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Jak podpořit Společnost C-M-T, aniž by Vás to stálo
jedinou korunu?

Jedinou podmínkou je, že nakupujete přes internet. Jestliže ano, stačí
udělat 4 jednoduché kroky.
1. Podívejte se na portál www.givt.cz, zda se mezi zde zaregistrovanými
obchody nachází e-shop, na kterém se chystáte nakoupit.
2. Pokud ano, klikněte na něj a tím se jeho název objeví v políčku „Nákupem na“.
3. Nyní klikněte na políčko „přispívám na“ a z nabídnutých organizací
vyberte Společnost C-M-T.
4. Zbývá už jen odkliknout „Zahájit nákup“.
Tím se dostanete do vámi zvoleného e-shopu a zde již pokračujete v
nákupu, jak jste zvyklí.
Po jeho skončení provozovatel e-shopu pošle předem dané procento
ze zaplacené částky provozovateli portálu GIVT.cz, který jej pak po odečtení provize převede na účet Společnosti C-M-T.
Mezi zúčastněnými e-shopy je již řada známých internetových obchodů
a slevových portálů. Byla by proto škoda, kdybyste nevyužili možnosti
nechat je věnovat určitou část peněz z vaší útraty Společnosti C-M-T.
Předem vám za to děkujeme.
Výbor Společnosti C-M-T
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Vážení členové
přiblížil se konec roku a mi vám přinášíme poslední letošní bulletin.
Najdete v něm zajímavé články (hodně prostoru je věnováno cestování bezu bariér), objednávku DVD z letošní konference k 20. výročí existence Společnosti,
která se konala v červnu v Praze, a také pozvánku na Valnou hromadu.
Jak jsem Vám psal již v e-mailu, pokud pobíráte invalidní důchod třetího stupně,
je potřeba do konce roku doložit tento fakt své zdravotní pojišťovně.
Dne 5.9.2019 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 227/2019 Sb., kterým se novelizuje
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon zavádí elektronické dálniční poplatky. Pro osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli
parkovacích průkazů a průkazů ZTP či ZTP/P, se příští rok nic nemění a stále
platí § 67 zákona, který osvobozuje držitele výše uvedených průkazů od dálničních poplatků v případě, že jsou ve vozidle nebo se jízda koná v souvislosti s
touto osobou.
Dovolte mi, abych vám popřál požehnané svátky vánoční, které strávíte s vašimi
nejbližšími. Do nového roku 2020 vám přeji hodně zdraví, štěstí a pevné nervy
při zvládání všech životních překážek.
Váš předseda Michal Šimůnek

Nabídka DVD
Z letošního semináře, který se konal k 20. výročí existence Společnosti,
jsme pořídili videozáznam, který Vám nabízíme ke koupi.
Cena DVD je 50,- Kč včetně poštovného.
Objednávky prosím zasílejte paní Ivaně Jandové na e-mail:
marting.praha@volny.cz. Do předmětu emailu uveďte DVD CMT.
DVD bude distribuováno začátkem roku 2020.
Výbor Společnosti C-M-T
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Společnost C-M-T

Výbor spolku
Společnost C-M-T, z.s.
se sídlem 2. lékařská fakulta UK Praha - Motol, V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5
svolává

řádnou valnou hromadu,
která se uskuteční ve čtvrtek dne 19. 3. 2020 od 16.30 hodin v areálu Fakultní nemocnice Motol, Neurologická klinika (dospělých) 2. LF
UK a FN Motol, uzel D, 2. patro, knihovna
Program jednání:
1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3. Informace o činnosti v roce 2019.
4. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky hospodaření za rok 2019, schválení
zprávy kontrolní komise.
5. Volba členů výboru a kontrolní komise.
6. Plány na rok 2020.
7. Diskuse.
8. Závěr.
Registrace členů Společnosti C-M-T začíná v 16.00 hodin. Právo na účast mají
členové Společnosti C-M-T, kteří se stali členy Společnosti C-M-T nejpozději ke
dni konání této Valné hromady. Členové se prokáží platným občanským průka4

zem, v případě zastupování též plnou mocí. Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.
Za Společnost C-M-T, z.s. předseda Mgr. Michal Šimůnek

Společenská rubrika
Od 1. října do 31. prosince 2019 oslavili životní
jubileum tito naši členové:
Miroslav Plamínek						
MUDr. Alena Kobesová					
Lenka Vostřáková						
Petra Čechráková						
Lubomír Můr							
Petr Dvořáček							
Jana Švec							
Elena Smetáková						

Blahopřejeme!
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65 let
50 let
45 let
45 let
40 let
40 let
35 let
35 let

Smuteční oznámení
V pátek 27. září 2019 odešel náhle z tohoto světa po dlouhé nemoci ve
věku 44 let náš člen a kamarád, pan Jří Kotek. Jirku jsme poznali na našich
společných akcích jako veselého a hodného parťáka.
Upřímnou soustrat rodině. Jirko, nezapomeneme…

Sociální otázky
Nový ochranný limit na léčiva
Přinášíme vám důležité informace o novém ochranném limitu na započitatelné
doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky, u invalidů.
S účinností od 1. 1. 2020 je limit snížen na 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, a u
pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak
invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, a
doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu.
Pokud pojištěnec své zdravotní pojišťovně nedoloží, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo že byl uznán invalidním ve
druhém nebo třetím stupni, vztahuje se na něj automaticky limit dle věku. Tyto
limity zůstávají i po 1. 1. 2020 beze změn:
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• 1 000 Kč u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let (vždy včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili daný rok věku)
• 500 Kč u pojištěnců starších 70 let (včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku)
• 5 000 Kč u ostatních pojištěnců.
Invalidní pojištěnci ve věku od 70 let tedy nic oznamovat a dokládat nemusejí,
podle zákona mají ochranný limit 500 Kč na základě věku.
Doložení nároku na snížený limit
Pojištěnci musí své zdravotní pojišťovně DOLOŽIT, že jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, resp. že byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán
pro nesplnění podmínky doby pojištění. Teprve od data, kdy tuto zákonnou
podmínku splní, mají pojištěnci nárok na snížení limitu.
Pokud invalidní pojištěnec mění zdravotní pojišťovnu k 1. 1. 2020, doloží svůj
existující nárok na snížený limit až své nové pojišťovně, a to co nejdříve po 1. 1.
2020.
Klienty jednotlivých zdravotních pojišťoven vyplní formulář Oznámení o přiznaném stupni invalidity, který najdou na webu či pobočce své pojišťovny. Pro
účely vracení přeplatků v něm nezapomeňte vyplnit číslo bankovního účtu.
K vyplněnému a podepsanému formuláři je třeba předložit zákonem určené
doklady:
• kopii rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo
• kopii posudku o posouzení zdravotního stavu, na jehož základě byl pojištěnec uznán invalidním ve druhém nebo třetí stupni.
Vše je možno vyřídit:
• na kterémkoli klientském pracovišti pojišťovny (není nezbytné se dostavit
osobně – invalidní pojištěnec může vyplněný a podepsaný formulář spolu s kopií dokladu o invalidním důchodu nebo přiznané invaliditě doručit na pobočku
prostřednictvím kohokoli)
• zasláním vyplněného a podepsaného formuláře a dokladů poštou na adresu
pojišťovny (vhodné je zaslat dopis doporučeně), mailem, ve kterém budou při7

loženy elektronické kopie zákonem určených dokladů a vyplněný a zaručeným
elektronickým podpisem podepsaný elektronický formulář Oznámení o přiznaném stupni invalidity, zaslaným na e-mailovou adresu pojišťovny, případně do
datové schránky pojišťovny.
Mgr. Michal Šimůnek

Důchodci si v příštím roce polepší v průměru
o 900 korun
Důchody porostou v příštím roce o víc než jen zákonem stanovenou valorizaci.
V průměru si penzisté od ledna 2020 polepší o 900 Kč na cca 14 400 Kč.

