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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, 15:30 – 18:00, Út, Čt 13:00 – 16:00 hod, 

         St 15:00 – 18:30 hod 

 

Upozorňujeme na změnu úředních hodin!!! 

 

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
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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážení čtenáři, 
 
vychází poslední číslo Zpravodaje AMD v tomto roce, na jeho stránkách při-
nášíme zajímavé články opět z různých oblastí naší činnosti. V rubrice Infor-
mujeme je shrnutí, jakých akcí jsme se zúčastnili, co jsme organizovali a kde 
prezentovali naši činnost. Jednou z nich byla účast na výstavě Non-Handicap 
2014 na pražském Výstavišti. Je škoda, že právě tato akce v poslední době 
trpí nedostatkem vystavovatelů, a to jak z řad neziskových organizací, tak i 
výrobců či prodejců pomůcek pro zdravotně postižené. V minulých letech bylo 
vystavovatelů tolik, že byli i v několika pavilonech, a návštěvník měl co dělat, 
aby si vše za den stačil prohlédnout. Přemýšlel jsem, proč tomu tak je, ale 
uspokojivou odpověď jsem nenašel. Prý není takový zájem, ale to není asi ten 
pravý důvod. Spíš se zde projevuje jakýsi „syndrom“ z nedávné ekonomické 
krize. Je po krizi a firmy zjistily, že to jde i bez výstav, protože my jejich po-
můcky přece potřebujeme a najdeme si je i bez toho, aby se nějakým způso-
bem musely namáhat se svojí prezentací. Zůstalo jen pár věrných, kteří to tak 
nechápou.  
Rád bych upozornil na rozhovor s MUDr. Radimem Mazancem, Ph.D., odpo-
vídá v něm na otázky Mgr. Dony Jandové a Jitky Kačírkové. Zmiňuje proble-
matiku specializovaných center, potřebu diagnostiky nejen v dětském, ale i 
dospělém věku z hlediska přesného určení typu svalové dystrofie, ale i příno-
su pro výzkum a rodinu. Dále hovoří o důležitosti pravidelné rehabilitace, kar-
diologického a pneumologického vyšetření a Národního registru pro nervosva-
lová onemocnění. Rozhovor určitě stojí za přečtení. 
V sekci Sport, přinášíme reportáž o Pepíkovi Suchém, který dosahuje těch 
nejvyšších úspěchů, a to i mezinárodních, ve sportu zvaném Boccia. Pepík 
má těžkou formu svalové dystrofie Duchennova typu, přesto však bojuje nejen 
s nemocí samotnou, ale i se soupeři na sportovním poli.  
Že je cibule důležitým zdrojem zdraví prospěšných látek se přesvědčíte 
v článku Cibule jako přírodní lék, který zpracovali René a Jitka Molitorisovi. 
Najdete zde i pár receptů na různé neduhy. 
V mini příběhu o Davidu Hodanovi se můžete dočíst nejen o jeho nemoci, ale 
také zálibě ve sbírání modelů aut veteránů. 
V závěru Zpravodaje najdete přihlášky na jednotlivé rekondiční pobyty, které 
opět chystáme na příští rok. 
Vážení čtenáři a členové, přeji Vám v tomto předvánočním čase, ať se Vám 
vyhýbají jakékoliv neduhy, krásné vánoční svátky a v novém roce hodně zdra-
ví a štěstí.  
 

Zdeněk Janda 
předseda AMD v ČR 
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
 
Sociální poradenství vám poskytujeme v kanceláři AMD: 
 
Úřední hodiny: 
pondělí   9:00 – 12:00 a 15:30 – 18:00 
úterý  13:00 – 16:00 
středa  10:00 – 13:00 a 15:30 – 18:30 
čtvrtek  13:00 – 16:00 
pátek  zavřeno 
 
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 
 
 
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 
 
Při objednávání na vyšetření může dojít k situaci, že v některých případech 
bude konkrétní pracoviště vytíženo natolik, že budete přesměrováni na jiné. 
Pokud byste měli jakékoliv problémy s objednáním, obraťte se na naši kance-
lář.   

mailto:info@amd-mda.cz
http://www.amd-mda.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 28,50 Kč z každé SMS. 
 
Službu zajišťuje Fórum dárců. 
 
www.darcovskasms.cz, 
www.darujspravne.cz, 
www.donorsforum.cz 

 
Upozorňujeme, že sbírka prostřednictvím SMS dočasně končí 31. 
12. 2014. Do této doby můžete ještě posílat dárcovské SMS. O za-
hájení nové sbírky Vás budeme opět informovat. 
 
Výsledky sbírky zveřejníme v prvním čísle Zpravodaje 2015. Může-
te je také vidět na transparentním účtu, který je přístupný na na-
šich webových stránkách. 
 

Děkujeme všem, kteří přispěli naší organizaci!!! 
 

Členské příspěvky 2015 
 
Příspěvky na příští rok, prosíme, plaťte v období od 1. 1. 2015 do 31. 
3. 2015. 
 
Výše příspěvku je 200 Kč za rok. Posílejte přiloženou složenkou nebo 
převodem na účet. Číslo účtu najdete na třetí straně Zpravodaje dole. 
 
Do kolonky pro příjemce nezapomeňte uvést 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. 

 

http://www.darcovskasms.cz/
http://www.darujspravne.cz/
http://www.donorsforum.cz/
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Aktuálně z legislativy  

Liga vozíčkářů pomohla odstranit absurditu v zákoně – průkaz 
OZP 

Liga vozíčkářů si v nedávné době stěžovala veřejnému ochránci práv na aplikaci záko-
na č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, po jeho noveliza-
ci, která je účinná od 1. 1. 2014. V současné chvíli totiž nastává situace, že pokud je 
klientovi např. přiznán průkaz ZTP (2. stupeň) a klient s rozhodnutím nesouhlasí a 
podá odvolání, ÚP odmítne vydat osobě průkaz ZTP s tím, že rozhodnutí není v právní 
moci. Osoba tak nemůže po dobu odvolacího řízení (které se většinou táhne několik 
měsíců) využívat výhody průkazu ani získat příspěvek na mobilitu či požádat o parko-
vací průkaz do vozidla.  
Před datem 1. 1. 2014 byl průkaz vydán osobě bez ohledu na to, zda podala či nepo-
dala odvolání, jistě tedy nebyl důvod zhoršovat postavení osob se zdravotním postiže-
ním tímto novým nesmyslným ustanovením. 
Veřejnému ochránci práv se po kratším „boji“ podařilo prosadit do novely zákona č. 
329/2011 Sb., která by měla platit od 1. 1. 2015, opětovné navrácení do původního 
stavu. Pokud tedy nebude osoba souhlasit s přiznáním stupně průkazu a podá odvolá-
ní, bude přesto možné vydat průkaz, který byl rozhodnutím přiznán. Osoba jej tak bude 
moci používat po dobu vyřizování odvolacího řízení, nepřijde tedy o výhody z důvodu 
nesouhlasu s rozhodnutím Úřadu práce. 

Jak bude vypadat valorizace důchodů v roce 2015 

Podmínky valorizace důchodů v roce 2015 by měly být příznivější než v minulých le-
tech a navíc se v některých případech použije tzv. „mimořádná“ valorizace dle článku II 
zákona č. 183/2014 Sb. 
Základní výměra důchodu (ta část, která je u všech důchodů stejná) se zvýší o 60,-
Kč, tedy na 2400 Kč. Procentní výměra se pak zvýší o 1,6 %. Průměrně by se tedy 
měly důchody zvednout o cca 200 Kč. 

 „Mimořádná valorizace“ dle článku II zákona č. 183/2014 Sb. se ve výše uvedeném 
případě nepoužije, Mimořádná valorizace se tedy použije pouze u důchodů stej-
ných či vyšších než průměrný starobní důchod. Doplňuji, že nová částka zvýšeného 
důchodu by měla přijít vždy od první splátky v roce 2015. 

 
 
 

Lucie Marková 
Odborné sociální poradenství Ligy vozíčkářů 

poradna@ligavozic.cz 
Bezplatná linka 800 100 250 

 
 

mailto:poradna@ligavozic.cz
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Šachový turnaj o Pohár MDA RIDE 
 
Ve dnech 28. 9. až 2. 10. 2014 se konal na „zámečku“ v Hodoníně u Kunštátu 
tradiční turnaj v šachu O POHÁR MDA RIDE 2014 tělesně postižených mužů 
a žen. Protože byl počet hrajících účastníků pouze 12, nesl se celý turnaj 
v pohodové „rodinné atmosféře“, jak trefně poznamenal rozhodčí turnaje p. 
Spáčil. Hrálo se celkem 7 kol systémem dvě kola za den tempem 1 hodina pro 
každého hráče.  
Setkání u šachovnice bylo velice příjemné a pohodová atmosféra se nesla 
celým turnajem. K přátelské atmosféře dopomohl večírek s živou hudbou. 
Celkovým vítězem POHÁRU MDA RIDE se stal Marcel Řezníček.  
Jako spoluorganizátor tohoto turnaje bych chtěl poděkovat všem, co se 
podíleli na jeho přípravě, především však organizaci MDA RIDE za finanční 
podporu, bez které by se turnaj jen těžko uskutečnil, a jejím zástupcům, kteří 
přijeli osobně předat věcné ceny všem účastníkům. 

                                                                                     Jan Mikulenčák 
                                                                                       ředitel turnaje 
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          Foto: František Újezdský 
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Setkání poskytovatelů sociálních služeb na Praze 11 
 
V pátek 24. 10. 2014 se uskutečnilo setkání se zástupci 14 organizací z celkem cca 20 
poskytovatelů, kteří na území MČ Praha 11 poskytují sociální služby. 
Cílem setkání bylo seznámit se s dostupnými službami v sociální  oblasti a jednotlivými 
poskytovateli a identifikovat potřeby poskytovatelů pro zlepšení spolupráce s MČ Pra-
ha 11. Za naši organizaci se zúčastnila paní Iveta Jelínková. 
Setkání poskytovatelů pokračovalo 4. 11. 2014 a diskutovalo se o problematice vozíč-
kářů na Praze 11. Tohoto setkání se za AMD zúčastnil pan Jaroslav Macák. 

Red. 

Předseda Senátu předal významným osobnostem stříbrné pamět-
ní medaile 
 
Byla mezi nimi i paní doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., lékařka se specializa-
cí na dětskou neurologii, zejména progresivní nervosvalové nemoci. Působila 
na Neurologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze, kde také založila specializo-
vané centrum pro tato onemocnění. Přednášela na seminářích a konferencích 
v ČR i v zahraničí. Publikovala řadu odborných článků, je spoluautorkou něko-
lika neurologických učebnic a grantových projektů. 
Mnoho let působí jako odborný poradce i v rámci naší organizace. Ač sama 
má pohybové postižení (poliomyelitida), neúnavně se věnuje péči o postižené.  
 
I my se připojujeme s gratulací k ocenění a přejeme pevné zdraví. 

Red. 
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15. Republikové shromáždění Národní rady osob se zdra-
votním postižením ČR schválilo nové stanovy 
 
Letošní Republikové shromáždění NRZP ČR se konalo ve čtvrtek 16. 10. Za-
hájeno bylo minutou ticha, kterou si všichni účastníci shromáždění připomněli 
památku zesnulé Jany Hrdé, místopředsedkyně NRZP a jedné 
z nejvýraznějších osobností v komunitě lidí se zdravotním postižením. Novou 
místopředsedkyní NRZP ČR byla jednoznačnou většinou hlasů zvolena paní 
Táňa Fišerová – v tajném hlasování se pro její zvolení vyslovilo 49 z padesáti 
přítomných delegátů. 
Republikové shromáždění schválilo zprávu o činnosti za období od posledního 
RS, zprávu o hospodaření za rok 2013 a Prohlášení delegátů 15. republikové-
ho shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, které se 
obrací na vrcholné představitele ČR a žádá je o změnu přístupu státu vůči 
potřebám osob se zdravotním postižením. Při změně vlády na počátku letoš-
ního roku jsme byli přesvědčeni, že dojde k zásadní změně restriktivní politiky 
z období let 2012 a 2013, a nadále chceme věřit, že naše tehdejší přesvědče-
ní bylo oprávněné. Z toho důvodu Prohlášení upozorňuje na ty zásadní pro-
blémy, které dosud nejsou řešeny, a nabízí se otázka, zda vůbec existuje vůle 
se jimi zabývat. 
V první řadě však Republikové shromáždění schválilo návrh novely stanov 
tak, jak byl projednán Republikovým výborem NRZP ČR, a to včetně změn, 
které do něj následně byly zapracovány na základě připomínek a podnětů ze 
strany jednotlivých členských organizací. Novela uvádí stanovy do souladu 
s novým občanským zákoníkem, zároveň ale zavádí několik změn technické-
ho a terminologického rázu (např. dosavadní termín krajská rada osob se 
zdravotním postižením je nahrazen termínem krajská NRZP příslušného 
kraje) a především změny organizační, v jejichž důsledku se mění i principy 
členství organizací v NRZP, které nyní bude mít pět následujících forem: 
 
 a) řádné členství na celostátní úrovni, 
 b) řádné členství na krajské úrovni, 
 c)  přidružené členství na celostátní úrovni, 
 d) přidružené členství na krajské úrovni, 
 e) čestné členství. 
 
