedou “Káďou” Kadeřábkem, bez jehož pomo-
ci bychom nemohli turnaj uskutečnit. 
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ZAJÍMAVOSTI 
 

Veletrh REHACARE 2012 
 
V německém Düsseldorfu proběhla ve dnech 10. - 13. října 2012 reprezenta-
tivní výstava a odborný kongres REHACARE 2012. Tato akce se řadí mezi 
absolutní světovou špičku v oblasti kompenzačních pomůcek a zdravotní re-
habilitace. Podívejte se na několik zajímavostí z výstavních expozic. 
 
Na nejrozsáhlejší evropské akci věnované hendikepu vystavovalo skoro 900 
vystavovatelů z 32 zemí světa. Z neuvěřitelných 77 zemí přijelo 51 000 ná-
vštěvníků obdivovat nové trendy mobility a rehabilitační péče. Porovnávat 
REHACARE s obdobnými akcemi v ČR nelze. Nemám teď na mysli jen veli-
kost a návštěvnost. Obdivoval jsem péči pořadatelů, kteří vedle stávajících 
bezbariérových toalet nechali nainstalovat ohromné množství mobilních toalet 
před jednotlivé výstavní pavilony. V prostorách pro občerstvení snížené pulty 
a naopak zvýšené desky stolků umožňujících podjezd vozíků apod.. 
 
Letošní trendy: robotika - zábava – Genny 
 
I v záplavě stovek expozic bylo zřetelně vidět směr, kterým se ubírá vývoj 
kompenzačních pomůcek a služeb pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Elektronika přechází v robotiku propojenou s moderními teleko-
munikačními technologiemi, hledají se cesty a způsoby lepšího zapojení lidí s 
hendikepem do počítačového světa. K vidění bylo velké množství speciálně 
tvarovaných PC periferií (klávesnice, myši, joysticky) pro ovládání počítače. 
Překvapivě velký prostor zabrala prezentace stovek firem zaměřených na 
poskytování sekundárních služeb pro zdravotně postižené. Ať to byly výlety, 
zájezdy, adrenalinové zážitky nebo sporty všeho druhu. Určitým překvapením, 
tedy alespoň pro mě, byly stánky východoasijských vystavovatelů. Přivezli s 
sebou výrobky, které jsou dokonce i u nás doma již řadu let notoricky známé. 
Návštěvníci veletrhu proto jejich stánky míjeli se špatně skrývaným přezírá-
ním, až mi bylo občas Asijců líto. Táhli se s tím do Německa přes půl světa, 
nějakou korunu to stálo a výsledek? 
Pokud mohu vyzdvihnout jednu věc, která na REHACARE opravdu zabodova-
la, tak to bude Genny. Dvoukolový vozík na bázi segwaye byl hvězdou letoš-
ního ročníku. Nadšení, které vzbuzoval u návštěvníků, bylo až dojemné. Intui-
tivnost ovládání pouhou změnou těžiště vlastně nepotřebovala zácvik. Je po-
těšitelné, že se s tímto výrobkem mohou seznámit i u nás. 
 
Věřím, že se mi brzy podaří z novinek letošního veletrhu uspořádat diskusní 
večer. Příští ročník REHACARE se bude konat ve dnech 25. - 28. září 2013.  
 

Petr Šika 
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LITERÁRNÍ OKÉNKO 
 
 

Kristina Jana Kočárková – Perličky deště 
 
 
V tomto čísle Zpravodaje se čtenářům kulturní rubriky představí mladá plzeň-
ská básnířka Kristina Jana Kočárková. A protože by její životní příběh samot-
ný vydal na románové dílo, uvedeme tu alespoň pár slov, která nám o sobě 
napsala: 
 
Jmenuji se Kristina a je mi 31 let. 11 let jsem na elektrickém vozíku, nemlu-
vím. Žiji ve svém bytě s přítelem. Nedostudovala jsem vyšší zdravotnickou 
školu a už na vozíku jsem vystudovala psychoterapii. Zajímám se o problema-
tiku seniorů, navštěvuji lidi v LDN a domovech pro seniory. Svoje básně za 
pomoci asistenta předčítám právě ležícím lidem v těchto zařízeních. Dále ráda 
maluji, batikuji a tkám, ráda vařím a chovám drobná domácí zvířata. 
 
Z její poezie, prostoupené spiritualitou, láskou k přírodě a něžnou lyrickou 
hravostí, jsme s laskavým svolením autorky vybrali následující čtyři básně: 
 
 
 
 
LOUKA 
 
ŠIROKÁ ZELENÁ MÍSA, 
VOLAVKA BEZ PEŘÍ – LYSÁ, 
ZELENOŠEDÝ POHÁR TRÁVY. 
 