„Není spravedlivé ani důstojné, aby jakýkoli senior po 35 letech poctivé práce
a odvádění pojistného měl důchod nižší než 10 000 Kč měsíčně. Jsem ráda, že
schválená nadstandardní valorizace pomůže lidem, kteří se často pohybují na
hranici příjmové chudoby,“ uvedla ministryně Maláčová.
Návrh by měl pomoci seniorům s nižšími důchody. Podle statistik dnes totiž v
Česku žije pod hranicí chudoby v podstatě každý sedmý senior. Ohrožený chudobou je každý třetí důchodce. Navíc dva z pěti seniorů v současnosti pobírají
starobní důchod, který nedosahuje ani výše minimální mzdy.
Poslanci projednávali i návrh Senátu, aby se přidalo dalších tisíc korun měsíčně
těm, kteří jsou ve starobním důchodu alespoň 25 let a zároveň nedosáhli věku 85
let. Tento návrh ale nakonec Sněmovna nepodpořila. Návrh totiž pomáhá pouze
úzce vymezené skupině důchodců. Ministryně práce chce naopak navýšit penze
všem ženám, které vychovaly alespoň jedno dítě.
Na základě schválení návrhu zákona si starobní důchodci polepší následovně:
• Seniorům s průměrnou výší důchodu se příjem zvýší o 900 Kč měsíčně na cca
14 400 Kč,
• 9 z 10 penzistů se zvýší důchod alespoň o 750 Kč měsíčně na minimálně 11
450 Kč.
Zdroj: MPSV
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Nárok na sanitku od pojišťovny
Jak je to s nárokem na sanitku od pojišťovny, když pravidelně pobírám příspěvek
na mobilitu? Mám nárok, nebo ne? Moje lékařka říká, že mi ji napsat nemůže.
Odpověď: Pro nárok na sanitní přepravu hrazenou zdravotní pojišťovnou není
příspěvek na mobilitu vůbec směrodatný, ačkoliv lékaři tvrdí často opak. O nároku na sanitku rozhoduje pouze a jen obvodní (ošetřující) lékař na základě
aktuálního zdravotního stavu pacienta, jeho pohybových schopností, diagnózy,
vzdálenosti nejbližšího odborného pracoviště a dalších okolností. Mezi ty ovšem
nepatří příspěvek na mobilitu.
Váš obvodní lékař, u něhož jste registrovaní, musí zodpovědně zhodnotit, zda
jste schopni jet veřejnou dopravou nebo by vám hrozila újma na zdraví. Pokud
vám lékař příkaz ke zdravotnímu transportu vyplní, znamená to pro zdravotní
pojišťovnu, že máte podle zdravotního stavu nárok.
Doporučuji vám tedy navštívit vašeho obvodního lékaře znovu, vysvětlit situaci
a požádat o vypsání příkazu. Pokud odmítne, znamená to, že jste schopni cestovat veřejnou hromadnou dopravou bez hrozící újmy na zdraví. Formulář má
praktik u sebe v ordinaci. Kdyby vám nechtěl vyhovět, zkuste se se stejnou žádostí obrátit ještě třeba na vašeho ošetřujícího lékaře odborného. Pro zdravotní
pojišťovnu není důležité, který odborník ho vypíše, jako samotné vypsání. Tím
je potvrzen nárok ze zdravotní indikace.
Mgr. Michal Šimůnek

Zaměstnáváte lidi s postižením? Dejte si pozor na
konec čtvrtletí
Firmám zaměstnávajícím lidi se zdravotním postižením přináší každý konec
čtvrtletí riziko, že nedostanou příspěvek na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením na úhradu jejich platů, mezd a dalších nákladů spojených s jejich zaměstnáváním. Pokud totiž z jakéhokoli důvodu nestihnout zaplatit všechny povinné daně a odvody tak, aby byly nejpozději poslední kalendářní
den čtvrtletí připsány na příslušné bankovní účty, nesplní jednu z podmínek pro
získání příspěvku.
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Zaměstnavatelé, kteří s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR (dále také „úřad
práce“) uzavřou dohodu o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, mohou každého čtvrt roku žádat o příspěvek na částečnou úhradu vynaložených
platů, mezd a dalších nákladů spojených se zaměstnáváním lidí s postižením.
Příspěvek pokryje 75 % skutečně vynaložených prostředků, na osobu obdrží
zaměstnavatel maximálně 12 000 Kč. O příspěvek žádá zaměstnavatel zpětně za právě uplynulé čtvrtletí a jednou z podmínek jeho přiznání je prokázání
bezdlužnosti k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.
Stává se, že i zaměstnavatelé, kteří řadu let zaměstnávají lidi s postižením, vždy
plnili své povinnosti a úřad práce jim příspěvek pravidelně poskytoval, z neočekávaných a vážných důvodů jedno čtvrtletí nezaplatili povinné odvody včas. K
těmto případům dochází nejčastěji na konci roku v důsledku několika nepracovních dnů spojených s vánočními svátky. Veškeré uhrazené platby sice odeslané
včas nebyly připsány 31. 12., ale až nejbližší pracovní den, tj. 2. 1. Z pohledu
zákona však zaměstnavatelé nesplnili podmínku bezdlužnosti k poslednímu dni
čtvrtletí. Stejné riziko představuje každý konec čtvrtletí.
Situaci v některých případech lze napravit a podmínku bezdlužnosti splnit. Pokud nedoplatek nepřesahuje 10 000 Kč, má ještě zaměstnavatel možnost „dlužnou“ částku uhradit do 15 dnů od konce kalendářního čtvrtletí, případně do 5
pracovních dnů od dne, kdy se od úřadu práce o nedoplatcích dozvěděl.
Jestliže je ale nedoplatek vyšší než 10 000 Kč, i kdyby ho zaměstnavatel uhradil
v dodatečném termínu, podmínku bezdlužnosti nesplnil. Jedinou nepatrnou
naději poskytuje žádost o odstranění tvrdosti zákona, o které rozhoduje ministerstvo práce a sociálních věcí.
Zákon o zaměstnanosti spojuje prominutí podmínky bezdlužnosti s výjimečností případu zvláštního zřetele hodného a na vyhovění žádosti nestanoví právní nárok. Ze zkušeností ombudsmanky vyplývá, že ministerstvo posuzuje odůvodnění zaměstnavatelů, proč podmínku bezdlužnosti nesplnili, velice přísně a
žádostem spíše nevyhoví.

„Přísnost v daňových věcech je namístě a chápu argument ministerstva, že zaměstnavatelé své povinnosti musí znát a plnit. Dovedu si ale představit, že by
některá odůvodnění zaměstnavatelů mohla být uznána, zejména s přihlédnutím
k tomu, že nejde o dlužníky, protože všechny platby byly včas odvedeny, jen byly
na účty připsány třeba jen o den později,“ domnívá se ombudsmanka.
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Za dané situace doporučuje zaměstnavatelům, kteří o příspěvek úřad práce
chtějí žádat: „Dejte si pozor na blížící se konec čtvrtletí a odveďte všechny platby
včas, jinak příspěvek nemusíte dostat.“
Zaměstnavatelé poskytující zaměstnání lidem s postižením přitom obvykle nepatří k velkým společnostem s vysokým ziskem, takže v důsledku drobné chyby
se mohou dostat do složité finanční situace hrozící platební neschopností, což
nakonec dopadne i na zaměstnávání lidí s postižením.
Ombudsmance jsou známy případy, kdy zaměstnavatel například platby odvedl
včas, ale jeho účetní je poslala na nesprávné účty. Jinému zaměstnavateli na
konci čtvrtletí onemocněl účetní, a i když si okamžitě najal externího, při předávání účetní agendy došlo k dvoudenní prodlevě v platbě.
Ani takovéto důvody nebývají ministerstvem uznány jako výjimečné případy
hodné zvláštního zřetele. Odvody byly navíc vždy uhrazeny, takže nevznikl žádný dluh, přesto zaměstnavatelé potřebný příspěvek nedostali.
Zdroj: Veřejný ochránce práv

Pomůcky
Jak může pomoci aplikace Záchranka aneb Jedním
kliknutím k záchraně života
Celé to začalo jako bakalářská práce jednoho nadaného studenta biomedicínské
techniky VUT v Brně, dnes zachraňuje lidské životy. Mobilní aplikace Záchranka, kterou vytvořil Filip Maleňák, má tři základní funkce:
ALARM – Pomoc na správném místě
Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd záchranné služby nebo přílet vrtulníku je důležitá přesná znalost místa zásahu. Jednoduchým přidržením
nouzového tlačítka kontaktujete linku 155. Současně záchranářům odešlete
svou přesnou polohu. Pomoc je na cestě…
LOKÁTOR – Zjistěte, kde se nacházíte a co je kolem vás
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S funkcí Lokátor jednoduše zjistíte svoji přesnou GPS polohu a najdete nejbližší
automatizovaný externí defibrilátor (AED), lékařskou, zubní či lékárenskou pohotovost. Aplikace přehledně zobrazuje body zájmu s možností rychlé navigace
na dané místo.
PRVNÍ POMOC – Nejste na to
sami
Rychlé poskytnutí první pomoci
před příjezdem záchranné služby
výrazně zvyšuje šanci postiženého
na přežití. Interaktivní návod vás
provede nejdůležitějšími kroky jednoduchou a intuitivní formou.
Kromě toho aplikace vyrostla za
více než tři roky fungování i v jiných
směrech. Důležitou součástí nouzového tlačítka je i přenesení zdravotního stavu či kontaktů na osoby
blízké.
Postupně byl zefektivněn i celý záchranný proces, aplikace je dnes
schopna automaticky rozhodnout,
zda je nutné kontaktovat i horskou
službu, případně Vodní záchrannou
službu, na které je také plně napojena. Díky aplikaci vznikla také největší veřejná databáze automatizovaných externích defibrilátorů v ČR.
Aplikace je přizpůsobena nevidomým a neslyšícím a je plně funkční na území
České republiky, Rakouska a na slovenských horách. Letos na podzim přibylo Maďarsko. Kromě interaktivního návodu první pomoci obsahuje i speciální
verzi pro výuku.
V Praze podává tzv. varovná hlášení (pokud odbor krizového řízení města vyšle
upozornění, že na daném území hrozí akutní ohrožení zdraví nebo života obyvatel). Další města se přidávají.
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Podle nejnovějších informací má aplikace aktuálně více než milion uživatelů,
každý den ji využije průměrně 50 z nich. Záchranáři přijali za tři a půl roku jejího fungování více než 35 tisíc tísňových volání.
Zdroj: internet