Zejména pro menší, regionálně působící spolky, to znamená, že poté, co no-
vela stanov vstoupí v platnost, nebudou na Republikovém shromáždění za-
stoupeny přímo svým delegátem, ale bude je zde zastupovat předseda pří-
slušné krajské NRZP, který naopak nově získá status delegáta s hlasem roz-
hodujícím. Důvodem pro tuto změnu byl zvyšující se počet členských organi-
zací a s tím spojené problémy např. s usnášeníschopností Republikového 
shromáždění atd. Novinkou je přidružené členství pro ty organizace, které 
nesplňují podmínky členství řádného (např. mají menší než nadpoloviční po-
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čet zdravotně postižených členů, mají jinou právní formu než formu spolku), 
ale mají zájem s NRZP na krajské, nebo i celostátní úrovni spolupracovat. Po 
přijetí budou nyní mít – zjednodušeně řečeno – všechna práva člena řádného 
s výjimkou práva hlasovat. 
V souhrnu tak je možno konstatovat, že napříště budou delegáty Republiko-
vého shromáždění s hlasem rozhodujícím pouze zástupci členských organiza-
cí na celostátní úrovni, tj. těch organizací, které vyvíjejí činnost minimálně ve 
třech krajích (k těm patří samozřejmě i AMD), a předsedové krajských NRZP, 
kteří na Republikovém shromáždění budou nyní zastupovat všechny regionál-
ní členské organizace působící v příslušném kraji. 
 

PhDr. Miroslav Valina 

 

Non–Handicap 2014 
 
Od 22. 10. – 24. 10. 2014 se konal na pražském Výstavišti veletrh zdravotnic-
kých pomůcek s prezentací neziskových organizací. 
AMD zde měla stánek, kde prezentovala svoji činnost. Všem, kteří se dobro-
volně podíleli na přípravě a průběhu výstavy, děkujeme. 
 

Red.  
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Non-Handicap 2014, foto: redakce 
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Setkání s americkým velvyslancem 
 
Více než padesát absolventů Akademie pacientských organizací (APO) se 
účastnilo 2. října 2014 prvního setkání APO Alumini v rezidenci amerického 
velvyslance. Hosty byli čelní představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR, Svě-
tové zdravotnické organizace, VZP či Státního ústavu pro kontrolu léčiv a vý-
konný ředitel AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu) Jakub 
Dvořáček.  
Pro čerstvě inaugurovaného velvyslance Andrewa Schapira byla účast na 
APO Alumini prvním veřejným vystoupením v České republice. 
Za naši organizaci se setkání zúčastnil předseda Zdeněk Janda, který tuto 
Akademii absolvuje od samého začátku.  

Red. 
 

 
 
 
 

 
Autor fotografie: Tarek AbuSham, Velvyslanectví USA 
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Členská schůze ČAVO 
 
Dne 11. 10. 2014 proběhla členská schůze ČAVO (Česká asociace pro vzác-
ná onemocnění) v prostorách kavárny Thomayerovy nemocnice. 
Na programu jednání byla zpráva o činnosti v roce 2013 a plnění plánu v roce 
2014. Dalšími tématy byly – projekt Včasná diagnostika, 2019 – Evropský rok 
pro vzácná onemocnění (kampaň), představení projektu Rareconnect, léčení 
v zahraničí – možnosti úhrady, Národní akční plán pro vzácná onemocnění na 
léta 2012 – 2014, jeho plnění a návrh podkladů do nového plánu na léta 2015 
– 2017, systém schvalování úhrad léčebných přípravků pro vzácná onemoc-
nění. 
Za naši organizaci se zúčastnili předseda Zdeněk Janda a Mgr. Dona Jando-
vá. 

Red. 

 

Přednáška pro mediky 
 
Ve spolupráci s 2. lékařskou fakultou FN Motol jsme uskutečnili přednášku o 
svalové dystrofii a její problematice pro studenty medicíny. 
Za přítomnosti doc. MUDr. Táni Maříkové, CSc., a MUDr. Němčíkové předná-
šel a odpovídal na otázky předseda AMD Zdeněk Janda. 
Přednáška byla přítomnými oceněna jako velice prospěšná. 

Red. 

Rekondiční pobyt na Makarské riviéře 
 
Ve dnech 20. 8. – 30. 8. proběhl rekondiční pobyt na Makarské riviéře v Chor-
vatsku. Zúčastnilo se ho celkem 30 osob včetně dvou asistentů, kteří pomáha-
li při přesunu do moře i některých osobních úkonech. 
Po celou dobu bylo příjemné teplé počasí a účastníci mohli naplno využít 
všech možností pro doplnění sil na zimní období. 
Tento pobyt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví, nadace Dobrý skutek a Kon-
to Bariéry. Děkujeme. 
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Výroční zasedání EAMDA 2014 – Slovinsko  
 
V období 25. – 28. září jsme se zúčastnili 44. konference EAMDA, která se letos kona-
la v hlavním městě Slovinska, Lublani. První den, věnovaný lékařské tematice, byl 
velmi nabitý a delegáti z deseti zemí mohli vyslechnout přednášky odborníků ze Slo-
vinska, Itálie, Rakouska, Velké Británie a Spojených států, které probíhaly od 8 až do 
18 hodin. 
Diskutovalo se mezi jiným o nových metodách léčby, jako je elektrická stimulace osob 
s nervosvalovým onemocněním, nových léků, jako např. Ataluren nebo postupech 
restorativní neurologie. 
Druhý den byl věnovaný sociálním aspektům života lidí s nervosvalovým onemocně-
ním, o kterých se živě diskutovalo v prvním workshopu organizovaném v rámci konfe-
rence EAMDA. Workshop byl veden naší členkou Mgr. Donou Jandovou, která je záro-
veň viceprezidentkou výkonného výboru EAMDA. Cílem workshopu bylo zmapování 
situace osob s nervosvalovým onemocněním v sociální oblasti v evropských zemích. 
Byl vypracován dotazník, který bude k dispozici na webových stránkách EAMDA. 
Účastníci se dohodli, že další workshop, který se bude konat příští rok v Bělehradě, 
bude věnován osobní asistenci. Po skončení workshopu jsme měli možnost navštívit 
rehabilitační středisko slovinské organizace „Dva topoly“, které se nachází v malebném 
městečku Isola na břehu Jaderského moře. 
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ROZHOVOR 
 
V následujícím rozhovoru Vám představíme neurologa MUDr. Radima Ma-
zance, Ph.D. z FN Motol.  
 
Vzhledem k tomu, že jste vedoucí lékař Neuro-
muskulární poradny FN Motol a delší dobu spo-
lupracujete s naší organizací, chtěla bych Vás 
poprosit, jestli byste se v krátkosti mohl před-
stavit. 
 
Vážená paní redaktorko, v úvodu bych chtěl podě-
kovat AMD v ČR za důvěru a za dlouhodobou spo-
lupráci. Promoval jsem v r. 1984 na Lékařské fakultě 
UK v Plzni. Od r. 1994 pracuji na Neurologické klini-
ce 2. LF UK a FN Motol. Od mého nástupu do Moto-
la se věnuji problematice nervosvalových onemoc-
nění a elektromyografii. Za uplynulých 20 let se po-
dařilo vybudovat zázemí ambulantní, lůžkové i labo-
ratorní, které slouží diagnostice a léčbě pacientů s nervosvalovými chorobami. 
Za to patří dík tehdejšímu vedení Neurologické kliniky, doc. MUDr. Martinu 
Bojarovi, CSc. a prim. MUDr. Blance Žižkové, a samozřejmě i dnešnímu ve-
dení kliniky, doc. MUDr. Petru Marusičovi, Ph.D. a prim. MUDr. Aleši Tomkovi, 
Ph.D. V současné době tvoří tým Nervosvalového centra 4 lékaři (MUDr. La-
chmann, MUDr. Tuček, MUDr. Nedělka a MUDr. Potočková) a hlavní výkon-
nou silou je moje dlouholetá spolupracovnice paní Marie Ivaničová, která za-
stává úlohu nejen EMG laborantky, ale i sekretářky, datamanažerky a specia-
listky v kontaktu s pacienty. Možnost vytvořit komplexní a multidisciplinární 
Nervosvalové centrum v Motole těsně souvisí se spoluprací s Klinikou dětské 
neurologie, Ústavem biologie a lékařské genetiky, Ústavem patologické ana-
tomie, Kardiologické kliniky a hlavně Rehabilitační kliniky v Motole. 
 
Členy, kteří se na nás obracejí o radu ohledně svého onemocnění, posí-
láme na vyšetření k Vám, jelikož vyjma pracoviště v Brně nemáme zku-
šenosti s jinými odborníky na nervosvalová onemocnění. Jaká je vlastně 
současná situace nervosvalových center či poraden u nás? Kolik jich v 
České republice je? Jaké péče se pacientům v těchto centrech dostává? 
 
V r. 2012 byla díky inciativě Neuromuskulární sekce České neurologické spo-
lečnosti ustavena síť Nervosvalových center v ČR. V současné době tuto síť 
tvoří 6 center v Čechách a 3 centra na Moravě (podrobnosti 
www.neuromuskularni-sekce.cz). V současnosti je úloha těchto center přede-
vším konzultační a diagnostická (pracují v nich experti z jednotlivých regionů 
se zkušenostmi v oblasti nervosvalových chorob). Předpokladem této činnosti 

http://www.neuromuskularni-sekce.cz/
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je významná účast dětských neurologů, neboť řada chorob se manifestuje 
v dětském věku. Tato centra jsou ovšem součástí stávajících neurologických 
klinik nebo pracovišť, nejsou to samostatné jednotky s vlastními prostory, per-
sonálem a rozpočtem. Jsou tedy plně závislé na hospodaření a personálním 
vybavení celé kliniky. V tom je právě problém s poskytováním péče a přebírá-
ním pacientů do péče, chybí kapacita prostorová, personální i finanční. Jinými 
slovy v centrech poskytujeme pacientům konzultace spojené se stanovením 
správné diagnózy, genetické poradenství a specializovanou péči, např. kardio-
logickou, nutriční, ortopedickou či rehabilitační ve složitějších případech. Je 
důležité si uvědomit, že nemocní se v těchto centrech léčí nejen pro dědičné a 
geneticky podmíněné nemoci, ale i pro choroby získané (např. myastenia 
gravis, zánětlivé neuropatie a myopatie, amyotrofická laterální skleróza). Jak 
vidíte, problém je, že skupina nervosvalových chorob je velmi různorodá a 
zahrnuje řadu nemocí. Tím se výrazně liší od center, která pečují o pacienty 
s jedinou chorobou, např. roztroušenou sklerózou nebo epilepsií. 
 
Ví o těchto centrech obvodní neurologové a odkazují na ně běžně své 
pacienty?  
 
Za uplynulé 3 roky mohu konstatovat, že služeb těchto center využívá čím dál 
více obvodních neurologů a neurologů z regionů, kde tato centra chybí (např. 
Ústecký a Jihočeský kraj, kraj Vysočina). Spolupráce s praktickými lékaři a 
obvodními neurology v místě bydliště našich pacientů je proto zcela zásadní. 
Naši pacienti potřebují zajistit v místě bydliště domácí péči, zdravotní pomůc-
ky, sociální dávky atd. A vždy je dobré mít zázemí nablízku i pro řešení akut-
ních problémů, kdy je centrum daleko. 
 