DROBNÉ PERLIČKY DEŠTĚ, 
NEŽ DOPADNOU JEŠTĚ 
NAPOSLEDY ZEM ZDRAVÍ. 
 
KOMÁŘI, JEŽ ŠTÍPALI DIVOCE, 
USADILI SE NA LOUCE 
– V CHOMÁČCÍCH SLÁMY. 
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CHOROŠE 
 
DVĚ LOĎKY NA VLNÁCH KŮRY, 
ŠEDÉ A BÍLÉ KŘIŽNÍKY V ZÁPLAVĚ LESA. 
KE KONCI LÉTA ZAČÍNÁ RŮŽOVĚT NĚKTERÉ LISTÍ. 
 
ŠEDAVÝ HLEMÝŽĎ CHOROŠE ČISTÍ. 
ZNAČÍ SI PRÁCI SVOU STOPIČKOU SLIZU, 
STŘÍBŘITĚ SPOUTÁVÁ HOUBU I BŘÍZU. 
 
 
 
 
 
POMNÍČEK SV. JANA 
 
SVĚDEK. 
MALÝ BETONOVÝ DOMEČEK NA ROHU ULICE, 
SVĚDEK DOB, MÍSTO SPOČINUTÍ A MODLITBY. 
MÍSTO ZASTAVENÍ V USPĚCHANÝCH ČASECH, 
MÍSTO POHLAZENÍ PO DUŠI 
A VLASECH. 
 
 
 
 
 
ŠEŘÍK 
 
HROZNY KVĚTŮ, 
FIALOVÉ A BÍLÉ ZÁVOJE, 
KOPCE BAREVNÝCH PĚN V ZELENÉM POZADÍ, 
KVĚTNOVÉ VOŇAVÉ MAJÁČKY JARA A LÁSKY, 
STRÁŽCI TEPLEM 
A ZAPADAJÍCÍM SLUNCEM PROZÁŘENÝCH VEČERŮ 
NOSITELÉ BOŽÍ VŮNĚ… 
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REKONDIČNÍ POBYTY V ROCE 2013 
 
Vážení členové, 
 
i v roce 2013 pro Vás připravujeme rekondiční pobyty. Požádali jsme jako každý rok o dotace na 
tyto akce Ministerstvo zdravotnictví. V letošním roce jsme, oproti předchozímu, obdrželi dotaci na 
pobyt u moře. U tuzemských akcí zůstala dotace ve stejné výši. Jaká bude dotace na příští rok 
ještě nevíme, přesto se budeme snažit, abychom uspokojili co nejvíce z Vás a nemuseli navyšo-
vat ceny pobytů. 
Přehled plánovaných akcí, jejich termíny, kontakty na odpovědné osoby a přihlášky najdete na 
následujících stránkách. 

Rekondiční pobyty v Hodoníně u Kunštátu 
 

Termín: 18. 5. – 25. 5. 2013 
 
Program pobytu: 
 

 3krát denně cvičení pro vozíčkáře, 1krát denně cvičení pro chodící 

 masáže individuálně dle potřeby přítomných 

 turnaj v kuželkách pro vozíčkáře i chodící 

 přednáška se sociální tématikou, zdravotní, historická, zdravá výživa 

 večer hudby a poezie, kvízový večer, táborák s kytarou 

 předvedení vozíků a pomůcek pro tělesně postižené s možností nákupu 

 3krát taneční večer s živou hudbou – cimbálová skupina z Líšně, Surf Eva a Vašek, 
studenti hudebního gymnázia z Prahy  

  
 

Kdo bude mít zájem o tento kurz, ať se přihlásí na adresu: 
 

Riglová Pavlína 
Velatická 9 

628 00 Brno-Stará Líšeň 
e-mail: pavlina.pr@seznam.cz 

telefon: 733 522 629, 606 241 018 
 
 

Termín: 17. 8. – 24. 8. 2013  

 
 3krát denně cvičení 

 masáže individuálně dle potřeby přítomných 

 turnaj v kuželkách pro vozíčkáře i chodící 

 turnaj v šachu 

 přednáška se sociální tématikou, zdravotní, zdravá výživa 

 táborák s kytarou 

 předvedení vozíků a pomůcek pro tělesně postižené s možností nákupu 

 
Zájemci o tento pobyt se mohou obrátit na kancelář AMD – písemně na adresu kanceláře. 