Rozhovor
Úskalí klinických studií v české realitě
Zařazení klinických studií v oblasti vzácných onemocnění na česká pracoviště
znamená vedle uznání práce lékařů i možnost přístupu pacientů k inovativní
léčbě. Jaké jsou u nás podmínky pro realizaci klinických hodnocení?
Na to jsme se zeptali MUDr. Jany Haberlové, Ph.D., z Kliniky dětské neurologie
Fakultní nemocnice v Motole, která léčí pacienty se svalovou dystrofií, a MUDr.
Terezy Doušové, dětské pneumoložky z Pediatrické kliniky FN v Motole, jejíž
specializací je cystická fibróza.
Co vás z profesního hlediska v oblasti vzácných onemocnění nejvíc trápí?
J. H.: Hlavní problém vidím v tom, že vzácná onemocnění jsou medicínsky
komplikovanější a tato komplikovanost není zohledněna v podmínkách, ve kterých se péče poskytuje. Donedávna se jednalo o nemoci, které nebylo možné v
některých případech ani diagnostikovat, natož léčit. Nyní jsme schopni vzácné
nemoci lépe diagnostikovat, a některé choroby dokonce i léčit. V podmínkách,
ve kterých aktuálně pracujeme, je tato péče obtížně proveditelná. Jednoznačně
nám chybí podpora systému.
I u vzácných onemocnění dochází na poli vědy k rychlému vývoji. Jak to vypadá s klinickými studiemi v českém prostředí?
J. H.: Klinické studie experimentální léčby jsou dostupné i pro české pacienty.
Jejich počet každým rokem narůstá. Opět zde ale narážíme na kapacitní problémy, aktuálně velkou část klinických studií bohužel odmítáme.
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T. D.: Naše centra, ať pro nervosvalové pacienty, nebo pro pacienty s cystickou
fibrózou, patří do mezinárodní sítě center, ve kterých se studie provádějí. Máme
dostatek pacientů a současně péče, kterou poskytujeme, je garancí kvality jejich
průběhu a výsledků. Ale ve chvílích, kdy navštěvujeme jiná klinická pracoviště,
kde studie provádějí již delší dobu, je to pro nás opravdu frustrující pohled. Vidíme fungující oddělení, kde jsou administrativní pracovníci, školící sestry, data
manažerky, fungující sociální podpora, edukační podpora atd. Lékař se tedy
opravdu věnuje pouze specifické problematice a veškerá práce okolo je zajištěna
fungujícím podpůrným systémem. To u nás zcela chybí.
Probíhají na vašich pracovištích nějaká klinická hodnocení v současné době?
J. H. + T. D.: V Centru cystické fibrózy FN v Motole t.č. klinické studie probíhají. V Neuromuskulárním centru Kliniky dětské neurologie aktuálně probíhají
čtyři klinické studie experimentální léčby, všechny tyto studie jsou u pacientů se
svalovou dystrofií typ Duchenne. Jedná se převážně o léky modifikující přepis
genetické informace, tzn. léky působící na úrovni RNA.
Jde jen o systémový přístup, nebo je problém i v postoji vedení nemocnic?
J. H.: Problémem je fakt, že oblast neuromuskulárních nemocí v dětském věku
se velmi rychle rozvíjí a bohužel systémové změny, které by měly z mého pohledu na tento rozvoj reagovat, jsou velmi pomalé. My víme, jak by měla práce
v evropském neuromuskulárním centru standardně vypadat, ale jen pomalu se
nám daří prosadit a odůvodnit to, proč je tato změna organizace práce potřeba.
Co lze tedy udělat pro to, aby se podmínky vyrovnaly těm zahraničním, o
kterých se vám může zatím jen zdát?
J. H.: Kvalita péče, což dokládají i akreditace, které máme, je u nás na evropské,
a dokonce na světové úrovni. Ale podmínky, v nichž se poskytuje, srovnatelné
se zahraničím zdaleka nejsou. Chybí nám personál, který pomáhá organizovat
péči, edukovat pacienta atd. S pacientem, který mi přijde do ambulance, řeším
například, jaký typ školy je pro něho vhodný, což by samozřejmě měl řešit někdo
jiný než lékař. Obdobně je to u zdravotních pomůcek, kdy se od nás například
očekává rada, který typ madla je pro konkrétního nemocného lepší, atd.
To se dostáváme k tolik diskutované chybějící propojenosti se sociálním sektorem…
T. D.: Ano. U nás řeší lékař vše, náš systém zná jen zdravotní sestru a lékaře,
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jiná kategorie zde není. Zdejší systém na to vůbec nepamatuje. Nejde ale jen o
klinické studie, celý systém zdravotnictví vůbec nepočítá s tím, že by zde měla
fungovat určitá administrativní podpora. Lékaři u nás mají mnoho povinností,
které vůbec s péčí nesouvisejí. Z toho pak následně vyplývá přepracování a to,
že musíme vyvíjet velké úsilí pro to, aby vše fungovalo tak, jak bychom chtěli.
Přitom by to tak být nemuselo…
Dnes ministr zdravotnictví hovořil o programu podpory center pro vzácná
onemocnění. Změny se tedy zřejmě dějí velmi pomalu?
J. H.: Ano, za sebe mohu říci, že v posledních dvou letech cítíme ze strany ministerstva zdravotnictví podporu a snahu naši situaci řešit. Ale jde o dlouhodobý
proces. Naše NM centrum spolu s Centrem pro cystickou fibrózu jsou součástí
projektu, který by měl navýšit úhradu za péči o tyto vzácné pacienty od ledna
příštího roku. Přístup ministerstva se zdá jako cesta správným směrem, ale samozřejmě neřeší všechno.
Medical Tribune 18/2019