Občas se stává, že pediatři nemají o svalové dystrofii, zejména o DMD a 
BMD, dostatečné informace a pokud se u dětí na základě odběrů zjistí 
nějaká jaterní odchylka, je jim často místo dalšího vyšetření nasazena 
jaterní dieta a užívání hepatoprotektiv. Dystrofie je pak diagnostikována, 
až když jsou viditelné klinické příznaky, což už je pozdě. Co se s tím dá 
dělat, jak zajistit včasné odhalení tohoto onemocnění ještě v pre-
symptomatické fázi?  
 
Časná diagnostika nervosvalových chorob je zásadní v dětském i dospělém 
věku. Vyvarovat se podcenění časných symptomů nemoci je obtížné a vyža-
duje jednak systematickou edukaci širokého spektra zdravotníků (pediatr, 
dětský i dospělý neurolog, praktický lékař, internista...) a jednak preventivní 
programy, které mohou zachytit abnormní nálezy, (např. Pompeho nemoc). 
Pro nás to znamená přednášet, diskutovat, pořádat workshopy napříč republi-
kou v rámci odborných kongresů, seminářů a různých panelů, ale i zařadit tyto 
problémy již do pregraduální výuky pro mediky na lékařských fakultách. 
V tomto směru se podařilo zařadit do programu kongresů i konferencí celé 
bloky a školy pro lékaře na téma nervosvalových chorob, pořádat více akcí 



24 

 

během roku, např. Neuromuskulární kongres ve spolupráci s kolegy ze Slo-
venska, v jehož pořádání se pravidelně každý rok střídáme, dále jsou to cílené 
akce, např. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny, Pražské elektromyogra-
fické dny, workshopy a semináře pořádané kolegy ve FN Brno. Velmi vý-
znamnou roli hrají i pacientské organizace, jako je vaše, Parent Projekt či 
Společnost CMT. Mám vždycky dobrý pocit, když vidím na odborných konfe-
rencích stánek některé pacientské organizace s materiály. To přitahuje pozor-
nost lékařů a zvyšuje jejich informovanost o nervosvalových nemocech. 
 
Jak reálný je v našich podmínkách vznik specializovaného centra typu 
'centre of excelence', kde by fungovala multidisciplinární péče tak jako 
například ve Spojených státech? 
 
Podle mého názoru to reálné je, ale stojíme na začátku a takový projekt vyža-
duje velké úsilí, čas i spolupráci mnoha složek v systému zdravotní péče 
(zdravotní pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí, fakultní nemocnice). Ideálem by bylo centrum alespoň částečně 
autonomní s vlastními prostory a týmem expertů. Potýkáme se s tím, že ner-
vosvalové choroby patří do kategorie vzácných onemocnění (rare disease 
nebo orphan disease), což znamená menší zájem vědeckých týmů, plátců 
zdravotní péče i farmaceutických firem. Právě toho si všimla i zdravotní kom i-
se Evropské unie, která před 4 lety ustavila speciální komisi pro vzácná one-
mocnění (EUCERD), kde je zástupcem za Českou republiku prof. MUDr. Mi-
lan Macek, CSc. a v souvislosti s tím byla ustavena i Česká asociace pro 
vzácná onemocnění, která má hájit zájmy pacientů a organizací pro vzácná 
onemocnění. Pokud jde o nervosvalové choroby, probíhají aktuálně jednání 
na Ministerstvu zdravotnictví právě o další koncepci nervosvalových center, 
ale podrobnosti a závěry si zatím nechám pro další číslo bulletinu. 
 
Víme, že v současnosti je diagnostika u nás na světové úrovni, přesto 
spousta našich členů, obzvlášť z té starší generace, nemá přesně určen 
typ svalové dystrofie. Na naše výzvy, aby se nechali opět diagnostikovat, 
argumentují tím, že stanovení přesné diagnózy pro ně nemá žádný pří-
nos. Jaký na to máte názor? 
 
Můj názor je, že to smysl má. Dovedu pochopit určitý pesimismus u seniorů 
nebo starších dospělých, že pro ně samotné to přínosem není, pokud nemají 
další potomky. Je nutné připomenout, že právě molekulárně genetická dia-
gnostika za uplynulých 20 let posunula naše znalosti v oblasti nervosvalových 
chorob dramaticky kupředu. Umožnila pochopit řadu mechanismů, proč to 
které onemocnění vzniklo a proč se vyvíjí určitým způsobem. Právě tyto zku-
šenosti a detailní znalosti jsou nezbytným základem nových léčebných postu-
pů. Nejde jen o genovou terapii svalových dystrofií, ale i o substituční léčbu, 
jak vidíme u Pompeho myopatie. Bez dokonalé genetické klasifikace svalo-
vých chorob není možný další vývoj kupředu a je třeba vnímat tuto situaci 
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nejen z pohledu vlastního zdraví, ale i z pohledu výzkumu a pomoci dalším 
generacím k objevení účinné léčby. Dalším aspektem je možnost účinného 
genetického poradenství a prevence, která je možná, jen když známe přesnou 
příčinu (kauzální mutaci zodpovědného genu) určité myopatie. Dnes již není 
nedostupná účinná preimplantační diagnostika, která je na místě právě u zá-
važných forem myopatií. 
Vývoj molekulárně genetických metod dnes umožňuje vyšetřovat celé panely 
podezřelých genů (next generation sequencing NGS) nebo celé kódující sek-
vence DNA (celoexomové sekvenování WES). Světová centra dnes spolupra-
cují na všech kontinentech, jsou v běhu mezinárodní projekty, které nabízí 
v rámci výzkumu možnost nechat vyšetřit vzorky i českých pacientů 
s myopatiemi (např.MYO_SEQ, RD Connect). V České republice jsou v této 
oblasti nejdále molekulární genetici z FN Brno (tým doc. RNDr. Lenky Fajku-
sové, CSc.) a tým ve FN Motol (Mgr. Zuzana Mušová, Ph D., a RNDr. Petra 
Hedvičáková), s kterými centra úzce spolupracují. 
 
V posledních desetiletích se ve světě daří postupně prodlužovat život 
nemocných se svalovou dystrofií, obzvlášť s dystrofií typu Duchenne, a 
to zejména díky zlepšení kvality péče a moderním terapeutickým meto-
dám. Velký důraz je kladen na multidisciplinární péči a na spolupráci 
specialistů z různých oborů. Bohužel víme ze zkušeností našich členů, 
že toto v našich podmínkách moc nefunguje. Proč? 
 
Částečně jsem na tuto otázku již odpověděl v dotazu o úloze a funkci nervo-
svalových center. Komplexní péče o nervosvalové pacienty, zejména 
v rozvinutém stádiu choroby, vyžaduje spolupráci řady expertů v jednom týmu 
(neurolog-genetik-kardiolog-pneumolog-nutricionista-fyzioterapeut-logoped-
psycholog). Vznik takového týmu závisí na mnoha faktorech a ideální by byla 
přítomnost všech expertů v příslušném zdravotnickém zařízení pod jednou 
střechou. Pacient, obvykle špatně mobilní, by mohl během jednoho dne 
zvládnout konzultace u všech potřebných specialistů a nemusel by řešit trans-
port do nemocnice opakovaně. Realita je ovšem taková, že jednotlivé konzul-
tace probíhají na jednotlivých klinikách. Pak závisí na manažerských schop-
nostech neurologa v nervosvalovém centru tyto konzultace sladit na jeden 
den. Dovedete si představit, že to není vždy možné. Např. u nás v Motole 
jsme schopni v jednom dni zajistit odběry krve, provést EKG a spirometrii. 
Velmi nám chybí přítomnost fyzioterapeuta, který by převzal pacienta přímo 
z naší ordinace, vyšetřil by ho a doporučil další rehabilitační péči. To jsem měl 
možnost vidět v Nervosvalovém centru v Newcastlu ve Velké Británii a líbilo 
se mi to. Na druhé straně i tam byl problém v tom, že centrum bylo mimo ne-
mocnici, a tak další vyšetření si pacienti museli zajistit v místě bydliště, nebo 
dojet do nemocnice. Naší představou je prostorově i personálně autonomní 
centrum, kde by tento servis pro pacienty byl pod jednou střechou. To je do-
sud nereálné, ale představu máme. To byl i jeden z důvodů pobytu MUDr. 
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Jany Haberlové, Ph D., z Kliniky dětské neurologie v Motole, která 
v Newcastlu byla na pracovní stáži 1 rok. 
 
Další problém, na který upozorňují hlavně rodiče postižených dětí, je 
přechod od dětského lékaře/neurologa k tomu pro dospělé pacienty. Ve 
většině případů to má negativní vliv na péči, jelikož se přeruší kontinuita 
léčby. Ideální stav by byl, kdyby dětský pacient mohl být sledován stej-
ným ošetřujícím týmem i v dospělosti. Jaký je Váš názor? 
 
Současná koncepce a reálná situace v poskytování zdravotní péče pacientům 
se svalovými dystrofiemi není uspokojivá. Víme, že pacienti se závažnými 
formami svalových dystrofií, jako je Duchenneova choroba, jsou soustředěni 
především ve dvou centrech (FN Brno – doc. MUDr. Vondráček a FN Motol – 
MUDr. Haberlová). Automatické přebírání DMD pacientů z dětské na dospělou 
část je limitované ze dvou důvodů – první je kapacitní, protože počet dospě-
lých pacientů v centrech je několikanásobně vyšší než v dětských centrech 
(více vrozených i získaných nemocí, které v dětském věku nejsou, a podstat-
ně větší populace dospělých pacientů než dětských), a druhý důvod je klinický 
stav a pokročilé stádium choroby, které vyžaduje dobře fungující systém kom-
plexní péče, včetně domácí ventilace, nutrice, speciálních zdravotních pomů-
cek). Centrum, které pečuje o dospělé, pak není kapacitně schopno automa-
ticky pacienty přebírat z dětské části, improvizuje se, hledají se náhradní ře-
šení, pacienti pak zůstávají na dětské části podstatně déle, než by měli. Po-
dobný problém mají rodiny s pacienty, kteří trpí spinální svalovou atrofií 
(SMA). Je to problém k dalšímu jednání s odpovědnými složkami v systému 
zdravotní péče i na půdě odborné společnosti. 
 
Jakou roli hraje rehabilitace v léčbě svalové dystrofie? 
 
Nejen pro svalové dystrofiky, ale i pro všechny pacienty s nervosvalovými 
chorobami, kde stupeň postižení ovlivňuje samostatnou hybnost a soběstač-
nost, je rehabilitace jednou z hlavních léčebných procedur. Mimo jiné je to 
dané tím, že pro řadu nemocných neexistuje jiná (kauzální) léčba a rehabilita-
ce je jediným prostředkem, který udržuje jejich kondici. Kromě toho je rehabili-
tační léčba důležitá pro srdeční i plicní funkce, pomáhá udržovat normální 
metabolizmus, trávení a je léčebnou metodou u bolestí v pohybovém ústrojí. 
Pacienti se svalovými dystrofiemi trpí dechovou nedostatečností a dechová 
rehabilitace je účinná i pro plicní kapacitu. S tím úzce souvisí i prevence nebo 
oddálení vzniku deformit páteře (kyfoskolioza), které zhoršují ventilaci plic, 
omezují hybnost a jsou zdrojem bolestí. Speciální část rehabilitace zahrnuje 
logopedii, nácvik polykání a ergoterapii. Pacientům v našem centru, 
v závislosti na jejich aktuálním stavu, doporučuji systematickou rehabilitační 
léčbu v kombinaci s léčbou lázeňskou. 
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Důležitou součástí multidisciplinární péče je průběžné kardiologické a 
pneumologické vyšetření. Bohužel postižení tomu nevěnují dostatečnou 
pozornost a to může mít pro mnohé fatální následky. Co byste v tomto 
ohledu pacientům doporučil a jak by měla vypadat ideální péče v praxi? 
 