 
 

Kontakt: kancelář AMD 
info@amd-mda.cz  

 V úřední hodiny, telefon: 272 933 777 

mailto:pavlina.pr@seznam.cz
mailto:info@amd-mda.cz
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Rekondiční pobyt v Třemošné u Plzně 
 
Místo pobytu: Bezbariérový dům Exodus v Třemošné u Plzně, ubytování ve 
dvou až čtyřlůžkových pokojích. 
 
Termín konání: 18. 5. až 22. 5. 2013, nástup i odjezd je v dopoledních hodi-
nách. Po domluvě je možné přijet již v pátek odpoledne. 
 
1. den: příjezd účastníků, ubytování, seznámení s programem akce, 
 sportovní odpoledne, sjíždění řeky Berounky na raftech, kulturní vystoupení 
2. den: celodenní zájezd  
3. den: rehabilitace a výtvarná dílna, přednášky a konzultace se zdravotní a 
sociální tématikou        
4. den: zájezd za zajímavostmi Plzeňského kraje, hudební večer a vědomost-
ní soutěže  
5. den: odjezd účastníků 
 
Pobytový poplatek: 400 až 450 Kč na osobu a den (celodenní strava, cena je 
závislá na kategorii ubytování) 
 
Doprava: Vlastní, cestovní náhrady nebudou hrazeny. 
 
Přihlášky: Nejpozději do 5. května 2013 
 
telefonicky na čísle: 603 216 943, 
e-mail: amdplzen@volny.cz  
 
Nebo na adresu:  
 
Zuzana Vojáčková 
Chříč 98, 331 41 Chříč 
 
Pořádáme již 10. ročník Národního putování po Plzeňském kraji. Tento 
rekondiční pobyt je určen pro ty z Vás, kteří mají alespoň trochu dobrodružnou 
povahu a chtějí zažít příjemné chvíle napětí. Nemějte však obavy se přihlásit. 
Vždy je vše připraveno a přizpůsobeno našim možnostem. Na programu bude 
každoroční sjezd „divoké“ řeky Berounky, celodenní výlet a mnoho jiných pře-
kvapení. Pokud potřebujete 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 
 

Velké Losiny – Hotel Praděd 
 
V současné době je hotel v plném provozu a loňské pobyty byly ze 
strany účastníků hodnoceny velmi kladně. 
Jako vloni bude RP rozdělen na dva po sobě jdoucí turnusy 
v termínech I. od 29. 6. do 6. 7., II. od 6. 7. do 13. 7. 2013. 
Máte-li o tento již tradiční pobyt zájem, přihlaste se předběžně do kon-
ce roku. Definitivní cena zatím nebyla stanovena, ale chtěli bychom ji 
zachovat ve stejné výši. 

 
 

Za AMD Petr Procházka  
272 01 Kladno, Hřebečská 2674 

Email: prochap@seznam.cz 
Mobil: 603255820 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:prochap@seznam.cz
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Přihláška na rekondiční pobyt ve Velkých Losinách 
 
 
 
29. 6. – 6. 7. 2013 a 6. 7. – 13. 7. 2013 
 
Jméno a příjmení:_________________________________________   
               
Adresa bydliště: ________________________     PSČ: ________ 
 
Datum narození: ____________   Číslo OP: __________________  
 
Telefon: ______________   Průkaz ZTP-P č. _________________ 
 
 
Používám: 1) mechanický vozík, 2) elektrický vozík, 3) zvedák 
 
Doprava: 1) vlastní vozidlo, 2) žádám o pomoc při zajištění mikrobusu. 
 
a) z Prahy  b) z blízkého okolí Prahy (odkud)________________ 
 
Budu mít průvodce:  ano - ne 
 
Jméno a příjmení průvodce:_________________________________  
                 
Adresa bydliště:_________________________ PSČ: ____________ 
 
Datum narození:___________ č.OP:__________Tel.:____________ 
 
 
Mám zájem o:  termální bazén    -   masáže    
Průvodce má zájem o: termální bazén    -   masáže   
 
 
 
 
Dne:______________          Podpis: ______________________ 
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Rekondiční pobyt u moře – předběžná přihláška. 
 
 
V příštím roce 2013 se opět chystáme uskutečnit zahraniční rekondiční po-
byt v Chorvatsku, v lokalitě Makarská v bezbariérovém areálu hotelu Biokov-
ka, v termínu od 21. 8. do 30. 8. 2013. Odjíždět z Prahy se bude 20. 8. a zpět 
z Makarské 31. 8. 2013.  
 
Cena pro jednu osobu a desetidenní pobyt je zatím stanovena na Kč 13.000,-. 
Dosud nemáme potvrzenou dotaci od Min. zdravotnictví a ani příslib ostatních 
dotací. 
 