Zajímavosti
Tip na adrenalinový dárek - létání ve větrném
tunelu pro handicapované
V Hurricane Factory Praha nám bylo umožněno vyzkoušet adrenalinový simulátor volného pádu a zjistit, jaké jsou zde možnosti létání pro nás handicapované. Pro zdravého člověka je létání v tomto tunelu relativně snadné. Jaké to je ale
z pohledu člověka s handicapem se dočtete v našem testování. V tomto případě
z pohledu paraplegika. Dle našich informací jsem však nebyl zdaleka první handicapovaný, který zde létal. Byli zde již zrakově postižení, amputáři, vozíčkáři,
ale i lidé s intelektuálním handicapem.
V proskleném letovém tunelu o průměru 4,3 m a celkové výšce 14 m proudí
vzduch rychlostí až 270 km/h, což je opravdu rychlost a síla hurikánu. Vy však
létáte v bezpečné výšce a pod neustálým dohledem zkušených instruktorů při
rychlosti větru 180-190 km/h.
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Jako první věc, kterou musíte udělat, je rezervace vašeho letového času. Od vašeho požadavku na délku letu se bude také odvíjet cena. Zpravidla platí, čím déle
létáte, tím více klesá cena. Cenové zvýhodnění je také pro skupiny. Pokud si při
první návštěvě objednáte poukaz na další létání, dostanete slevu 50 %. I když je
zde personál velmi ochotný a vstřícný vůči handicapovaným, cenové zvýhodnění pro ZTP není. Navíc handicapovaný člověk musí počítat s tím, že má k dispozici oproti zdravému člověku jednoho instruktora navíc. Přesnější informace o
cenách a rezervacích naleznete na stránkách Hurricane Factory.
Hurricane Factory má své vlastí parkoviště, ale dá se parkovat i v ulici. Jelikož se
toto místo nachází na konci slepé ulice, není zde ani takový provoz. Jedná se o
moderní budovu, proto je přízemí včetně vstupu z ulice plně bezbariérové a do
všech pater se dostanete výtahem.
Řízený pohyb vzduchem není pro člověka úplně přirozená věc. Proto s každým,
tedy i plně zdravým začátečníkem vstupuje do proskleného tunelu také jeden
instruktor, který pomáhá s „prvními krůčky“. Pokud to však situace vyžaduje,
jako v mém případě, jsou k dispozici instruktoři dva.
Na recepci musíte být zhruba hodinu před vaším rezervovaným časem. Tam
si vás převezme instruktor, který vás má po celou dobu na starost. Ve školící
místnosti vám vše vysvětlí a předá potřebné instrukce. Následně vám vybere
vhodnou kombinézu, helmu a brýle. Osobně jsem tuto kombinézu navlékl přes
své oblečení (džíny a tričko). Důležitá je obuv, nejlépe pevné šněrovací kecky.
Přítomnost osobního doprovodu není vůbec od věci, ale v mém případě nebyla
nutná.
Následuje vstup do čekárny, kam již vstupujete se svou skupinou a vidíte zde
létat skupinu jdoucí před vámi. Na monitoru sledujete, v jakém čase jde na řadu
vaše skupina a v jakých intervalech budete létat vy osobně. Můj letový čas byl
rozdělen na zhruba 1,5 minutové intervaly. To je z mého pohledu lepší, protože
máte v mezičase možnost přemýšlet o chybách.
Ve vašem letovém čase již vstupujete do předsíně tunelu. V mém případě i s
mým mechanickým vozíkem, na kterém jsem setrval až do zmíněného prvního
1,5 minutového letového vstupu a mimo létání po celou zbývající dobu. Zde již
nejste za sklem, ale skrze otevřený prostor velikosti dveří vidíte přímo do tunelu,
slyšíte hukot větru v tunelu a čekáte, až na vás přijde řada. Pak už se jen chytnete
instruktorů kolem ramen a oni vás z vašeho vozíku odnesou zhruba 2 metry do
tunelu. Zde vás stabilizují do letové polohy na břiše, zhruba metr nad zemí (nad
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roštem)a pokud je to nutné tak vás nepatrně přidržují. Ale více či méně letíte
sami. Pak už jen zpátky na vozík a vše se po krátké pauze opakuje.
Pamatoval jsem si všechny pokyny instruktora, ale první let byl naprosto něco
jiného, než jak to vypadá z venkovní strany proskleného tubusu a při pohledu na
profíky, kteří zde trénovali změny poloh či létali hlavou dolů. Musíte se poprat
s protivětrem foukajícím téměř 200 km/h a každý sebemenší pohyb znamená
změnu vaší polohy. Osobně mi chvíli trvalo, než jsem zjistil, jak dýchat, jelikož
jsem měl tendenci zadržovat dech. Také špunty do uší, které zde dostanete před
vstupem, mají svůj význam. Již při druhém vstupu do tunelu víte, co vás čeká a
začínáte si létání užívat.
Měl jsem jako vozíčkář pochopitelné obavy. Budu se muset přizpůsobit nestandartnímu prostředí nebo čekat někde vsedě na zemi? Také jsem si představoval,
jak se po zadku přesouvám do letového prostoru a obával jsem se, aby mě instruktor v tunelu nenechal nějak nešetrně spadnout. Pravda je taková, že jsem
se po celou dobu „země nedotknul“. Jinak řečeno, z vozíku rovnou do vzduchu.
K tomu příjemný personál a profesionální přístup instruktorů. Dovolím si tedy
tvrdit, že mé obavy byly zbytečné.
Přístup k tunelu a vše ostatní je možné zvládat i s elektrickým vozíkem. Přesto
doporučujeme předem konzultovat alespoň telefonicky vaše individuální možnosti a potřeby přímo s některým z instruktorů. V podstatě může létat každý
zhruba od věku pěti let výše. Také jsme zvažovali možnost zajetí s mechanickým
vozíkem přímo do vstupu tunelu, aby odpadla práce s přenášením. Handicapovaný by tak přešel z vozíku rovnou do letové fáze. Později jsem si uvědomil, že
by to nebylo úplně bezpečné, kvůli riziku odlétávání některých dílů vozíku vč.
podsedáku.
Zdroj: www.hurricanefactory.com