Kardiologická a pneumologická péče o naše pacienty je součástí pravidelných 
konzultací. Jak se říká, „srdce a bránice jsou také svaly“ a medikům v našich 
seminářích zdůrazňuji, že u pacientů s myopatií je vždy nutné zjistit kardiopu-
lmonální stav. Kardiologické vyšetření je nezbytné zejména u některých forem 
dystrofií (DMD/BMD, myotonické dystrofie, LGMD), o kterých víme, že se čas-
to sdružují s kardiomyopatií nebo srdečními arytmiemi. U nás provádíme 
standardně vyšetření spirometrické, EKG a echokardiografické při dispenzari-
zaci nového pacienta do centra. V dalších kontrolách pak již výběrově, dle 
diagnózy, klinického stavu a výsledků minulého vyšetření. Spolupracuje 
s námi kardiolog se zájmem o tuto problematiku. Rutinní kontrolní EKG a spi-
rometrická vyšetření při kontrolách nejsou problémem a nezatěžují nás. Tato 
vyšetření jsou indikovaná 1x ročně nebo dle individuálního stavu pacienta. 
 
Vaše pracoviště se podílí na projektu REaDY (REgistr svalových DYstro-
fií). Co je jeho cílem? Je již dnes možné zaznamenat jeho přínos, vliv na 
kvalitu péče? 
 
Národní registr pro nervosvalové choroby ReaDY byl spuštěn v r. 2012 díky 
iniciativě Neuromuskulární sekce ČNS a kolegů z Neurologické kliniky FN 
Brno-Bohunice. Je výsledkem dobré spolupráce s Institutem statistiky a bioa-
nalýz Masarykovy univerzity v Brně. Cílem registru je v prvé řadě zjistit počty 
pacientů s určitou diagnózou (DMD/BMD, FSHD, MD 1+2, SMA), lokalizovat 
je do příslušného centra a získat základní zdravotní údaje o jejich stavu. Pří-
nos registrů je značný, protože jsou zdrojem cenných informací pro zdravotně 
ekonomické kalkulace (mimochodem to byl jeden z požadavků Ministerstva 
zdravotnictví k ustavení center), dále poskytují důležité informace o vývoji 
zdravotního stavu pacientů a jsou základním předpokladem k účasti 
v mezinárodních projektech výzkumných i léčebných. Situace v ČR je v této 
oblasti dobrá v porovnání s jinými, zejména postkomunistickými zeměmi. Fun-
gování národního registru ReaDY bylo oceněno zahraničními kolegy na záři-
jové schůzce Treat NMD, kteří byli příjemně překvapeni kvalitou našich regis-
trů. Dá se s nadsázkou říci, že registry jsou jedním ze základních kamenů pro 
budování další péče o nervosvalové pacienty v naší republice. 
 
Kolik pacientů se svalovou dystrofií ošetříte v průměru ročně? 
 
Řeknu-li nějaké číslo, tak to bude nepřesné, protože řada našich pacientů 
přichází 2-3x ročně dle potřeby. Pokud bych měl odhadnout počet jednotlivců 
za rok, pak je to přibližně 200 pacientů s různými myopatiemi ročně. 
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Jakou spolupráci, iniciativu očekáváte od pacientských organizací a 
pacientů samotných? Co byste jim doporučil? 
 
Osobně považuji význam pacientských organizací pro zlepšení zdravotní péče 
za velmi velký, zejména u vzácných onemocnění a dosud účinně neléčitel-
ných. Je potřeba systematicky a dlouhodobě informovat veřejnost, nejen laic-
kou, ale i odbornou, o této problematice. V České republice není tradice a role 
pacientských organizací, až na výjimky, příliš zakotvená. V porovnání 
s vlivnými pacientskými organizacemi v západní Evropě nebo ve Spojených 
státech (MDA, CMTA) jsou naše pacientské organizace skromné, ale jsem 
rád, že jsou aktivní na různých úrovních (AMD v ČR, Parent Projekt, Společ-
nost CMT). Nelze očekávat, že budou podporovat finančně náročné výzkumné 
projekty nebo budování nervosvalových center, ale jejich pomoc na různých 
úrovních systému zdravotní péče je důležitá a nezbytná k posunování podmí-
nek a věcí kupředu. Připomínám nedávno proběhlou kampaň Ice Bucket 
Challenge, která přitáhla celosvětovou pozornost k amyotrofické laterální 
skleróze a ve výsledku přinesla výtěžek 100 mil. USD pro výzkum této nemo-
ci. Vždycky mě potěší, když se dozvím o aktivitách pacientských organizací ať 
z médií, vašeho bulletinu nebo na informačním stánku během kongresu.  
 
A co bych doporučil? Hlavně vydržet, neustávat a mít trpělivost, hledat nové 
možnosti, jak posunout věci kupředu, a ty jsou všude kolem nás. 
 

Ptaly se Mgr. Dona Jandová a Jitka Kačírková 

 

 
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., z dokumentu: Svalová dystrofie 
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PROBLEMATIKA SVALOVÉ DYSTROFIE 

Statiny a svaly 

Informační letáček o kladech a záporech užívání statinů u lidí s muskulární dystrofií a 
podobnými nervosvalovými onemocněními. 
 

Autoři: Prof. Mike Hanna a Dr. David Hilton-Jones  
Zveřejněno: 3. září 2014 

 
Můžu užívat statiny?  
 
Je známo, že statiny mohou způsobit svalové obtíže, a existují obavy, že lidé 
s postižením svalů a ti, kteří jsou přenašeči svalového onemocnění, aniž by se 
u nich samotných projevilo, mohou být k takovým problémům náchylnější. 
Třebaže je potřeba určitá obezřetnost, v zásadě tito lidé mohou statiny bez-
pečně užívat a nebylo by správné připravit je o potenciální výhody těchto léků. 
 
Co jsou statiny a proč je lidé berou? 
 
Lidé s vysokou hladinou cholesterolu v krvi jsou vystaveni zvýšenému riziku 
vzniku tukové usazeniny ve stěnách tepen (aterom), která zužuje prostor pro 
průtok krve, a následně může dojít až k jejich uzávěru. Ucpání tepny vedoucí 
do mozku způsobuje cévní mozkovou příhodu (mrtvici), ucpání srdeční tepny 
způsobuje infarkt myokardu a zúžení tepen na nohou bývá příčinou křečových 
bolestí v lýtkách při chůzi. Většinu cholesterolu si náš organismus vyrábí sám, 
část pak přijímáme ve stravě. 
Snižování hladiny cholesterolu v krvi snižuje riziko vzniku ateromu a jeho dů-
sledků. Vedle úpravy jídelníčku, která pomáhá jen zčásti, se předepisuje far-
makologická léčba statiny, které blokují syntézu cholesterolu, což má za ná-
sledek výrazný pokles hladiny cholesterolu v krvi. Třebaže se stále zkoumají 
nežádoucí účinky, panuje všeobecná shoda, že statiny mohou mít velký zdra-
votní přínos, a to zejména u osob s vysokým rizikem vzniku ateromu (např. u 
osob, které mají v rodinné anamnéze vysoký cholesterol nebo onemocnění 
jako diabetes). 
 
Jaké svalové problémy mohou statiny vyvolat a proč?  
 
Tyto otázky jsou stále předmětem výzkumu, ale v současné době můžeme 
mluvit o třech hlavních typech problémů: 
 
1. Asi pět až deset procent lidí užívajících statiny si stěžuje na bolesti svalů. 
Krevní test často ukáže nárůst sérové kreatinkinázy (CK), což je nespecifický 
marker poškození svalů. Zvýšená hladina CK je přítomna u mnoha svalových 
nemocí, velmi vysoká je u onemocnění, jako Duchennova svalová dystrofie 
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(DMD). Mnoho lidí může tyto příznaky tolerovat, popřípadně je lze zmírnit 
snížením dávky stávajícího statinu či přechodem na jiný statin. K ústupu obtíží 
dochází po úplném vysazení léku.  
 
2. Velmi vzácně (u méně než jednoho z 10 000 lidí) mohou statiny způsobit 
rabdomyolýzu - rozklad svalové tkáně projevující se rozsáhlou svalovou sla-
bostí, zvýšenou citlivostí a bolestí, přičemž se z poškozeného svalu do krev-
ního oběhu uvolňuje CK a protein zvaný myoglobin. Dochází k vysokému ná-
růstu hladiny CK v krvi. Myoglobin prochází ledvinami a je vyloučen do moče - 
způsobuje její zpravidla tmavě červené až hnědé zabarvení. Myoglobin je pro 
ledviny škodlivý a může vést k jejich selhání - třebaže lze tento stav léčit dialý-
zou, velmi vzácně může být fatální. Tato závažná a vzácná komplikace je 
nejpravděpodobnější u pacientů užívajících velmi vysoké dávky statinů, 
zejména v kombinaci s jinými léky. 
 
3. Nedávno jsme zjistili, že statiny mohou velmi zřídka vyvolat poruchy imunit-
ního systému; tělo produkuje protilátky, které napadají svalovou tkáň. Tento 
stav se nazývá myositida a projevuje se svalovou slabostí a zvýšením hladiny 
CK. Projevy zpravidla ustupují po vysazení statinu, někdy však mohou pokra-
čovat a je nutné přistoupit k léčbě steroidy (např. prednisolon). 
Obtíže jmenované v prvních dvou bodech pravděpodobně souvisí s tím, že 
statiny blokují syntézu i jiných látek než jen cholesterolu a tento metabolický 
účinek vede ke zmíněným symptomům. Statiny mohou například ovlivnit syn-
tézu koenzymu Q10 (CoQ), jehož nedostatek je znám u několika vzácných 
onemocnění svalů. V jednu dobu se poklesem hladiny CoQ vysvětlovaly ně-
které případy toxicity statinů, což vedlo k předepisování CoQ ve snaze nežá-
doucím účinkům zabránit. Neexistují však dostatečné důkazy, že by suple-
mentace koenzymem Q10 měla v tomto ohledu přínos, a nedoporučujeme ji.  
 
Mám-li svalové onemocnění nebo jsem-li přenašečem vadného genu, je 
u mne větší riziko výskytu svalových obtíží v souvislosti s užíváním sta-
tinů?  
Je potřeba říci, že jde stále o kontroverzní oblast navzdory celosvětovým zku-
šenostem s podáváním statinů u milionů nemocných, z nichž mnozí patří do 
této kategorie.  
Jak bylo uvedeno výše, nejčastějšími nežádoucími účinky užívání statinů jsou 
bolesti svalů a vzestup krevní CK, což jsou také dva z nejběžnějších projevů 
onemocnění svalů. Je velmi málo důkazů o tom, že vážnější komplikace uží-
vání statinů (viz druhý a třetí bod výše) jsou pravděpodobnější u pacientů s již 
preexistujícím onemocněním svalů nebo u přenašečů dědičného svalového 
onemocnění (například u žen nesoucích mutaci u dystrofinového genu).  
 
Mohu tedy statiny užívat? 
Na základě vlastní rozsáhlé zkušenosti a dostupné lékařské literatury radíme 
postupovat krok za krokem.  
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1. Existuje dobrý zdravotní důvod pro užívání statinů? Může se zdát, že jde o 
zbytečnou otázku, ale v běžné populaci používají statiny často i lidé s velmi 
nízkým rizikem vzniku ateromů (některé statiny jsou mimochodem dostupné i 
bez lékařského předpisu - zřejmě díky názoru, že statiny jsou obecně velmi 
bezpečné a že snižování cholesterolu se zdá být všeobecně prospěšné), aniž 
by měli dobré důkazy o tom, že přínos užívání statinů u nich převažuje nad 
rizikem. Pokud je tedy léčba statiny opodstatněná, pokračujte k dalšímu kroku. 
 
2. Pacienta je třeba seznámit se všemi výše uvedenými skutečnostmi (vysvět-
lit možné nežádoucí účinky a zhodnotit poměr rizika a přínosu), aby byl dosta-
tečně informován a mohl se sám rozhodnout. Pokud se pro léčbu statiny roz-
hodne, následuje další krok.   
 
3. Před zahájením léčby statiny je nutné změřit výchozí hladinu kreatinkinázy 
(CK) v krvi a provést krevní testy na funkci štítné žlázy - snížená činnost štítné 
žlázy je v obecné populaci běžná a mezi její důsledky patří zvýšená hladina 
cholesterolu a CK v krvi.   
 