Ubytování je zajištěno pro 30 osob včetně 1 pomocníka a 1 zdravotníka. K 
dispozici je několik zcela bezbariérových pokojů. Ubytování je ve dvoulůžko-
vých pokojích. Každý účastník si musí zajistit svého průvodce sám, popřípadě 
si najít osobu, se kterou se účastní pobytu a s níž bude ubytován. 

 
Doprava bude zajištěna opět autobusem pro přepravu vozíků. Vzhledem 
k hmotnosti a zatížitelnosti autobusu je přepravcem stanovena kapacita pro 7 
elektrických vozíků a několik mechanických, které se mohou umístit 
v zavazadlovém prostoru. 
Vzhledem k tomu, že právě o tato místa je značný zájem, bude organizace 
dávat přednost těm členům AMD, kteří se tohoto pobytu ještě vůbec nezú-
častnili, anebo nebyli zařazeni v minulém pobytu. Pobyt je vhodný i pro účast-
níky na mechanickém vozíku, kteří si v autobusu mohou přesednout na se-
dačku a nebudou vyžadovat bezbariérový pokoj. 
 
Jelikož potřebujeme zjistit zájem o tento rekondiční pobyt pro zajištění případ-
né pobytové slevy od CK, žádáme zájemce, aby odeslali předběžnou přihláš-
ku, kterou přikládáme, nejpozději do konce roku 2012 přímo na adresu: 
 
Petr Procházka 
Hřebečská 2674 
Kladno PSČ 272 01 
 
nebo na e-mail: prochap@seznam.cz 
 
Informace možné na tel. č. 603255820 
 
 
 

     Za AMD v ČR – Petr Procházka 
      pověřený vedením rek. pobytu 

 

 

mailto:prochap@seznam.cz
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Předběžná přihláška 

Rekondiční zahraniční pobyt v Chorvatsku – lokalita MAKARSKA od 
21. 8. – 30. 8. 2013 

 
Jméno, příjmení:  

 
Adresa:  

 
 
Tel., jiný kontakt: _______________________________________ 

 
Pojede se mnou průvodce:  ANO  NE 

 
Pro tuto cestu potřebuji vozík: 
 

1) Elektrický: musím na něm cestovat 
ANO   NE 
 

2) Mechanický: přesednu si na sedačku v autobusu a souhlasím s jeho 
přepravou v zavazadlovém prostoru, nevyžaduji bezbariérový pokoj. 
ANO   NE 

 
3) Jinou pomůcku:_______________________________________ 
 

Ubytování: 
Několik pokojů je zcela bezbariérových. Vzhledem k mému postižení potřebuji 
nutně tento pokoj z těchto důvodů. Sdělte i požadavek pro průvodce (vozík 
apod.). 
 

 
 
 
 
 
V ________________ Dne: __________ Podpis: ____________ 
 

Věnujte prosím pozornost době pobytu a odjezdu na a z Makarské rivié-
ry. Doba pobytu přímo na místě je od 21. 8. do 30. 8. 2013 (10 dnů). Od-
jezd z Prahy 20. 8. a z Makarské riviéry 31. 8. 2013!!! 
 

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Petýrkova 1953, 

 148 00 Praha 4 
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         Luděk Paprskář: Opuštěný ráj  
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 

 
V období od 1. 10. do 31. 12. 2012 oslavili životní jubileum tito naši členové. 
 
35 let – Dušková Kateřina, Miroslav Přech, 

Jana Pomikáčková 
40 let – Lukáš Kabele, Anna Antošová 
50 let – Jaromír Tesař 
60 let – Jaroslav Papp 
65 let – Anna Bukalová, Alena Malotínská,  

Jana Roušalová 
70 let – Ladislava Mertlová 
85 let – Aloisie Kratochvílová 
 
 
Technickým nedopatřením se stalo, že 
jsme v naší rubrice neuvedli jména někte-
rých členů, kteří letos také oslavili životní 
jubileum. Velice se za toto nedopatření 
omlouváme a dodatečně blahopřejeme. 
V období od 1. 1. do 30. 9. 2012 oslavili 
životní jubileum tito naši členové. 
 
40 let – Kristina Pochmanová, Jana Pařenicová, 

Renata Jeslínková 
45 let – Karel Vaibar, Alena Váchová 
50 let – Ivana Vejpustková 
60 let – Jiří Drahokoupil 
 

Blahopřejeme! 
 
 
 
 
Navždy nás opustili 
 
Milena Nesměráková  
Jiřina Müllerová 
 

Vzpomínáme! 
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