Jaká je Škoda Scala?
Mladoboleslavská značka uvedla na trh novou Škodu Scala. Kolik je v ní místa,
jak má velký kufr a v čem je lepší nebo horší než ostatní škodovky? Novinku
jsme srovnali s fabií, octavií a modelem Karoq.
Hlavním hodnotitelem pro tento článek byl redaktor Můžeš - vozíčkář Radek
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Musílek. V běžném životě jezdí Škodou Octavia druhé generace. „Těšil jsem se,
až vyzkouším současnou octavii, ale také samozřejmě nový model Scala,“ říká.
Srovnání čtyř škodovek u pražského dealera Auto Jarov začalo právě prohlídkou Scaly. Nové pětidveřové auto nahradilo v nabídce Škodu Rapid. Ta vynikala
nízkou cenou a v delší verzi liftback i obrovským prostorem pro zavazadla. Scala dostala jen jednu karosářskou variantu - 436 centimetrů dlouhý hatchback.
Neboli auto se splývavou zádí, kdy střecha v zadní části pozvolna klesá s víkem
kufru. Někdy se této kategorii přezdívá třída Golf, a to podle modelu značky
Volkswagen, který patří k jejím dlouhodobě nejoblíbenějším zástupcům.
Velkou změnou oproti rapidu je základní cena nové scaly. Zatímco rapidy zákazníci kupovali i za částky na hranici 300 tisíc korun (všechny uváděné ceny jsou
s DPH a bez slev pro handicapované), novinka podražila a stojí nejméně 370
tisíc. „Scala však oproti rapidu nabízí nejmodernější technologie,“ říká vozíčkář
Radek Pipek, který má ve společnosti Auto Jarov na starost péči o zákazníky.
V příplatkové výbavě scaly tak například nechybí adaptivní tempomat, který
umí sám přibrzdit, když se auto blíží zezadu k jinému vozidlu. Jakmile překážka
zmizí, adaptivní tempomat opět auto zrychlí na předvolenou rychlost. Scala s
automatickou převodovkou stojí od 525 tisíc korun, adaptivní tempomat přijde
na dalších 10 200 Kč.
Jak se scala líbila hodnotiteli magazínu Můžeš? „Na sedadle řidiče se necítím
stísněněji než v octavii, nepůsobí jako menší auto. Ovladače s dotykovou obrazovkou a klimatizací jsou pěkně po ruce. Jen mi vadí, že 12voltová zásuvka
se nachází příliš vzadu pod pravým loktem. Zasunutí nabíječky telefonu je tak
komplikovanější,“ uvádí Radek Musílek.
Scala bude ve své kategorii útočit na pozici jednoho z neprostornějších vozidel.
Vzadu naleznou dost místa i dospělé osoby, čtyřčlenná rodina nebude mít s cestováním problémy. Když scala nemá rezervní kolo (je za příplatek), nabízí kufr
s objemem 467 litrů. Údaj zahrnuje i prostor pod podlahou. Velikostí prostoru
pro zavazadla rovněž patří scala na špici své třídy. A ještě jeden postřeh z prvního setkání s mladoboleslavskou novinkou: Kdo ji viděl zatím jen v reklamě nebo
vystavenou na zimním stadionu při sledování televizních přenosů z hokejového
mistrovství světa, bude asi překvapen, že naživo působí dynamičtěji. Především
při pohledu zepředu.
Druhým autem na řadě je Škoda Karoq. Zástupce SUV, která jsou v posledních
letech hitem autosalonů. „Popravdě řečeno netuším, proč se někdo rozhodne z
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vozíku několikrát denně dobrovolně šplhat do takové výšky,“ hlásí u dveří škodovky za nejméně půl milionu korun Radek Musílek. Nejlevnější verze s automatickou převodovkou přijde na 585 tisíc. V nabídce nechybí ani provedení s
pohonem všech kol - takový karoq však stojí nejméně 735 tisíc korun.
„Znám pár lidí na vozíku, kteří vozy SUV jezdí. Pro nastupování do těchto aut
se však hodí, když si dokážete stoupnout. To není můj případ,“ uvádí Radek
Musílek. A tak si aspoň rychle prohlédneme karoserii - místa na zadních sedadlech je dost a kufr vypadá na první pohled srovnatelný se scalou. Je však o něco
vyšší a nabízí objem okolo 500 litrů. Zajímavou variantou jsou příplatková tři
samostatná zadní opěradla. „Potěšila mne možnost sklápět sedačky ovladačem
dostupným z kufru. Každé ulehčení pro člověka na vozíku vítám,“ říká hodnotitel Radek Musílek. Zatímco u Škody Scala si díky svým silným pažím poradí s
otevřením kapoty motoru, u vyššího karoqu už to nezvládne.
Třetím srovnávaným autem je Škoda Octavia. Nejprodávanější auto na českém
trhu, pro mnoho lidí to správné auto pro rodinu. Vozíčkáři u něj oceňují dost
místa uvnitř a velký prostor pro zavazadla. U kombíku je jeho hrana níže než
u liftbacku, v jeho případě se k naloženým taškám dostává z vozíku hůře. Kufr
octavie je zároveň tak velký, že je pro vozíčkáře nesnadné dosáhnout na tašky
umístěné za zadními sedadly. „Hraju curling a při hře používáme prodlužovací
tyč. Hodí se mi, když v octavii potřebuji posouvat zavazadly,“ prozrazuje Radek
Musílek. Octavie mají v zavazadlovém prostoru nejen dostatek háčků na tašky s
nákupem, ale stejně jako model Karoq dostávají také dálkové ovládání sklápění
zadních sedadel. Vtipným doplňkem je také půlená podlaha kufru, která člověku na vozíku usnadňuje přístup k rezervnímu kolu.
„Do octavie se nastupuje příjemně. Je nízká, z vozíku se do ní dostávám snadno,“ popisuje hodnotitel. Za volantem si řidič užívá prostor, pozici i ovladače,
u kterých se těžko hledají chyby. Je vidět, že s tímto modelem má automobilka
velké zkušenosti, vyrábí ho spolu s fabií nejdéle. Z pohledu do ceníku vyplývá, že
octavia stojí od 438 tisíc korun a kombík je o 40 tisíc dražší. S automatem přijde
octavie nejméně na 548 tisíc.
Tuzemský bestseller je v Česku velmi oblíbený. Dokazují to zkušenosti prodejců
firmy Auto Jarov, kterým se stává, že přijde zákazník a rovnou řekne, že si přišel
koupit škodovku. Myslí tím octavii.
Nejlevnější škodovkou s velkým kufrem je Škoda Fabia Combi. Její krátkou verzi
a ještě menší městské citigo jsme do srovnání nezahrnuli. Fabia Combi stojí od
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299 tisíc korun, na variantu s automatickou převodovkou si zájemci musí připravit alespoň 380 tisíc korun.
Ve srovnání s cenově nejbližším modelem Scala působí fabia mnohem jednodušeji. To se týká především použitých plastů v interiéru. „Když si sednu za volant,
oceňuji bohatě prosklenou karoserii, ze které mám dobrý výhled,“ konstatuje
Radek Musílek. Fabia je nejužší z porovnávaných škodovek a uvnitř už je trochu
těsno. Ale objemem kufru překoná i větší a dražší scalu. Nabízí totiž 530 litrů
prostoru pro náklad.
A jak by tedy dopadlo závěrečné hodnocení srovnávaných aut? Nejlepší volbou
je Škoda Octavia Combi. Je nejprostornější, má velký kufr i interiér. Dobře se
do ní přesedá z vozíku. Na druhém místě se umístila Škoda Scala spolu s Fabií
Combi. Kombík má větší kufr a nižší cenu, scala nabízí prostornější interiér a
modernější techniku. Poslední příčka patří modelu Karoq. Ale platí, že kdo se
do tohoto vyššího SUV dokáže z vozíku dostat, bude s ním spokojen.
Petr Buček (převzato z časopisu MŮŽEŠ)
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Sbírám, sbírám, sbírám…
Podpisy známých Čechů a též Slováků sbírám od roku 2007 a v současné době
mám již více než 10 tisíc autogramů. Tento koníček se dá velmi dobře skloubit
s mým hendikepem a i k samotnému sbírání jsem se dostal přes svoji nemoc,
když jsem se fotografiemi známých osobností s osobními pozdravy snažil oživit
Bulletin Společnosti C-M-T.
Podpisy mám rozděleny v šanonech a albech podle kategorií (film, hudba, výtvarné umění, politika, armáda, církev, šlechta, sport, moderátoři, miss, literatura a věda). U každého podpisu mám životopis a fotografii. Všechno mám oskenované v počítači, abych věděl, koho mám, kdo mi chybí a mohl se i pochlubit…
Jsem rád, když se mohu s nějakou žijící osobností setkat, popovídat si, vyfotit
se s ní a získat její autogram. U nežijících osob je shánění složitější, ale existují
burzy i Klub sběratelů autogramů, kde lze podpisy vyměnit.
Neumím říct, který podpis je nejvzácnější, v každé z uvedených kategorií mám
několik top podpisů.
Z politiky jsou to třeba listiny s podpisy císařovny Marie Terezie či císaře Františka Josefa I., dopis knížete Metternicha, památník s podpisy účastníků oslav
50. výročí položení základního kamene Národního divadla 16. – 18. května 1918
v Praze, autogramy bratří Grégrů, Františka Ladislava Riegra či českých ministrů v rakousko-uherských vládách Albína Bráfa, Josefa Fořta, Antonína Randy
či Antonína Rezka.
Od vzniku republiky mám ve sbírce všechny prezidenty či premiéry, desítky ministrů, poslanců, senátorů či diplomatů. Vzácný je pohled ze Ženevy z
28.10.1918, podepsaný účastníky jednání o vzniku ČSR, kterými byli mj. Edvard
Beneš, Karel Kramář, Štefan Osuský či bankéř Jaroslav Preiss, dále prezenční listina přítomných senátorů na 1. schůzi Senátu NS dne 26.5.1920, vzácné podpisy
generála Milána Rastislava Štefánika či prvního ministra financí Aloise Rašína
a též originál nařízení slovenské autonomní vlády z 14.2.1939 s podpisy členů
vlády včetně Jozefa Tisa.
Z období války jsou to mj. podpisy premiéra a vůdce odboje gen. Aloise Eliáše,
londýnského ministra zahraničí Jana Masaryka, kolaboranta Emanuela Moravce
či unikátní podpis německého ministra K. H. Franka. Z poválečného období
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musím zmínit např. dopis s podpisem popravené poslankyně Milady Horákové.
Z části armáda bych rád uvedl jednoho ze „tří králů“ plk. Josefa Balabána, jednoho ze zakladatelů ruských legií, carského generála Nikolaje Alexandroviče Chodoroviče, legionářské velitele, gen. Gajdu, Prchalu, Klecandu, Syrového, Němce,
Medka, Klapálku, Čílu, Šnejdárka či Kutlvašra, slavného tankistu a Hrdinu SSSR
Josefa Buršíka, leteckého akrobata Františka Nováka a především na 150 příslušníků britského Královského letectva RAF, včetně jediného čs. maršála Karla
Janouška. Unikátní je též podpis sira Nicholase Wintona.
Z církevních představitelů bych rád zmínil pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana a vladyku pravoslavné církve Gorazda II., popraveného za ukrývání
atentátníků na R. Heydricha.
Vybrat někoho z kategorie film a divadlo je skoro nemožné, jedná se o plejádu
herců od němého filmu či začátků Národního divadla až do současnosti. Vzácné
jsou třeba podpisy všech čtyř dětských hrdinů filmu Cesta do pravěku či podpis
herečky Anny Letenské, popravené za pomoc Janu Kubišovi. Unikátem je pak
krabice korespondence z pozůstalosti manželky Hugo Haase Bibi, která čeká na
zpracování.
Totéž, co o filmu, platí i o kategoriích hudba, literatura či výtvarné umění. Z oblasti hudby bych zmínil třeba dirigenty Václava Talicha či Rafaela Kubelíka, skladatele R. A. Dvorského, Rudolfa Frimla, Jaroslava Ježka, Leoše Janáčka, Jaromíra
Vejvodu či Oskara Nedbala, houslisty Jana Kubelíka či Josefa Suka, klavíristu
Rudolfa Firkušného nebo operní pěvkyně Emu Destinovou a Jarmilu Novotnou.
Mezi spisovateli patří k nejvzácnějším bratři Čapkové, Antal Stašek, Viktor Dyk,
Vladislav Vančura, bratři Mrštíkové, Jindřich Šimon Baar, Petr Bezruč, Svatopluk Čech, Alois Jirásek, Vladimír Holan, Pavol Országh Hviezdoslav, Karel
Václav Rais, Jaroslav Vrchlický, Karel Klostermann, Eliška Krásnohorská, Stanislav Kostka Neumann, Vítězslav Nezval, Ivan Olbracht, Ota Pavel, Ferdinand
Peroutka, Karel Poláček, Jaroslav Seifert, Josef Václav Sládek, Ladislav Stroupežnický, František Xaver Šalda, Josef Škvorecký, Fráňa Šrámek, Jan Zahradníček či
Julius Zeyer.
Za zmínku stojí i zlínský podnikatel Jan Antonín Baťa, cestovatelé Emil Holub či
duo Hanzelka – Zikmund, český starosta Chicaga Antonín Čermák, zavražděný
v roce 1933 při atentátu na prezidenta F. D. Roosevelta či předseda Společnosti
pro založení Českého vlasteneckého musea (Národního muzea) hrabě Kašpar
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Maria ze Šternberka.
Výtvarné umění je oblast, kde určitě nejsem odborníkem, přesto jsem rád, že
mám ve své sbírce takové osobnosti, jako byli sochaři Josef Václav Myslbek, Ladislav Šaloun a Otakar Španiel, malíři Mikoláš Aleš, Zdeněk Burian, Emil Filla,
Josef Lada, Zdeněk Miler, Alfons Mucha, Luděk Marold, Vratislav Nechleba,
Max Švabinský, Hermína Týrlová, Josef Váchal, Andy Warhol, Jan Zrzavý, Jiří
Trnka či Oskar Brázda, architekti Jože Plečnik, Otto Rothmayer a Josef Hlávka
nebo fotograf Josef Koudelka.
Mnohem bližší je mi oblast sportu, kde jsem shromáždil většinu našich olympijských medailistů, včetně těch předválečných, dále hokejové medailisty z mistrovství světa, kde k nejvzácnějším patří naši první mistři světa z let 1947 a 1949,
z kterých většina později skončila v komunistických kriminálech. Jsem hrdý i na
kompletní sbírku „zlatých hochů“ z Nagana. Z fotbalistů bych uvedl podpisy vicemistrů světa z let 1934 a 1962 v čele s Pláničkou a Masopustem, jakož i mistry
Evropy z roku 1976. Zastoupeny jsou všechny sporty, ve kterých českoslovenští
a čeští sportovci slavili úspěch.
Poslední oblastí jsou vědci ve všech možných oblastech bádání v čele s nositelem Nobelovy ceny za chemii Jaroslavem Heyrovským, orientalistou, který rozluštil jazyk starověkých Chetitů, Bedřichem Hrozným, vynálezcem obloukové
lampy Františkem Křižíkem, historikem Josefem Pekařem či lékařem Josefem
Thomayerem. Vzácná je sbírka vysokoškolských indexů z přelomu 19. a 20. století a unikátní pak sbírka podpisů rektorů Univerzity Karlovy v Praze, z nichž
nejstarší je z roku 1823 lékař Ignác Florentin Nádherný.
Sbírání podpisů je fajn koníček, má vysoce edukativní charakter a dává člověku
mj. i široký všeobecný přehled.