4. Začněte podáváním nižší dávky statinu. Simvastatin je nejčastěji předepi-
sovaným lékem a počáteční dávka by měla být 10 mg. 
 
5. Pokud pacient po několika týdnech nevykazuje žádné problémy (například 
zvýšená svalová bolest nebo slabost), zvyšte dávku na 20 mg.   
 
6. Po třech měsících zkontrolujte hladinu cholesterolu. Pokud nedošlo k jejímu 
dostatečnému poklesu a nejsou zaznamenány žádné vedlejší účinky po uží-
vání 20mg dávky statinu, zvyšte dávku na 40 mg. Další zvyšování již nedopo-
ručujeme pro relativně vyšší riziko rozvoje myopatie. 
 
7. Kdykoli se u osoby objeví bolesti svalů, zopakujte měření hladiny CK. Po-
kud jsou bolesti snesitelné a hladina CK není významně zvýšená, léčba může 
pokračovat. 
 
8. Jsou-li vedlejší účinky obtěžující a nepřijatelné nebo je-li zjištěno přetrváva-
jící vysoké zvýšení CK v krvi, užívání léku by mělo být přerušeno. Následně je 
možné zvážit podání jiného statinu nebo použití alternativní formy lékové 
léčby. 
 
9. Kdykoli se u osoby objeví výrazné svalové příznaky, je nutné statin okamži-
tě vysadit a co nejdříve zkontrolovat hladinu CK. 
 

 zdroj:www.muscular-dystrophy.org/how_we_help_you/publications 

 
z anglického jazyka přeložila: Jitka Kačírková 
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PÉČE 

Jak pečovat o pečující osoby  
 
„Když už nebudu moci, kdo se o něj postará?“ Tuto otázku si kladla Josie Roseová 
z Texasu, když ležela s chřipkou a nemohla pečovat o svého manžela Ricka, který byl 
postižen amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Chřipka, po které ulehla, jí vlastně 
otevřela oči. Uvědomila si, že už sama nezvládá péči o manžela, a rozhodla se požá-
dat o pomoc své čtyři dospělé děti. Po několika dnech se jí děti zeptaly na jedinou věc: 
„Jak jsi to všechno mohla sama zvládnout?“  

 
Josie Roseová byla první pečovatelkou svého manžela Ricka. 
 

Podle výzkumů provede-
ných Aliancí rodinných 
pečovatelů je zřejmé, že 
rodinní příslušníci posky-
tující péči osobám blíz-
kým s chronickým one-
mocněním se dostávají 
do kritických situací a 
jejich zdraví je ohrožené. 
Emocionální, mentální a 
fyzické zdravotní pro-
blémy vznikají z vyčerpá-
ní následkem celodenní 
péče o jejich zdravotně 
postižené příbuzné. 

Sociální pracovnice Rebecca Axline přirovnává stav rodiny, ve které jeden 
člen onemocní nevyléčitelnou chorobou stavu srnky, která je oslepena v noci 
světlomety. Je ohromena a neví, kde začít. Proto tak nutně potřebuje odbor-
nou pomoc.     
Nejdříve je nutné vytvořit plán péče, aby celá rodina pochopila své funkce 
v nové situaci. Je dobré s rodinou probrat, co vlastně nová diagnóza zname-
ná, jaká je perspektiva, jaké jsou možnosti pomoci a začlenění postiženého do 
společnosti (škola, zaměstnání, cestování), úpravy bydlení, jakou pomoc mů-
že očekávat od státu, jaké kompenzační pomůcky jsou k dispozici. Nejdůleži-
tější je vytvořit plán péče, určit osoby, které se o postiženého budou starat atd. 
Pokud se o postiženého bude starat jeden člen rodiny na plný úvazek, je dob-
ré si od samého začátku určit, kdo jej nahradí při náhlé potřebě. Rodinní pe-
čovatelé si musí uvědomit, že každá změna ve zdravotním stavu postižené 
osoby má ohromný dopad na psychiku pečující osoby. Nejdříve ho zahrnou 
negativní emoce a někdy i pocit viny a následně i pocit strachu a zoufalství 
z obav, jak novou situaci zvládne.  
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Žal a stres jsou často součástí velkých životních změn, i když v rodině není 
žádný postižený člen. O to náročnější bývají takové změny pro postižené ner-
vosvalovým onemocněním a jejich rodinné příslušníky. Jako příklad můžeme 
uvést okamžik, kdy se postižené dítě stává dospělým, a tudíž přechází do 
péče jiných ošetřujících lékařů. Často se stává, že celá rodina má obavy 
z toho, že ztrácí už ověřený tým a musí se seznámit s novými lékaři, ke kte-
rým je potřeba získat důvěru. Pro rodinné pečovatele je přechod k jiným léka-
řům přinejmenším stejně stresující jako pro samotného pacienta.  
DeAnn Swinton z Southlake v Texasu líčí tento přechod z osobní zkušenosti. 
Když se její syn, Matt, který má spinální muskulární atrofii (SMA), rozhodoval, 
na jakou vysokou školu půjde, chtěla, aby to bylo někde blízko nebo alespoň 
ve státě Texas. Matt se však rozhodl přihlásit na školu v Notre Dame, stát 
Indiana. Pro matku bylo velmi těžké pustit syna na invalidním vozíku do tak 
chladného místa, kde bývá často hodně sněhu, ale ukázalo se, že rozhodnutí 
bylo správné. Matt udělal ohromný pokrok, upravil si byt podle svých potřeb a 
jeho spolubydlící a další přátelé mu pomáhali ve všech činnostech. Matt je 
nyní 24letý finanční analytik a pracuje v Sabre Holdings v Dallasu. Žije se 
svými rodiči a jeho matka, která je hlavní pečující osobou, zažívá velkou ra-
dost nad tím, že její syn vede normální život a je nezávislý. 
 
DeAnn Swinton a její syn Matt v Notre Dame. 
 

 
Foto: Barbara Johnston, University of Notre Dame. 
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Tipy pro péči o vlastní osobu 
 
Když jste v letadle a letuška vám říká, že v případě nouze si máte nejdříve 
nasadit kyslíkovou masku a ne pomáhat druhým, říká to proto, že jedině když 
budete v pořádku sami, můžete poskytnout pomoc i druhým. Stejná pravidla 
platí i pro poskytovatele péče.  
Nadine Kirby si uvědomila, že se bude moci starat o svého syna Davida posti-
ženého DMD jedině v případě, že spolu s manželem výrazně změní životní 
styl jejich rodiny. Začali jíst zdravě a věnovali větší pozornost udržování fyzic-
ké kondice. Snaží se pravidelně cvičit, vyvarovat se stresu a udržet si vnitřní 
rovnováhu. Synovi nasadili speciální dietu bohatou na bílkoviny. Starat se o 
sebe neznamená udržet si jenom fyzické zdraví, je důležité si vytvořit podpůr-
nou síť přátel a rodinných příslušníků, s kterými můžete komunikovat otevřeně 
a upřímně a kteří přijmou vaši situaci takovou, jaká je. Neměl by to být ten typ 
lidí, kteří se vás zeptají, jak se má manžel, kterého právě propustili 
z nemocnice, a jediná odpověď, kterou chtějí slyšet je, že dobře, přestože 
skutečnost je taková, že musí používat dýchací přístroj. 
Vzhledem k tomu, že ne každý je schopen či ochoten poskytnout tento typ 
podpory, měli byste se zaměřit jen na ty, na které se opravdu můžete spoleh-
nout.  
 
Velké i malé odměny 
 
Vzhledem k tomu, že většina nervosvalových onemocnění je progresivní, pe-
čující osoby se často ocitnou ve velmi náročných situacích. Přesto existuje 
v jejich životě i mnoho šťastných chvil, kdy se radují z úspěchů svých milova-
ných, což jim přináší velké uspokojení. Na straně druhé to není jednoduché 
ani pro příjemce péče, kteří často mívají pocit viny, že jim pečující osoba musí 
věnovat tolik času, a nabádají je k tomu, aby si občas dopřáli pauzu a přene-
chali péči o ně jiným osobám.  
Letos v listopadu se v USA slaví měsíc rodinných pečovatelů a při té příleži-
tosti prezident Barack Obama prohlásil: „Děkujeme těmto neúnavným hrdinům 
za dlouhou a náročnou práci vykonávanou každý den za zavřenými dveřmi a 
bez fanfár a zavazujeme se k tomu, že zajistíme blahobyt jejich blízkým, ale i 
samotným pečujícím.“ 

zdroj: Quest říjen 2014 
z anglického jazyka přeložila: Mgr. Dona Jandová 

 

Pokyny pro pediatry pečující o dítě se svalovou dystrofií ty-
pu Duchenne 
 
Psychika: Proberte poruchy chování, potíže ve škole, eventuálně další psy-
chické potíže při každé návštěvě. Proveďte vyšetření na poruchy školních 
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dovedností, poruchy výslovnosti, poruchy aktivity a pozornosti, poruchy autis-
tického spektra, obsedantně kompulzivní poruchu… Proberte možnost pří-
padného individuálního studijního plánu ve škole. 
 
Plíce: Zkontrolujte plicní funkce minimálně jedenkrát během chodící fáze a 
poté jedenkrát ročně po ztrátě schopnosti chůze. Proberte možnost asistova-
ného kašle při hodnotě PCF pod 270 l/min a v období, kdy se objevují potíže s 
odkašláváním (během respiračního infektu, po ztrátě schopnosti chůze). Při 
hodnotě FVC pod 30 zvažte možnost Bi-PAPu. Pravidelně očkujte včetně 
každoročního přeočkování proti chřipce a očkování proti pneumokokům. Dů-
sledně lečte respirační infekty. 
 
Kostní denzita: Pokud užívá pacient kortikoidy, zkontrolujte hladinu 25-OH 
vitamínu D před začátkem jejich užívání a poté 1x ročně. Navrhněte užívání 
vitamínu D a jeho zařazení (společně s vápníkem) do stravy. Proberte mož-
nost vyšetření kostní denzity a užívání bisfosfonátů. Při každé návštěvě vyšet-
řete páteř, zda na ní nejsou známky skoliózy. 
 
Nezapomínejte na rehabilitaci: Minimálně jedenkrát za 4-6 měsíců doporuč-
te specializovanou fyzioterapii. Prodiskutujte možnost prevence kontraktur 
(protahování, dlahování…), proberte možnost rehabilitačních a ortopedických 
pomůcek (chodítka, vozíky, kočárky, polohovací lůžko atd.). 
 
Hmotnost: Při každé vizitě pacienta zvažte. Proberte jeho stravovací návyky 
(zdravá, vyvážená strava, vápník, vitamín D). Vyšetřete polykání, eventuálně 
navrhněte možnost intervence. Doporučte terapii GER či zácpy, pokud je to 
potřeba. 
 
Srdce: Kardiologické vyšetření včetně vyšetření ECHO či MR srdce by mělo 
být provedeno ve věku 6 let nebo co nejdříve po stanovení diagnózy a dále 
minimálně jedenkrát za 2 roky do věku 10 let a následně jednou ročně (nebo 
častěji, pokud je to kardiology doporučeno). Prodiskutujte vhodnost kardiolo-
gické medikace v případě nálezu fibrózy na MR srdce nebo v případě poklesu 
srdečních funkcí nebo při známkách srdečního selhávání (SF pod 28 %, EF 
pod 55 %). 
 
Kortikoidy: Začněte včas! Prodiskutujte přínos a rizika užívání kortikoidů ve 
věku 3 let nebo co nejdříve po stanovení diagnózy. Na každé kontrole prober-
te s pacientem a rodiči efekt a možné nežádoucí účinky kortikoidů. 
Prodiskutujte i možnost dlouhodobé léčby kortikoidy. 
 
Nabídněte podporu: Odkažte pacienta a jeho rodinu na důvěryhodné interne-
tové zdroje, nabídněte kontakt s organizacemi sdružujícími tyto pacienty 
(www.parentproject.cz, www.endduchenne.cz, www.amd-mda.cz, www.treat-
nmd.eu). 
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Navrhněte pacientům sledování v centrech, kde jsou odborníci zabývající se 
touto diagnózou. 
 
