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Otázka 

Jedeme do Řecka a trochu se obáváme, jak 

by to bylo v případě, že bychom potřebovali 

lékařskou pomoc. Asi bychom museli 

zaplatit v hotovosti, takže bych chtěla vědět, 

jak bychom měli dál postupovat, abychom 

peníze dostali zpět. Také by mě zajímalo, 

v jaké měně se vyplácejí. 

Odpověď 

Při nezbytném ošetření, tedy ošetření, které jste 

museli vyhledat z důvodu zhoršení vašeho 

zdravotního stavu během pobytu 

v zahraničí nebo např. úrazu, by český 

pojištěnec v jiné zemi EU po předložení 

průkazu pojištěnce (tzv. EHIC) neměl zaplatit 

víc, než kolik je případná částka spoluúčasti, 

stejná, jakou platí místní pojištěnci. 

Podmínkou ale je, že k ošetření došlo ve 

smluvním zdravotnickém zařízení, které je 

napojeno na místní pojišťovenský systém. 

Náklady na samotnou zdravotní péči vyúčtuje 

lékař, který vás ošetří, místní zdravotní 

pojišťovně, a ta tyto náklady následně 

přeúčtuje vaší české zdravotní pojišťovně. 

Může se ale stát, že i po předložení průkazu po 

vás budou chtít v hotovosti celou částku za 

poskytnutou péči. Raději s touto variantou 

předem počítejte, aby vás případná nutnost 

zaplatit na místě nezaskočila. Po návratu domů 

pak můžete svoji zdravotní pojišťovnu požádat 

o refundaci těchto nákladů.  

Požádat o refundaci částky, kterou jste za 

lékařské ošetření zaplatili, můžete po návratu 

i v případě, že jste byli ošetřeni v nesmluvním 

zdravotnickém zařízení. Tam zaplatíte za 

ošetření vždy, EHIC a systém přeúčtování 

mezi pojišťovnami se na tato zařízení 

nevztahuje. Navíc se vší pravděpodobností 

zaplatíte o dost více, než by byla úhrada ve 

smluvním zdravotnickém zařízení. Proto se 

vždy snažte vyhledat ta smluvní – více 

informací najdete na www.cmu.cz. 

Refundace probíhá na základě žádosti, kterou 

máte po návratu domů možnost podat u své 

zdravotní pojišťovny. Rozhodně si pečlivě 
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uschovejte jak účty, tak lékařské zprávy. Po 

návratu je předložíte pojišťovně spolu se 

žádostí o náhradu nákladů vynaložených na 

zdravotní služby poskytnuté v zahraničí. Máte 

možnost na žádosti uvést, zda žádáte 

refundaci dle českých právních předpisů, 

nebo dle předpisů státu ošetření. Refundace 

dle zahraničních tarifů znamená, že vám vaše 

zdravotní pojišťovna následně proplatí 

všechno, co by za svého pojištěnce zaplatila 

tamní zdravotní pojišťovna (tedy bez zaplacené 

spoluúčasti). Za účelem zjištění výše této 

částky se písemně dotazuje příslušné instituce 

ve státě ošetření. Refundována vám pak je 

částka ve výši a v termínu závisejícím na 

odpovědi ze zahraničí. Nicméně, jak již je 

uvedeno výše, můžete si také zvolit rychlejší 

možnost a nechat si vyplatit částku v českých 

cenách, tj. do výše stanovené pro úhradu 

takové péče, pokud by byla poskytnuta na 

území České republiky. Refundace dle českých 

tarifů se také automaticky uplatní, pokud 

k ošetření došlo v nesmluvním zařízení. 

Refundovaná částka vám bude v každém 

případě vyplacena v českých korunách. 

Při cestách do zahraničí ale VZP vždy 

doporučuje nespoléhat jen na průkaz 

pojištěnce (EHIC) a uzavřít cestovní 

pojištění. Výhodně ho klientům Všeobecné 

zdravotní pojišťovny nabízí komerční 

Pojišťovna VZP, a. s. S tímto pojištěním 

získáte i pomoc asistenční služby, a to od 

renomované AXA Assistance – 24 hodin 

denně a v češtině. S cestovním pojištěním 

a asistencí, která vás nasměruje na vhodné 

zdravotnické zařízení, by se nemělo stát, že 

byste museli platit v hotovosti. Náklady do 

výše pojistných limitů a ve sjednaném rozsahu 

hradí PVZP přímo (nebo prostřednictvím 

poskytovatele asistenčních služeb) 

zdravotnickému zařízení. Pokud byste uhradili 

péči v hotovosti, uplatníte pak nárok na 

proplacení přiměřených nákladů za danou 

pojistnou událost u PVZP. 