Jaký koníček máte Vy? Napište nám, rádi Vaše povídání zveřejníme…
Michal Šimůnek
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Nová rampa na nástupišti stanice metra Florenc
V červenci letošního roku nechal Dopravní podnik Praha osadit nástupiště metra ve stanici Černý Most nájezdovou rampou, která by měla cestujícím na vozíku
usnadnit nástup do soupravy. V testovacím provozu je nyní i rampa na nástupišti
stanice Florenc na trase B. Kovový nájezd je doplněný rektifikačním hřebenem.
V této kombinaci se tak do velké míry řeší nejen převýšení mezi nástupištěm a
podlahou vozu, ale i spára.

Zdroj: internet

Cestování bez bariér
Stříbro pro Kutnou Horu
V dobách největšího rozkvětu Kutná Hora konkurovala Praze. Díky tomu zde vyrostly památky, jež si vysloužily zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO a
jsou lákadlem pro turisty. Mimo historické kulisy se však odehrává běžný život,
který zde vedou i lidé s postižením. Například vozíčkářka Jana Flechtnerová,
která nás svým městem provedla.
Pro Janu Flechtnerovou není Kutná Hora rodným městem, ale žije tu už přes
třináct let a tvrdí, že za tu dobu se hodně věcí pro lidi s postižením zlepšilo. „Sice
tu hlavně v centru máme kopce a nepříjemnou dlažbu, ale jinak je to moc hezké
místo k žití, byť je stále co zlepšovat,“ usmívá se Jana.
O tom všem jsme se osobně přesvědčili během společné procházky, která nemohla začít nikde jinde než u chrámu sv. Barbory. Jana nás přivítala na svém
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čtyřkolovém elektrickém skútru, bez kterého se prý při pohybu po městě neobejde. Brzy jsem pochopil proč.
Cesta Barborskou ulicí
kolem jezuitské koleje,
kde sídlí vzorně bezbariérová Galerie Středočeského kraje (GASK),
skýtá moc hezké výhledy, ovšem místy také
dost nepříjemné klesání
okořeněné hodně nerovnoměrným dlážděním.
„Mám už své vyježděné trasy, vím, kudy je to
náročné, kde chybějí nájezdy a podobně. Chápu,
že neznalý návštěvník
na vozíku může být na některých místech trochu zaskočen. My ale žijeme spíš
mimo střed města, i když do něj pochopitelně také zavítáme. Jsou tu různé úřady
a příjemná místa k posezení,“ vypráví Jana.
Zaskočen několika věcmi skutečně jsem. A zdaleka to není jen fakt, že řada těch
hezkých míst k posezení má schody i na venkovní zahrádku. Možná jsem příliš
kritický, protože místo nahlížím prizmatem známého města a k jinému srovnatelně velkému sídlu (necelých 21 tisíc obyvatel) bych byl shovívavější. Také
uznávám, že nepřístupnost Muzea stříbra, nepříliš široká nabídka ubytování pro
vozíčkáře nebo schod do infocentra na Palackého náměstí běžného obyvatele
pravděpodobně moc nepálí. Stejně jako schody do většiny obchůdků v centru,
což je historicky daný fakt v řadě tuzemských měst. Nutno objektivně dodat,
že infocentrum ve zmíněné GASK přístupné je a disponuje hezky zpracovanou
brožurkou o bezbariérovosti důležitých míst ve městě i okolí.
Jiné věci už do běžného života člověka s postižením zasahují víc, ačkoliv bych
je od města s puncem památek UNESCO nečekal. Například hlavní železniční
nádraží zatím marně čeká na moderní nástupiště. Takže s vozíkem se na ta vzdálenější nedostanete jinak než složitě přes koleje, nehledě na nevyhovující výšku
pro nízkopodlažní soupravy. Stejně tak autobusové nádraží, na kterém sice hrdě
stojí flotila moderních autobusů, včetně těch ekologických na elektrický pohon,
jenže ne všechny jsou nízkopodlažní, a především chybějí nájezdy na jednotlivá
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stanoviště.
Autobusy přitom představují jedinou variantu městské dopravy. Je ovšem třeba
uznat, že většina spojů bezbariérová je a řidič byl velmi ochotný a poradil nejen
nám, ale i zmateným turistkám z Asie. Snadno jsme se tak vrátili ke sv. Barboře
(která bezbariérově přístupná je!), kde jsme parkovali na jednom z nemnoha
míst pro vozíčkáře.
Jana si tyto nešvary uvědomuje, přesto náš ujišťuje, že se v Kutné Hoře žije na
vozíku dobře. „Na některé problémy jsem sama poukazovala, takže už například odpadlo nedůstojné vyřizování úředních záležitostí někde pod schodištěm.
Dostupné jsou i různé služby - obchody, pošta, kino, divadlo, galerie, knihovna,
bazén… A jak už to bývá, vše je o lidech, takže pokud se třeba nedostanete do
kadeřnictví, není problém se domluvit na osobní návštěvě doma,“ rekapituluje.
V Kutné Hoře existují i byty zvláštního určení. Ačkoliv Jana takový neobývá,
pochvaluje si dostupnost služeb zaměřených na lidi s postižením. „Máme zde
dům s pečovatelskou službou, působí tu několik neziskovek. Jmenovala bych
například zapsaný spolek Digno, který poskytuje osobní asistenci nebo přepravu bezbariérovými vozy (jeden získal spolek i díky Kontu Bariéry a společnosti
Globus), zapomenout nesmím ani na sdružení Cesta životem bez bariér, které
se mimo jiné zasloužilo o bezbariérové zpřístupnění ZŠ Jana Palacha. Stejně dostupné je pro vozíčkáře i místní gymnázium,“ vyjmenovává Jana Flechtnerová.
Se vzděláváním úzce souvisí i pracovní uplatnění. O to podle Jany v Kutné Hoře
také není nouze. „Kdo chce, práci si podle mého názoru najde. Mně osobně se
to vždy podařilo a i při podnikání na volné noze mám dostatek zakázek. Spolupracuji například s Vinnými sklepy Kutná Hora.“
Do jejich historického podzemí jsme měli příležitost se podívat, což je možné
díky rampě pro valení sudů. Sklon je však dost extrémní, takže vozíčkář se neobejde bez fyzicky namáhavé pomoci (za kterou mohu tímto poděkovat našemu
fotografovi). Jana rovněž spolupracuje s místním sociálním podnikem Lemanta,
s. r. o., jenž zaměstnává osoby se zdravot¬ním postižením a věnuje se produkci
marmelád, sirupů a dalších regionálních výrobků.
Na miskách pomyslných vah klady skutečně převažují nad určitými výhradami.
A snad nebude znít příliš morbidně, když na závěr nahlédnutí do života v Kutné
Hoře k oněm kladům přidám i fakt, že věhlasná kostnice v nedalekém Sedlci disponuje schodišťovou plošinou. Čistě subjektivně bych to neviděl na zlatou, ale
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stylově na stříbrnou medaili. Tento drahý kov koneckonců přinesl Kutné Hoře
její slávu.
Radek Musílek (převzato z časopisu MŮŽEŠ)