Diagnóza: Pokud u pacienta pozorujete opoždění motorického vývoje, nebo 
zjistíte elevaci jaterních enzymů, doplňte vyšetření kreatinkinázy (CK). Pokud 
je CK zvýšena (obvykle až stonásobně), objednejte genetické vyšetření zamě-
řené na Duchennovu svalovou dystrofii. Nabídněte možnost genetického vy-
šetření přenašečství matky a testování dalších členů rodiny. 
 

zdroj: Parent Project USA 
 

Vzkaz od viceprezidenta MDA (Asociace muskulárních 
dystrofiků  v USA)  
 
Vážení členové,  
 
je těžké uvěřit, že chřipková sezóna se opět blíží a chci, abyste věděli, že 
MDA je opět připravena pomoci. Chřipka – jak sezónní, tak i různé druhy 
H1N1 - mohou  způsobit lidem postiženým nervosvalovým onemocněním zá-
važné a někdy i život ohrožující komplikace. To je důvod, proč je tak důležité 
být aktivní a přijmout nezbytná opatření, aby se chřipkové nákaze vyhnuli.  
Pro sezónu 2014-2015 je standardní trivakcína, která chrání před třemi for-
mami chřipky. Další forma vakcíny s názvem čtyřvakcína chrání navíc před 
další formou chřipky B. Poraďte se se svým lékařem, jaký typ očkovací látky je 
pro vás vhodný, a to zejména v případě, že jste postiženi myasthenia gravis, 
polymyotitidou, dermatomyozitidou, nebo pokud užíváte léky potlačující imuni-
tu, jako jsou kortikosteroidy.  
Je důležité, aby se nechali očkovat i členové rodiny nebo další osoby, které 
přicházejí do styku s osobou s nervosvalovým onemocněním.  
Jménem MDA vám doporučuji přijmout všechna zdravotní opatření, aby se 
minimalizovalo riziko chřipkové nákazy v této sezóně.  
 

září 2014 
                                                                         Se srdečným pozdravem,  

Valerie Cwik, M.D.  
zdroj: MDA – USA 

z anglického jazyka přeložila: Mgr. Dona Jandová 
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SPORT 
 
Že i s těžkým postižením se dá sportovat a vyhrávat se můžete dočíst v ná-
sledujícím článku o Pepíkovi Suchém 

Reprezentant v boccie – Josef Suchý 
 
Jozef se narodil 11. 12. 1997. Cca ve 14 měsících mu byla diagnostikována 
Duchenneova svalová dystrofie.  V 7 letech Pepa přestal chodit úplně a zůstal 
již trvale na invalidním vozíku. V lázních jsme se dozvěděli o hře zvané 
Boccia. Ale nevěděli jsme, co to je, a tak jsme se do ní nehrnuli.  V necelých 9 
letech jsme se dozvěděli o NOLE Teplice, kam jsme chtěli kluka přihlásit na 
šachy. Lidi z NOLY nás však přemluvili, abychom s Pepou bocciu zkusili. 
A tak začal Pepa s mamkou trénovat.  Nejdříve ve škole v Hrobu, kde bydlí-
me, a Pepa chodil na základní školu, pak jsme začali jezdit do Oseka, Teplic a 
nakonec do Dubí, kde trénujeme dodnes. Pepa kvůli svému postižení hraje 
v kategorii BC3, kde jsou nejvíce postižení lidé, kteří hrají s pomocnou rampou 
a asistentem.  
Po 2 měsících tréninku bylo 1. kolo 3. ligy a Pepa nastoupil ke svému prvnímu 
turnaji. Spíše jsme šli okouknout atmosféru a vyzkoušet, jak to Pepovi půjde. 
Pepa nám hned ukázal, že má na bocciu buňky, a hned při své premiéře 
(boccia se hraje bez rozdílu věku, a tak hrál s dospělými závodníky) došel až 
do finále a skončil na skvělém 2. místě.  
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Po 2. kole skončil na celkovém 3. místě a postoupil do 2. ligy. To jsme si dali 
cíl udržet se ve 2. lize. Pepa ovšem zase překvapil a skončil v 1. i 2. kole na 3. 
místě a postoupil do 1. ligy. V 11 letech mezi dospělou elitu. V 1. kole 1. ligy 
skončil 3. od konce, ale hned ve druhém, na mezinárodním Mistrovství ČR 
všechny šokoval, když vyhrál skupinu, kde byli dva mistři republiky. 
  
Pepa nejdříve porazil několikanásobného mistra Chorvatska 6:5, a to prohrá-
val po třech směnách již 5:0 a v poslední směně dal soupeři 5 bodů. Následně 
porazil našeho 7násobného mistra republiky a postoupil do čtvrtfinále. Nako-
nec skončil v mezinárodní konkurenci na 7. místě z 18 závodníků. Další roky 
se Pepa neustále zlepšoval a nejlepším umístěním bylo jeho celkové 2. místo 
v minulém roce, kdy 1. kolo vyhrál a 2x byl druhý.  
Mezi jeho velké úspěchy patří vítězství na největším poháru konaném v České 
republice v Litomyšli. Tento pohár se hraje bez rozdílu postižení a Pepa ve 
finále porazil méně postiženého dvojnásobného mistra republiky v kategorii 
BC4 (hází rukou). 
 
Díky skvělým a hlavně stabilním výsledkům byl v minulém roce Pepa nomino-
ván do reprezentace České republiky. V červnu 2013 se Pepa zúčastnil první 
mezinárodní akce, a to rovnou Mistrovství Evropy. Pepa při své premiéře mezi 
evropskou mezinárodní špičkou na úvod prohrál s 11. hráčem světa z Belgie a 
to hlavně díky tomu, že se strašně bál soupeře a utekl mu začátek. Když se 
zklidnil, hrál už se soupeřem vyrovnaný zápas. Následně vyhrál 2 zápasy proti 
hráčům z Francie a ve čtyřčlenné skupině obsadil skvělé 2. místo. Bohužel do 
osmifinále (mezi 16 hráčů) se nedostal. Skončil o skóre na 17. Místě, o jediný  
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míček. I tak, 17. místo z 50 hráčů byl na premiéru skvělý výsledek.   
Další rok se Pepa zúčastnil dalšího závodu v Portugalsku, a to za účasti 38 
hráčů v jeho kategorii z 18 států. Pepa nejdříve porazil belgickou závodnici a 
pak prohrál se 7. hráčem světa z Kanady a opět mu utekl postup o skóre, a 
skončil na 19. místě. Díky svým výkonům se nominoval na Mistrovství světa, 
které se konalo od 19. do 28. 9. 2014 v čínském Pekingu. Pepa na mistrovství 
odjížděl bez velkých ambicí. Zvláště, když jsme zjistili, že z tříčlenných skupin 
postupují do osmifinále pouze vítězové.  
Pepa měl ve skupině 5. hráčku světa z Belgie a Brazilce, který skončil na 3. 
místě na Mistrovství Ameriky.  Doufali jsme, že neskončí úplně poslední. Pepa 
ovšem zase všechny překvapil. Nejdříve ve velmi krásném a dramatickém 
zápase, kde každá směna skončila pouze o bod, porazil belgickou hráčku.  
Zato zápas s Brazilcem začal jak ve zlém snu. Po první směně prohrával Pe-
pa 3:0, a když to vypadalo i ve druhé směně špatně, bylo to na ručník. Pepa 
ale ukázal bojové srdce a začal postupně snižovat. Po nádherných hodech 
stáhl výsledek na 2:3 a v poslední dramatické směně nádherně vyrovnal.  
V prodloužení nedal rozhozenému soupeři šanci a postoupil ze skupiny mezi 
16 nejlepších hráčů!!!  
V osmifinále nastoupil proti hráčce ze Singapuru, která obsadila 3. místo na 
posledním MS. Pepa si opět zkomplikoval zápas hned na začátku a znovu 
prohrával 3:0. Od druhé směny začal hrát skvěle a ve třetí směně dokonce 
vyrovnal. Zkušenější hráčka ukázala, v čem je její síla a poslední směnu 
zvládla excelentně. Vyhrála po taktickém výkonu 4:3. Pepa se umístil na skvě-
lém 9. místě ze 48 hráčů, jako nejlepší český závodník. Tento výsledek Pepu 
katapultoval z 52. místa ve světovém řebříčku na 16. místo.  
Toto umístění ho drží ve hře o Paralympiádu v roce 2016, konanou v Rio de 
Janeiru. Účast na Paralympiádě je stejně jako u všech sportovců Pepovým 
snem. Ještě mu k tomuto snu chybí několik kroků, a to jsou hlavně účasti na 
mezinárodních akcích (v příštím roce 3 akce a v roce 2016 MS jednotlivců), 
které stojí spoustu peněz a z velké části si je musíme hradit pomocí sponzorů 
nebo ze svého rodinného rozpočtu. A hlavně potvrdit a udržet postupovou 
příčku.    
V roce 2012 šel Pepa na operaci páteře. Strávil 4 měsíce na lůžku. Aby se 
opět dostal do zápasové pohody, začali jsme hrát takzvanou integrovanou 
bocciu.  
Jedná se o zápasy 3 až 6členných týmů (hrají vždy 3 závodníci), kde můžou 
nastupovat jak postižení, tak zdraví závodníci. Tento sport, který organizuje 
společnost Asociace integrovaných sportů (Sportem proti bariérám), nás oka-
mžitě oslovil a hlavně je v něm velká pohoda. Téměř všichni účastníci jsou 
velmi kamarádští a hra není tak psychicky náročná, jako tomu je u normální 
boccie. Všichni to berou v pohodě a chtějí si hlavně zahrát a bavit se hrou. 
Nejdříve jsme díky Pepovi vyhráli 2. ligu a následně minulý rok i ligu první. 
V letošním roce jsme obhájili prvenství a opět si odvezli z Nové Paky, kde se 
závody konají, putovní pohár.  
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Pepa kromě toho, že je úspěšným sportovcem, který 2x týdně trénuje 
v tělocvičně v Dubí, je rovněž studentem soukromého gymnázia v Dubí. Na 
gymnázium přestoupil v 9. třídě a hned se sžil s novým kolektivem. 9. třídu na 
gymnáziu dokončil s vyznamenáním.  
Kromě boccie a školy stíháme s Pepou i další akce, jako Pražský půlmaraton, 
jízdu na kole a v zimě na lyžích. S kamarády s PARENT PROJECT jsme byly 
na raftech. Pokud nám to závody dovolí, jezdíme na akce pořádané sdruže-
ním MDA RIDE na smíchovské náplavce. S kamarády z PARENT PROJECT 
také jezdíme na pánskou jízdu do Chlumu u Třeboně nebo na ozdravné poby-
ty.  
Je pravda, že Pepova diagnóza je těžká a krutá, ale on se nevzdává a žije 
život naplno. Navíc díky svým aktivitám poznává mnoho lidí. Kromě toho, že 
se potkává se stejně nemocnými kluky z PARENT PROJECTu, chodí mezi 
zdravé lidi na gymnázium, mezi motorkáře z MDA RIDE, potkává lidi z celé 
republiky, kteří se věnují ať už klasické nebo integrované boccie. A navíc už 
má známé i mezi zahraničními hráči. A je skvělé přijet do Číny, kde vás zdraví 
lidi z Belgie nebo Portugalska. A to Pepu, ale i nás jako rodiče, naplňuje. 
 

Josef Suchý 
 
 

 
     Foto: Josef Suchý 
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ZDRAVÍ 

Cibule jako přírodní lék      
 

Obyčejná cibule je doslova malou lékárničkou, 
kterou většinou najdeme doma, má všestranné 
léčebné použití a její hlavní význam je v pre-
venci nemocí. Cibulový čaj nebo šťávu z na-
krájené cibule zasypanou cukrem či zalitou 
medem oceníme obzvlášť teď - uleví při chřip-
ce, nachlazení a kašli. S cibulí budeme sice 
trošku páchnout, ale budeme zdravější. 
Cibule obsahuje řadu vitamínů; karoteny, B1, 

B2, B3, B6, C, E, biotin, minerály a stopové prvky; draslík, vápník, hořčík, 
sodík, mangan, železo, měď, zinek, chrom, fosfor a síru. Dále cibule obsahuje 
kyselinu citrónovou, inulin, pektin, trávicí enzymy, látky snižující hladinu cukru 
v krvi, flavonoidy, éterický olej, který dodává cibuli typické aroma. Je silně 
prchavý, tvoří ho více než sto různých látek, z nichž je nejhojněji zastoupena 
silice aliin transformující se na allicin. Blahodárné účinky této látky spočívají v 
silném antibiotickém účinku na všechny typy mikroorganismů – ničí bakterie i 
viry. 
Flavonoidy zlepšují krevní oběh, chrání před tvorbou krevních sraženin. Cibule 
je bohatá na kvercetin, jeden z nejaktivnějších flavonoidů, který se ve střevě 
dobře vstřebává bez ohledu na to, zda se cibule konzumuje syrová, nebo 
vařená. Flavonoidům a látkám, které tvoří éterický olej, se připisuje velká část 
léčivých vlastností cibule: antibiotické, protiastmatické, ochranné na srdce a 
cévy, diuretické a antikarcinogenní. 
 