Otázka 

Je možno léčit obezitu v lázních? 

Odpověď 

Obezitu dospělých nikoli, obezitu dětí ano. 

Nemoci, u kterých lze lázeňskou léčebně 

rehabilitační péči poskytnout a hradit 

z veřejného zdravotního pojištění, stanoví 

zákon o veřejném zdravotním pojištění, resp. 

jeho příloha č. 5 Indikační seznam pro 

lázeňskou léčebně rehabilitační péči. 
Vyhláškou MZ ČR č. 2/2015 Sb. jsou pak 

stanoveny indikační předpoklady, 

kontraindikace, odborná kritéria pro 

poskytování lázeňské léčebně rehabilitační 

péče, obory specializace doporučujících lékařů, 

indikační zaměření lázeňských míst atd. 

Těmito dvěma normami se musí doporučující 

a navrhující lékaři řídit, stejně jako revizní 

lékaři, kteří návrhy na lázně potvrzují. 

Indikační seznam umožňuje lázeňskou léčbu 

obezity pouze u dětí. Příslušná indikační 

skupina má název "Nemoci z poruch výměny 

látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita"; v ní 

pak je indikace XXIV/2 – Obezita spojená  

s dalšími rizikovými faktory. Adekvátní 

indikační skupina u dospělých se nazývá jen 

"Nemoci z poruch výměny látkové a žláz 

s vnitřní sekrecí" a indikaci "obezita" vůbec 

neuvádí (můžeme doplnit, že stejně tomu bylo 

i v předchozím indikačním seznamu, 

tj. v legislativní normě č. 267/2012 Sb.). To 

znamená, že lázeňské léčení obezity 

u dospělých nemůže být hrazeno 

z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění. Pobyty cílené na redukci nadváhy 

ale řada lázeňských zařízení nabízí jako 

samoplátecké. 

U indikace XXIV/2 – Obezita spojená 

s dalšími rizikovými faktory se lázeňská 

léčebně rehabilitační péče dětem poskytuje 

jako péče komplexní, v délce trvání 28 dnů 

a s možností prodloužení (na základě lékařské 

indikace a schválení revizním lékařem). 

Lázeňský pobyt se může při prokázaném 

efektu předchozího pobytu i opakovat (opět 

jako komplexní a na 28 dnů), a to do 36 

měsíců od začátku základního pobytu a 1x 

v průběhu kalendářního roku.  

Lázeňskou léčbu pro danou indikaci může 

dítěti doporučit lékař odbornosti dětská 

endokrinologie a diabetologie, dětské 

lékařství, endokrinologie a diabetologie, 

praktické lékařství pro děti a dorost nebo 

rehabilitační a fyzikální medicína. Návrh 

vždy podává zdravotní pojišťovně registrující 

praktický lékař dítěte (nebo ošetřující lékař při 

hospitalizaci). Léčbu obezity mohou klienti 

VZP absolvovat v lázeňských místech Bludov, 

Janské Lázně, Jeseník, Karlovy Vary, 

Klimkovice, Lázně Kynžvart, Luhačovice, 

Poděbrady, Teplice, Teplice nad Bečvou. 

http://www.vzp.cz/uploads/document/zadost-o-refundaci.pdf
http://www.cmu.cz/cs/pojistenci/postupy-zeme-eu
http://www.cmu.cz/cs/pojistenci/postupy-zeme-eu
http://www.vzp.cz/klienti/cestovni-a-jine-komercni-pojisteni/cestovni-pojisteni
https://www.pvzp.cz/cs/
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V roce 2009 bylo na tuto indikaci odléčeno 

661 dětských klientů VZP, následně 578 a 602, 

v roce 2012 to bylo 504 dětí, poté 393 a v roce 

2014 počet stoupl na 481. 

Více informací k lázeňské léčbě najdete na 

www.vzp.cz/lazne.  

Mimo péči hrazenou z veřejného zdravotního 

pojištění nabízí VZP svým klientům od 

letoška jako benefit také příspěvky na 

snížení nadváhy a obezity. Příspěvek může 

dosáhnout výše až 500 korun a čerpat ho 

mohou jak děti, tak dospělí. Přesné podmínky 

pro čerpání všech benefitů, které VZP nabízí, 

najdete na stránkách Klubu pevného zdraví. 