Tipy, tipy, tipy…
Pro všechny, co hledají zajímavá bezbariérově přístupná místa v hlavním městě
i celém Česku, připravila Pražská organizace vozíčkářů na každý týden jeden
zajímavý objekt, který stojí za návštěvu. Třeba inspiruje i vás…
Kubistická kavárna Grand Café Orient
Stylový kubistický podnik je
údajně jediným svého druhu
na světě. Grand Café Orient se
nachází v prvním patře domu
U Černé Matky Boží v Celetné
ulici. Celá budova, ve které v
roce 2015 Uměleckoprůmyslové museum obnovilo expozici
kubismu, je mimořádná a pozoruhodná. Významná stavba
Josefa Gočára i výstavy v jejich
prostorách představují společně český kubismus jako styl ideově propojující
volné a užité umění s architekturou. Ale zpět ke kavárně. Její původní interiér
navrhl Gočár včetně lustrů a dalších zdobných kovových prvků. Po desetiletém
provozu byla ale kavárna přestavěná na kanceláře, protože její kubistický styl začal být nemoderní. Podnik se podařilo oživit až počátkem milénia. Rekonstrukce prostor vycházela přísně z archivních fotografií a dobových náčrtků. Dnes
si v kavárně, která má přes veškerou svou stylovost příjemnou civilní atmosféru, můžete dát ke kávě například zdejší unikát – kubistický věneček. Několikrát
do roka se tu konají i přednášky o architektuře určené veřejnosti. Do kavárny
se dostanete pohodlně výtahem, který najdete na konci vstupní chodby domu.
Součástí interiéru kavárny jsou sice pouze běžné toalety, ale využít můžete bezbariérové kabiny ve druhém a třetím patře.
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Regionální muzeum Litomyšl
Město Litomyšl je spojeno s osudy
celé řady významných osobností
českého uměleckého světa. Božena Němcová, Bedřich Smetana,
Alois Jirásek… jako byste při procházce Litomyšlí listovali vlastivědou pro první stupeň základní
školy. Na Zámecké návrší jsme vystoupali po chodníku s hladkým
betonovým povrchem, který lemuje oblouk Jiráskovy ulice. Soubor historických
budov, nádvoří a zahrad je opravdu jedinečný, a pokud ho, jako my, zastihnete
zalitý teplým podzimním sluncem, určitě mu odpustíte místa s hrubší dlažbou
nebo výraznějším sklonem. Celý komplex prochází postupnou rozsáhlou revitalizací. Zámecký areál, zapsaný od roku 1999 na seznam UNESCO, zásadní opravy teprve čekají, proto vás dnes zavedeme do přilehlé zrekonstruované budovy
bývalého piaristického gymnázia. Od jeho zániku ve dvacátých letech minulého
století sídlí v barokní stavbě regionální muzeum. Jeho obnova se uskutečnila v
letech 2012–2014 podle projektu architekta Josefa Pleskota, který mimochodem
navrhl i dnešní podobu dominikánského kláštera svatého Jiljí v Praze. Původní
budova se rozšířila o moderně pojatý vstupní objekt a suterénní přístavbu, čímž
vznikly nové výstavní, ale i společenské prostory a půvabná kavárna s terasou.
Stálá expozice Regionálního muzea představuje pozoruhodné dějiny města v
devíti tematických „kabinetech“. Prosvětlené, nepřehlcené místnosti ve třech
podlažích propojuje výtah, do kavárny v suterénních prostorách se pak dostanete šikmou schodišťovou plošinou.
Obecní dům
Tato úžasná stavba vstoupila do
historie československé státnosti během roku 1918 hned několikrát. Pětice předních politiků,
takzvaní „muži 28. října“, se
scházela v pánském klubu této
jedinečné budovy už měsíce
před vyhlášením samostatnosti Československa. V největším
sále stavby, ve Smetanově síni,
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přednesl v dubnu Alois Jirásek národní přísahu československých spisovatelů,
o měsíc později se tu konala konference utlačených národů Rakouska-Uherska
a konečně, 28. října 1918 tu v Grégrově sále schválila schůze Národního výboru první zákon o vyhlášení samostatné republiky. Pohnuté události onoho dne
večer symbolicky zakončilo světově proslulé České kvarteto, které zahrálo ve
Smetanově síni na závěr svého vystoupení národní hymnu. Ve zdejších prostorách to musela být úžasná chvíle. Obecní dům hlavního města Prahy, který tvoří
uzavřený blok mezi Prašnou bránou a náměstím Republiky, je unikátní secesní
stavbou. Od svého vzniku spojuje veřejnou část s restaurací a kavárnou, reprezentační sály pro kulturní a společenské akce a uzavřené salonky pro politické
schůzky. Architektonický skvost s množstvím zdobných detailů je ale pozoruhodný i celou řadou „technických starožitností“. Patří k nim i dva původní výtahy, prezidentský a primátorský. Oba byly během celkové rekonstrukce budovy
renovované a dnes jsou v provozu. Pokud jste se prezidentským výtahem ještě
neprojeli, vřele vám doporučujeme, abyste si udělali do Obecního domu výlet.
My sem s oblibou vodíme studenty, kterým chceme ukázat, že bezbariérovost
je technická výzva architektuře, ne zlomyslnost stavebního zákona. Výtahy pro
stavbu dodala někdy kolem roku 1910 smíchovská firma Ringhoffer, zaměřená
především na výrobu tramvají. To, že propojení podlaží budovy brala vážně,
dokazuje mimořádná řemeslná kvalita obou zdvihacích zařízení. Prostorné kabiny se sklopnou čalouněnou sedačkou mají strop a ostění intarzované vzácným
dřevem a výtahové šachty, zasazené po bocích hlavního schodiště, zdobí typické
secesní motivy v podobě vavřínových i lipových listů. Zkrátka užitečné a krásné
zároveň.
Jatka 78
Ve dvou rozlehlých nevyužívaných halách holešovické tržnice v Praze vznikla před pár
lety domovská scéna českého
divadelního souboru Cirk La
Putyka, který se profesionálně
věnuje tzv. novému cirkusu.
Poněkud morbidní název Jatka
78 a prasečí rypák v logu odkazují na minulost památkově
chráněných budov, v nichž se
až do osmdesátých let minulého století porážela zvířata. Dnes připomíná hlavní
sál multifunkčního prostoru spíš chrámovou loď, jak někdo při otevírání scé29