Léčebné účinky cibule 
 
Cibule podporuje trávení, tvorbu žaludečních šťáv a žluče. Pomáhá ničit bak-
terie, které se dostanou do žaludku s potravou. Povzbuzuje činnost střev a 
činnost bakterií Escherichia coli, které jsou velmi potřebné. Povzbuzuje čin-
nost jater, žlučníku, slinivky břišní. 
Cibule má močopudný účinek a díky svému zásaditému účinku ulehčuje vylu-
čování odpadních látek. Je vhodná jako součást diety pro pacienty s ledvino-
vými kameny, infekcemi ledvin a ledvinovým selháním. 
Uvádí se, že cibule pomáhá při vyčerpání, při bolení hlavy, uší. Působí proti 
střevním parazitům. Významná je krvetvorná úloha cibule, pomáhá též 
k lepšímu okysličení krve v plicích, obsahuje krev ředící látky, díky fluoru po-
máhá při zbytněné štítné žláze. Antioxidanty obsažené v cibuli poskytují proti-
zánětlivé látky. Vitamín C podporuje celkovou úroveň imunitního systému a 
zvyšuje obranyschopnost organismu. Cibule působí při infekcích dýchacích 
cest a léčí kašel, zahlenění, špatné dýchání, chrapot, rýmu, angínu, chřipku, 



42 

 

bolesti v krku. Je velmi účinným rostlinným antibiotikem. Dezinfikuje ústní 
dutinu, dýchací cesty a nosní sliznici. Preventivně působí proti oparu. Podpo-
ruje růst vlasů, jejich kvalitu a sílu. Posiluje slabé nehty. Při poranění, vyrážce 
a akné chrání před infekcí. Zmírňuje ekzém a zklidňuje takto poškozenou po-
kožku. Působí jako mírné sedativum na nervový systém. Likviduje kuří oka a 
bradavice. Posiluje též unavené svaly.  
Přišlo se na to, že cibule je vynikajícím lékem na srdce i ke snížení LDL cho-
lesterolu i krevních tuků a zvýšení HDL cholesterolu, zamezuje kornatění cév i 
vytváření sraženin, podporuje pružnost cévních stěn, snižuje krevní srážlivost. 
Tím zároveň přispívá k udržení správného krevního tlaku. Přispívá k prevenci 
infarktu a mrtvice. Napomáhá zdravému fungování hormonů a pomáhá bojo-
vat proti mnoha typům nádorů. Není sice lékem proti rakovině sama o sobě, 
ale podporuje její léčbu a působí především jako prevence. Studie též proká-
zaly, že cibule zvyšuje hustotu kostí, takže je obzvlášť prospěšná pro ženy po 
menopauze, které jsou náchylné k osteoporóze. Každodenní konzumace jim 
pomůže snížit riziko zlomenin. Prospívá také pojivovým tkáním, jako jsou šla-
chy, vazy a chrupavky. Obsahuje také látky, především chrom, které ovlivňují 
hladinu krevního cukru, což z ní činí důležitý prostředek proti cukrovce a obe-
zitě. Jistěže z ní nezhubneme, ale omezuje vstřebávání tuků a cukrů, což 
pomáhá. 
Cibulová šťáva rozpouští a vylučuje hleny při kašli a chrapotu, nachlazení, 
zahlenění, při krčních, nosních, plicních chorobách, žaludečních a střevních 
katarech. Cibulovou šťávu můžeme použít i na špatně se hojící rány a vředy. 
 
Domácí medicína z cibule 
 
Cibule při rýmě, kašli, chřipce, angíně, zahlenění, chrapotu a bolesti 
v krku, užívat během nemoci 3-4x denně:  
 
1. Šťávu ze syrové cibule smíchat s medem v poměru 2:1.  
 
2. Syrovou cibuli nakrájet na kolečka, přelít vřelou vodou, přidat špetku majo-
ránky, nechat 1/4 hodiny louhovat. Podávat s medem.  
 
3. Cibuli nakrájet, zasypat lžící práškového cukru. Za hodinu pustí cibule šťá-
vu, bere se třikrát denně po jedné polévkové lžíci.  
 
4. Smíchat drcenou cibuli, med a trochu drceného fenyklu. Užívá se 1 lžička 
před jídlem.  
 
5. Nakrájenou cibuli přelít horkou vodou, povařit, scedit, smíchat s lipovým 
čajem, přidat med nebo cukr. Recept vhodný pro děti. 
 
Obklad krku při zánětu. Nadrobno nakrájet 100 g syrové cibule, podusit cca 
10 minut s 1 lžící anýzu. Přiložit teplé na krk, měnit po 2 hodinách. 
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Při poraněných nosních sliznicích cibulovou šťávu kapat do nosu. 
 
Cibulové ponožky pro uvolnění hlenu: Tzv. cibulové ponožky mají silný 
čistící efekt, regulují proces látkové výměny, uvolňují hlen, mírní bolesti, přes 
reflexní zóny na chodidlech mohou rozvinout účinek na celé tělo. Připravíme si 
je tak, že rozkrájíme nadrobno 1 velkou cibuli, rozložíme ji na lněný nebo ba-
vlněný šátek, rozmačkáme ji a ohřejeme na pergamenovém papíru na topení 
nebo na obrácené pokličce hrnce. Šátek položíme na chodidlo, tak aby se 
cibule dotýkala pokožky, přetáhneme přes nohy ponožky a udržujeme je v 
teple. Měli bychom mít ponožky po celou noc. 
 
Cibule na vysoký krevní tlak: Nakrájet 4 cibule, 4 citrony, nastrouhat 80 g 
česneku a 40 g křenu. Svařit 3 litry vody s 1 kg cukru. Vlažné nalít na směs, 
občas zamíchat. Za 14 dní přecedit a dát do menších lahviček. Užívá se třikrát 
denně jedna polévková lžíce. 
 
Cibule na zánět středního ucha: Kapat cibulovou šťávu do ucha nebo vložit 
vatový tamponek. Vložení tamponku je vhodné pro děti. Nebo cibulový obklad, 
který připravíme tak, že nakrájenou cibuli zabalíme do plátna, nahřejeme a 
přiložíme na bolavé ucho na půl hodiny. 
 
Cibule na trávicí problémy, bolesti břicha, podporu srdce, krevního obě-
hu, žil a čištění krve: Vhodné je užívání syrové cibule nebo tinktury podle 
tohoto receptu. Nadrobno nasekat 2 větší cibule a vyluhovat 10 dní v 1/2 litru 
režné kořalky; v případě potřeby pít 1 - 2 x denně po 0,02 litru. Tinkturu lze 
použít na všechny nemoci, při kterých umí cibule pomoci, a vhodná je také 
jako jejich prevence. 
 
Cibule na ekzém: Tři polévkové lžíce dubové kůry, heřmánku a třezalky, 50 g 
drcené cibule. Povařit 8 minut v cca 1 l vody, 8 min nechat vyluhovat, scedit a 
přidat do teplé koupele. V koupeli setrvat 15 minut. Koupel se provádí v tří-
denních cyklech, tj. tři dny koupat, tři dny přestávka atd. Lze použít i pro děti. 
 
Cibule jako prevence křečových žil: Do 4 l vařící vody dát 100 g cibule, hrst 
dubové kůry a trošku pelyňku, vařit 10 minut, přidat hrstku soli a vlít do vany s 
horkou vodou. 
 
Cibule na včelí bodnutí, rány, vyrážky, akné a slabé nehty: Potírat je čer-
stvou cibulovou šťávou. Zabrání vzniku infekce, otoku a posílí poraněné mís-
to. 
 
Cibule na záněty šlach a kloubů: Nakrájet cibuli, zabalit do gázy, upevnit na 
postižené místo, po dvou hodinách sejmout a natřít vhodnou mastí. 
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Cibule na bradavice: Na bradavici přiložit kašičku cibule naložené v cukru. 
Nanášet opakovaně do vymizení bradavice. Dalším receptem je nakrájená 
cibule naložená 24 hodin v octu v uzavřené sklenici. Kousek cibule přelepíme 
neprodyšnou leukoplastí na 12 hodin a poté opakujeme. Někdy stačí i jen 2 
aplikace. 
 
Cibule na kuří oko: Syrovou cibuli naložit na 24 hodin do octa, na noc přiložit 
na kuří oko, podle potřeby opakovat. Nebo na 3 dny přiložit cibuli mírně pova-
řenou ve víně. 
 
Cibulový obklad při bolesti hlavy: Cibuli nasekáme nadrobno a zabalíme ji 
do látky. Obklad si přiložíme na zátylek a zakryjeme ho teplým ručníkem. Pak 
si dopřejeme půlhodinovou až hodinovou relaxaci. 
 
Cibule na modřiny: Na modřinu položíme rozpůlenou cibuli, ovážeme a ne-
cháme hodinu účinkovat. Tento postup provádíme po dobu 3 dnů. Nebo mů-
žeme smíchat nastrouhanou cibuli s medem, směs dát na gázu, kterou přilo-
žíme na modřinu na 2 hodiny. 
 
A rady nakonec? Bezprostředně po kontaktu s nemocným, který má zánět 
horních dýchacích cest a bolest či „škrábání“ v krku, se doporučuje sníst tro-
chu čerstvé cibule. Cibuli nekonzumovat při otevřených žaludečních vředech. 
Při skladování v rozkrojeném stavu se cibule stává mírně toxickou. 
 

Jitka Molitorisová,  
zdroj: Léčba výživou 

Encyklopedie léčivých potravin 
D. Červená, K. Červený 

internet 
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Z TVORBY NAŠICH ČLENŮ 
 
V minulém čísle jsme přinesli ukázku z románu Miroslava Valiny, dnes přiná-
šíme informace z prvního čtení knihy. 
 
První otevření knihy Vlčí pouto 
 
Tak, jak bylo předesláno – s blížícím se dnem keltského svátku Samain spatři-
la poprvé světlo a tmu světa kniha nazvaná Vlčí pouto, s podtitulem Pikaresk-
ní román o Bohu a jeho smyslu pro humor. Stalo se ve čtvrtek 30. října večer, 
v Mázhauzu Galerie města Plzně, kde stránky románu jako první slavnostně 
otevřel můj dlouholetý kamarád, plzeňský herec Jindřich Kout. 
Přivítat tuhle knížku v tomhle světě přišlo o dost víc lidí, než jsem čekal – což 
samo sebou bylo potěšující – a potěšující bylo rozhodně i to, jak úplně báječ-
nou atmosféru v galerii svou keltskou muzikou naladila a navodila plzeňská 
kapela Poitín. A protože je keltská duše zatraceně znát nejenom z jejich muzi-
ky, ale i z mojí knížky, nemohlo se jí na cestu ke čtenářům připít ničím jiným 
než keltským pitím – Rosou z irskýho Velkýho Kopce – údajně (když si vypůj-
čím slova od kamaráda Hafrana) stejně drsnou a syrovou a zároveň jemnou a 
něžnou, jako je příběh v knize Vlčí pouto. 
Román vydalo nakladatelství Beletris v Praze, text graficky a technicky uspo-
řádal David Pillow, autorem fotky na obálce je Jiří Lipka a design obálky 
s pevnou vazbou vytvořil Stanislav Hudský. 
Pokud jde o knížku samu, asi bych ji charakterizoval jako humorně nadsazené 
podobenství o hledání sebe sama ve spleti cest a pravd a lákadel, jaké člově-
ku nabízí současná doba. 
V první řadě to ale je pikareskní román – a s tím souvisí příměs prvků fantasy 
a hororu a hlavně satirický a společensko-kritický podtext, zkrátka principy a 
paradigmata renesančního pikareskního románu, které jsem přenesl do reálií 
současnosti. 
Čtenář by se tím pádem měl mít trochu na pozoru, měl by mít na zřeteli, že jde 
o pikareskní román, a vše v něm napsané brát s odstupem a s nadhledem – s 
vědomím toho, že „vypravěč“ místy lže, místy se chvástá, místy přehání a 
fantazíruje, ba dokonce si z posluchače, resp. čtenáře, místy vyloženě utahu-
je. 
V tomhle případě je tím vypravěčem Wyrňák, šéf party dospívajících kluků, 
která si po svém, tak trochu za hranou zákona, „operuje“ v dnešních severních 
Čechách – do chvíle, než za dramatických okolností potká v krušnohorských 
lesích tajemnou dívku na útěku z domova. Brzy se totiž ukazuje, že se nepo-
tkali jen s ní, ale i s tím, co vyvolala svou podivnou, s magií si pohrávající 
vzpourou proti odcizenosti světa lidí. Rozjíždí se divoká přízračná jízda, nabitá 
dobrodružnými zážitky a okouzleným erotickým jiskřením. Jízda směřující za 
mlžný závoj uhrančivé krušnohorské krajiny… 
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Jestli si tedy chcete přečíst něco nového, nebo – abych byl přesnější – ne 
nového, ale méně obvyklého, tak si tuhle knížku pořiďte. Seženete ji, jak se 
říká, ve všech dobrých knihkupectvích, nebo na internetu, případně je tu ještě 
možnost napsat si o ni přímo mně, na web www.valina.cz. 
 
Co je vlastně pikareskní román? 

Španělské slovo picaro znamená něco jako šibal, rošťák, tulák, grázlík – a 
takový také bývá hlavní hrdina a zároveň zpravidla vypravěč příběhu, pochá-
zející většinou z nižších sociálních vrstev či přímo ze spodiny, nebo z okraje 
společnosti. Děj tak obvykle má sociálněkritický náboj, četné humorné i sati-
rické prvky a soustřeďuje se výlučně na postavu hlavního hrdiny, na popis 
jeho zážitků a často jeho cest. Žánr vznikl v renesančním Španělsku jako pro-
tipól rytířských románů se zidealizovanými vzory ctností – za první pikareskní 
román se pokládá dílo neznámého autora z roku 1554 Život Lazarilla z Tor-
mesu, jeho příhody a nehody, kde hrdina drobnými lstmi a podvůdky přežívá 
v krutém okolním světě a prožívá řadu podivných i fantaskních dobrodružství. 
Klasikou žánru je román Život rošťáka, který na začátku 17. století napsal 
Francisco de Quevedo. Příběh zkomponovaný z epizod a vyprávěný v první 
osobě líčí syrovou skutečnost tehdejší společnosti pohledem fiktivního vypra-
věče, mazaného tuláka, který se protlouká, jak umí. Z pikareskních kořenů 
vyrůstá Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha od Miguela Cervantese a 
přinejmenším pikareskní prvky má i Baron Prášil (alias svobodný pán 
z Münchhausenu) německého preromantického spisovatele Gottfrieda Augus-
ta Bürgera (čili Podivuhodné cesty po vodě i souši, polní tažení a veselá dob-
rodružství Barona Prášila, jak je vypravuje při víně v kruhu přátel) z roku 
1786, nebo v současnosti román Jonase Jonassona Stoletý stařík, který vylezl 
z okna a zmizel (2009), romány jako Malý velký muž nebo Forrest Gump. A 
k téhle sortě příběhů se (snad aspoň trochu právem) hlásí i román Vlčí pouto. 
Ve všech těch výše uvedených případech jde o realitu zkreslenou (či zřetelněji 
vykreslenou?) subjektivním pohledem vypravěče, jeho imaginací, fantazií a 
myšlenkovým obzorem. Má smysl je lustrovat, nakolik odpovídají skutečnosti? 
Žil vůbec ve skutečnosti král Artuš? Robin Hood? Reálně vzato, nejspíš nežili, 
anebo neprožili příběhy, co o nich lidi vypráví – a vypráví si o nich stovky let – 
nejspíš proto, že v těch příbězích bude něco, kvůli čemu lidi cítí potřebu vy-
právět. Člověk je prostě kreativní živočišný druh, který si velice rád vypráví 
příběhy – což je na něm jedna z věcí vůbec nejkrásnějších. 

Obecně vzato – sečteno a podtrženo – kdo nemá dar nebýt popouzen tím, že 
Baron Prášil ve svých vyprávěních létá na dělové kouli a dokáže sám sebe 
vytáhnout za vlasy ven z močálu, ten by se pikareskním románům měl vy-
hnout obloukem… 
 

Miroslav Valina 
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           Slavnostní okamžik prvního otevření knihy Vlčí pouto, fotografie: Soňa Šípková 

 
             Autogramiáda autora, fotografie: Jan Kodl 
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SBĚRATEL DAVID HODAN 

Sbírka modelů Davida Hodana se rozrůstá pomalu 
 
Pětadvacetiletý David Hodan se narodil s genetickou vadou, která u něho způsobila 
chorobu, která se nazývá Charcot-Marie-Tooth. Označuje se zkráceně CMT a jde o 
onemocnění vedení periferních nervů. Pacientovi s takovou diagnózou postupně ocha-
buje hybnost horních i dolních končetin, což je následek skutečnosti, že postižené 
nervy svaly rukou a nohou dostatečně nestimulují. Mezi členy Asociace muskulárních 
dystrofiků jsou i mnohé osoby s tímto postižením. 

 
Vzorný student 
Onemocnění, jímž David Hodan z Plzně trpí, zhoršuje i funkci senzorických 
nervů, kteréžto zprostředkovávají vnímání doteků, hluboké citlivosti a bolesti. 
To, co ovšem neovlivňuje, je délka života a také inteligence. „Věřte, že jsem 
chodil do školy velmi rád. Po základním studiu jsem u nás ve městě za-
čal navštěvovat Střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Bohužel 
jsem tam vydržel jen chvíli, škola nebyla připravena na studenty 
s tělesným postižením. Musel jsem studium ukončit, bylo mi doporuče-
no, abych přestoupil jinam,“ vzpomíná David, jenž poté přešel na plzeňskou 
SOŠ poštovní. 
 
Zápal plic 
„Byly to pro mne nejlepší dva roky života. Dělal jsem spoustu věcí, které 
mě už asi v životě nepotkají. Užíval jsem si studia oboru Informatika 
v ekonomice, bavilo mě to,“ váží si Západočech doby, kdy byl relativně ještě 
Jurou. Jenže na konci jara roku 2008 přišla vážná zdravotní komplikace 
v podobě zápalu plic. Bacil v dýchacích cestách vystavil Davidovi ortel zna-
menající doživotní napojení na plicní ventilátor. 
 
Plicní ventilace 
Půldruhého roku David Hodan pendloval mezi domovem, kde žije se svou 
matkou, a nemocnicí. Tam absolvoval šestiměsíční čekání na chvíli, kdy mu 
Ministerstvo zdravotnictví přidělí domácí plicní ventilátor. „Už je to za mnou, 
nebylo to nic příjemného,“ oddychl si. Doma je na přístroj napojen kontinu-
álně, péči zajišťuje maminka. „Nemá to se mnou jednoduché, peněz se 
nedostává. Finance jdou téměř všechny na moji životně důležitou 
léčbu,“ obdivuje David obětavost své matky. 
 
Sběratel 
Davidovými koníčky jsou internet a auta. Nezapře v sobě, že mu technika byla 
vždy blízká. Čte články, pojednání o vozidlech současnosti, ale hlavně minu-
losti, na síti projíždí takto zaměřené rubriky. Sbírá modely aut, obzvláště 
z historických vozidel má největší radost. „Z veteránů jsem prostě paf,“ 
přiznává David. Své „úlovky“ si hýčká, ale sbírka se o další exponáty příliš 
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nerozrůstá. „Je to koníček finančně nákladný, já si modely nemohu dovo-
lit kupovat,“ říká sběratel, který nové přírůstky získává darem od přátel, nebo 
například od lidí, kteří své sbírky ruší. 
 
Autíčka pro radost 
„Při svém postižení není mnoho koníčků, jimž bych se mohl věnovat. 
Auta nesbírám na kšeft, prostě mě to baví. Pokud by někdo chtěl, tak mi 
může model věnovat. Nejsem sběratelsky zaměřen dle značek, ani podle 
měřítek. Radost mám ze všeho,“ usmívá se David Hodan, avšak vzápětí 
dodává, že je nejvíce unesen z veteránských modelů starých Škodovek, Tater 
a všech těch vozidel, která brouzdala po cestách a silnicích komunistického 
Československa. „Pokud máte zájem přispět do mé sbírky, tak mě kontak-
tujte na e-mailu DavidHodan@seznam.cz, už předem vám děkuji,“ vzkazu-
je mladý muž, jehož život kromě handicapu provází i stálý úsměv v očích a ve 
tváři. 

Roman „Kulich“ Pišný. 

 
 

 
David Hodan 

mailto:DavidHodan@seznam.cz
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PŘIHLÁŠKY NA REKONDIČNÍ POBYTY 
 

Vážení členové, 
 
i v roce 2015 pro Vás připravujeme rekondiční pobyty. I přes stále se ztěžující podmínky pro 
podávání žádostí o dotace jsme podali několik projektů, které by nám pomohly ve financování 
pobytů a nemuseli jsme tak zvyšovat ceny. 
Přehled plánovaných akcí, jejich termíny, kontakty na odpovědné osoby a přihlášky najdete na 
následujících stránkách. 

 
Rekondiční pobyty v Hodoníně u Kunštátu 

 
Termín: 16. 5. – 23. 5. 2015 
 
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: 15. 8. – 22. 8. 2015  

 
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: 

 
Nikos Nerancolakis 

nikner@volny.cz  
telefon: 596 748 693 

  

mailto:pavlina.pr@seznam.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: 23. 5. až 27. 5. 2015, 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 náklady nebudou hrazeny. 
 
Přihlášky: Nejpozději do 5. května 2015 
 
telefonicky na čísle: 603 216 943, 
e-mail: amdplzen@volny.cz  
 
Nebo na adresu:  
 
Zuzana Vojáčková 
Chříč 98, 331 41 Chříč 
 
Pořádáme již 12. 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 27. 6. do 4. 7., II. od 4. 7. do 11. 7. 2015. 
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 

E-mail: prochap@seznam.cz 
Mobil: 603255820 

 
 
 

 
 
  

mailto:prochap@seznam.cz
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Přihláška na rekondiční pobyt ve Velkých Losinách 
 
 
 
27. 6. – 4. 7. 2015 a 4. 7. – 11. 7. 2015 
 
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 2014 se opět chystáme uskutečnit zahraniční rekondiční po-
byt v Chorvatsku, v lokalitě Makarská v bezbariérovém areálu hotelu Biokov-
ka, v termínu od 19. 8. do 29. 8. 2015. Odjíždět z Prahy se bude 18. 8. a zpět 
z Makarské 29. 8. 2015.  
 
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 2014 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 
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Předběžná přihláška 
Rekondiční zahraniční pobyt v Chorvatsku – lokalita MAKARSKA od 
19. 8. – 29. 8. 2015 

 
Jméno, příjmení:  

 
Adresa:  

 
 
Tel., jiný kontakt: _______________________________________ 

 
Pojede se mnou průvodce:  ANO  NE 

 
Pro tuto cestu potřebuji vozík: 
 

Elektrický: musím na něm cestovat 
ANO   NE 
 

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

ANO   NE 
 

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 19. 8. do 29. 8. 2015 (10 dnů). Od-
jezd z Prahy 18. 8. a z Makarské riviéry 29. 8. 2015!!! 

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, Petýrkova 1953, 
 148 00 Praha 4 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
 
V období 1. 10. – 31. 12. 2014 oslavili životní jubileum tito naši členové. 
 
 
40 let – Monika Křístková 
45 let – Hana Částková 
50 let – Petr Šiška 
65 let – Anna Tesařová 

 
 
 
 

 
 
 
 

Blahopřejeme! 
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