ny trefně podotkl, ovšem nese si i citelný industriální tón typický pro celé Holešovice. Součástí zrekonstruovaných hal je také Malá scéna, tréninková hala,
zkušebna, galerie, bar a kavárna. Představení, která tu uvidíte v podání Cirku
La Putyka nebo celé řady hostujících souborů, mají různé podoby od nového
cirkusu po loutkové divadlo, z našich zkušeností můžeme ale říct, že jsou vždy
skvělá. Do Pražské tržnice se dostanete například z přístupné tramvajové zastávky Tusarova, která má nástupiště vídeňského typu. Odtud pokračujte Jateční
ulicí k severnímu vstupu areálu, k halám 7 a 8 (viz 78 v názvu) je nejblíž. Pokud
přijedete autem, můžete parkovat přímo v tržnici na velkém parkovišti za halou.
Povrchy cest v areálu procházejí právě úpravami, ale hrubá mozaiková dlažba tu
asi zůstane, tak se na to připravte. Převýšení u vstupu do haly řeší prudší rampa a
optimální není ani upravená toaleta. Za ten nevšední zážitek ale stojí přimhouřit
oko.
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie sídlí
v krásné secesní budově v Jablonci nad Nisou. Hlavní expozice s názvem Nekonečný
příběh bižuterie představuje
vývoj světoznámé jablonecké
bižuterie od jejího zrození po
současnost. Rozsáhlé výstavní
plochy vás vtáhnou do třpytivého světa skleněných perel,
knoflíků, oděvních doplňků
a šperků. Dozvíte se ale také řadu technických a historických zajímavostí, jež
výrobu bižuterie provází. Aktuální výstava Cesta do Indie například popisuje
příběh jabloneckých skleněných náramků, které na konci předminulého století
dobývaly trh koloniální Britské Indie. Muzeum také nabízí programy pro děti,
tvůrčí dílny, bižuterní kurzy a přednášky. Přístup do historické budovy zajišťuje
nenásilná moderní přístavba, která vznikla během celkové rekonstrukce muzea
dokončené v roce 2004. Novotvar původní stavbě nijak nekonkuruje a působí
spíše jako socha. Jednotlivá patra propojuje prostorný výtah, u nějž v přízemí
najdete i dobře řešené hygienické zázemí.
Dominikánský hostel
Toto místo nemá zatím optimální parametry, ale určitě je dobré o něm vědět.
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Jde o malé ubytovací zařízení
v klášteře dominikánů u kostela sv. Jiljí na Starém Městě. O
klášteře, jeho krásném barokním refektáři na Starém Městě
i znamenité rekonstrukci historického objektu jsme už před
časem psali. Tehdy se ubytovací
prostory pro veřejnost v druhém patře budovy, sevřené mezi
ulicemi Jilská, Jalovcova a Husova, teprve připravovaly. Ve dvou až pěti lůžkových pokojích může přenocovat
každý, kdo v turisticky přetížené lokalitě hledá klidný kout a cenově dostupnou
možnost. Ubytování je podle předpokladu neokázalé, ale má své kouzlo i krásu.
Druhé patro kláštera je pohodlně přístupné výtahem. Do pokojů v ubytovací
části se vstupuje po obou stranách prostorné chodby, na jejímž konci je jídelna s
kuchyňkou a šesti stoly, kde si můžete udělat snídani. Přestože je rozlehlá místnost, kterou zdobí pouze prkenná podlaha orámovaná dlaždicemi, bílá barva a
denní světlo, zařízená jednoduše, působí velmi přívětivě. Máte chuť si tu v klidu
chvíli posedět s čajem a novinami. Tak a teď to problematické. Z osmi pokojů
mají široké vstupní dveře jen tři a i ty jsou osazené vysokým prahem. Všechny
pokoje jsou sice prostorné, mají ovšem pouze menší běžnou koupelnu. Využít
lze ale společné hygienické zařízení, vybavené vanou a sprchovým koutem bez
zvýšeného okraje, které se nachází na stejném podlaží. O ubytování je poměrně
velký zájem, budete-li tu chtít přenocovat, objednejte si pokoj v předstihu.
Minipivovar Pioneer Beer
Město Žatec je proslulé pěstováním nejkvalitnějšího chmele. Město už řadu let usiluje o
zapsání na seznam světového
kulturního dědictví UNESCO.
Historické centrum, prohlášené v roce 1961 památkovou rezervací, zahrnuje více než 500
významných staveb od románského slohu po secesi. Kromě
řady zajímavých technických
památek spojených s téměř tisíciletou tradicí pěstování chmele a výroby piva
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najdete u hlavního náměstí Svobody i malou chmelnici. Z hlediska přístupnosti má ale historické jádro na mnoha místech nepříznivou valounovou dlažbu,
která může do značné míry znepříjemnit objevování žateckých půvabů. Velké
naděje na jsme vkládali do nedávno postavené rozhledny Chmelový maják, která je součástí turistického areálu Chrám chmele a piva. Jenže panoramatický
výtah ve čtyřicetimetrové vyhlídkové věži je už téměř rok mimo provoz. Zaujal
nás ale malý řemeslný pivovaru Pioneer přímo pod věží. V budově, která v minulosti sloužila jako sklad chmele, uvařili první várku piva v září 2018. Jak se
dočtete na stránkách pivovaru, sládek Michal Havrda „se nebojí dát na stůl něco
nového a odvážného“. A to obsahem i formou. Zajímavá chuť svrchně kvašené,
nefiltrované čtrnáctky UFO má na láhvi neméně zajímavou etiketu. Větší část
produkce se sice odváží do restaurací a pivních barů po celé České republice,
součástí minipivovaru je ale malá pivnice a venkovní zahrádka, kde můžete pivo
ochutnat. Vnější přístupnost pivnice komplikuje už zmíněná valounová dlažba, minimalisticky zařízený interiér s jednoduchými pivními sety vedle varen je
však prostorný, doplněný upravenou toaletou.
Dačického dům
Budova s číslem popisným 41
na nároží Komenského náměstí a Rejskovy ulice patří ke
hlavním stavbám památkového
fondu Kutné Hory, zapsaného v
roce 1995 na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Je významná
především svým cenným pozdně gotickým jádrem a vrcholně
barokní fasádou se zbytky gotických prvků. Historie domu, který býval sídlem světícího biskupa utrakvistické církve Filipa Villanuovu Sidonského a rodištěm kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova, byla značně pohnutá množstvím užitkových úprav v průběhu 20.
století, zejména necitlivou přestavbou vnitřních prostor na byty v 70. letech. Následujících třicet let pak objekt trpěl dlouhodobým stavebním neudržováním.
Neradostný stav domu se podařilo zvrátit rozsáhlou rekonstrukcí, takže mohl
být v roce 2016 otevřený pro veřejnost. Zachráněné historické prvky doplněné
moderní architekturou a technologií společně vytvářejí zajímavý prostor pro expoziční činnosti, vzdělávací aktivity pro odbornou i širší veřejnost, ale také příležitostné koncerty. Tři nadzemní podlaží jsou propojená výtahem, který se svou
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výraznou barevností otevřené přiznává k modernímu pojetí. Suterén s expozicí
Památky UNESCO v ČR a interaktivním IQ parkem zůstal bariérový, ale i tak
zbývá dost přístupných prostor, kvůli kterým Dačického dům rozhodně stojí za
návštěvu. Hned v přízemí najdete Biskupskou kapli, kdysi nejvýznamnější část
domu, s příběhem unikátní gotické dlaždice. V dalších dvou patrech se konají
sezónní výstavy, koncerty a přednášky.
Muzeum čokolády Chocotopia
Muzeum čokolády Chocotopia sídlí na adrese Celetná 15,
kde do minulého roku působilo muzeum voskových figurín
Grévin. S novými majiteli však
vosková expozice nezmizela,
zůstala ve dvou podlažích, další
tři ale patří příběhu čokolády.
Než ale vstoupíme dovnitř, můžeme si nejprve prohlédnout
samotnou budovu. Objekt v
pozdním funkcionalistickém stylu, vyprojektovaný Josefem Gočárem na počátku 30. let minulého století, se od sousední zástavby značně odlišuje. Tvarově
jednoduchá budova měla funkci obchodního domu a původně se zde nacházela
prodejna firmy Baťa, což napovídají zaoblené prosklené vitríny v přízemí i celkově velkorysé pojetí vstupního prostoru plynule navazující na ulici. Ve srovnání s
okolními historickými domy má tedy lepší předpoklady pro přístup veřejnosti, a
vlastně i bezbariérovost. Pět podlaží budovy se třemi upravenými toaletami propojuje dvojice velkých výtahů a prostorné expozice bez dalších převýšení nebo
zúžených průchodů poskytují dostatek místa pro pohyb návštěvníků na vozíku
nebo s kočárkem. Chcete-li se tedy hravou formou dozvědět něco o čokoládě,
co jste ještě nevěděli, ochutnat různé druhy (můžeme doporučit například dovoz z Vietnamu), podívat se, jak se vyrábí pravé belgické pralinky, nebo si na
workshopu vyrobit vlastní, vydejte se do Celetné ulice.
Střelecký ostrov
Střelecký ostrov leží zhruba uprostřed Vltavy a s oběma břehy řeky ho propojuje
most Legií. Před šesti lety prošel rozsáhlou rekonstrukcí, ale výjimečná atmosféra s klasicistní elegancí, kterou večer podtrhuje osvětlení litinovými lucernami,
mu naštěstí zůstala. O jeho dlouhé historii se toho ví poměrně dost. Už od 12.
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století využívali ostrov johanité
jako zahradu. Později sloužil
pro výcvik ve střelbě z luků a
kuší, na což ostatně odkazuje
jeho jméno. Od 18. století začal
být ale i společensko-kulturním
místem, kterým je po několika
přestávkách i teď.
Na „Střelák“ se nejlépe dostanete z Národní třídy. Chodník
na pravé straně mostu Legií vás
dovede k volně přístupnému výtahu, který propojuje most a ostrov pod ním.
Před spodní stanicí výtahu se otevírá parkový prostor s mlatovým povrchem
a travnatými ostrůvky. Kolem jsou rozmístěné jednoduché lanové prvky s přírodním vzhledem, určené dětem. Na severní špici pak pod vzrostlými kaštany
najdete jedinečné vyhlídkové místo na hladinu řeky, protější Kampu, Hradčany
i budovu Národního divadla na pravém břehu. Na obtížný povrch v podobě hrbolaté dlažby s velkými kostkami narazíte pouze pod mostním obloukem, kudy
se vstupuje na jižní polovinu ostrova. V těchto místech se také nacházejí veřejné
toalety s menší upravenou kabinou. Jižní část ostrova je běžné veřejnosti přístupná jen ke klasicistní budově bývalé střelnice, dnešnímu sídlu Sportovního
klubu Start. Od jara do podzimu se tu konají zajímavé akce.
Převzato z www.presbariery.cz, kráceno
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