Mgr. Oldřich Tichý 

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 

Úřady práce mohou vyplácet dávky i přes 

nesouhlas obcí  

Nesouhlas obcí s vyplacením doplatku na 

bydlení nemusí být pro úřady práce závazný. 

Úřady práce, které dávku vydávají, tak mohou 

žadatelům peníze poskytnout, uvedl ministr 

vnitra Milan Chovanec. Odpověděl tak na 

žádost o posouzení pravidel vyplácení 

doplatku. Chovanec změnil své původní 

stanovisko a doporučil rychlou úpravu zákona. 

Změnu kritizuje starosta Bohumína Petr Vícha, 

podle něhož stanoviska jen budou zatěžovat 

administrativu. 

Vládní agentura 

pro sociální 

začleňování 

spočítala, že by 

kvůli nesouhlasu 

obcí s doplatkem 

mohla až 

17 000 lidí z ubytoven hrozit ztráta střechy nad 

hlavou. Třeba v Bohumíně dávky zamítli 

všem, v Karviné zase těm, kteří dlužili městu. 

Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) 

minulý týden řekl, že nejrychlejším řešením 

nynější situace by bylo, kdyby ministerstvo 

práce dalo úřadům práce návod, jak přesně 

mají postupovat. Nutná je ale změna zákona 

o pomoci v hmotné nouzi. 

"Vítám změnu stanoviska ministra vnitra. 

Stanovisko obce bude v tuto chvíli doporučující 

a bude jedním z kritérií, která úřady práce 

budou posuzovat při udělení nebo neudělení 

doplatku," myslí si ministryně práce  

a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). 

Vícha dnes řekl, že Bohumín na 

problematičnost ustanovení dlouhodobě 

poukazoval. Souhlasy odmítá udělovat, protože 

má o žadatelích minimum údajů, a nemůže tak 

objektivně rozhodovat. 

"Je paradoxní, že poslední, kdo ještě v tomto 

Kocourkově bojuje za větší efektivitu státu 

proti mrhání penězi a proti tomu, aby 

standardem bydlení pro rodiny s dětmi nebyly 

ubytovny, jsou obce. A za to budou nyní 

potrestány, jejich stanoviska budou absolutně 

nezávazná a vynaložené náklady na tuto 

administrativu si stát opět připíše na konto své 

neschopnosti," uvedl Vícha. 

Vyzval úřady práce k dodržování zákona  

a uplatňování místně obvyklého nájemného. 

"Do týdne sdělíme pobočce v Bohumíně, kolik 

to u nás činí. Máme 4500 bytů, a tak snad to 

bude trochu směrodatné a úředníci přestanou 

vyplácet 15 000 korun na pokojíček se čtyřmi 

postelemi na ubytovně, když se za větší městský 

byt platí čtvrtina," řekl Vícha. 

Město podle něj v situaci, kdy nikdo neví, jak 

se vyvine, ukončí i snahy na hledání bydlení 

pro lidi z ubytoven. 

Ustanovení o souhlasu obcí se dostalo do 

zákona loni jako pozměňovací návrh. 

Ministerstvo práce požádalo Chovance na 

začátku roku o jeho posouzení. Své původní 

stanovisko o závaznosti souhlasu obcí ministr 

vnitra nyní změnil. Vychází z názoru svého 

poradního sboru. Ten navíc stejně jako 

legislativní rada vlády upozornil na 

pochybnosti o ústavnosti. 

"Pokud nám byla státem dána pravomoc v této 

oblasti, tak bychom měli být respektováni při 

tomto rozhodnutí," domnívá se starosta 

městské části Ostrava-Jih Martin Bednář 

(ANO). 

"Dochází ke střetu ústavního práva obce na 

samosprávu a ústavních práv žadatele 

o přiznání doplatku na bydlení, konkrétně 

ústavního práva na pomoc v hmotné nouzi a 

spravedlivý proces. Nelze plně upřednostnit 

http://www.vzp.cz/lazne
http://www.klubpevnehozdravi.cz/deti/
http://www.klubpevnehozdravi.cz/dospeli/
http://www.klubpevnehozdravi.cz/podminky-cerpani-prispevku-na-preventivni-programy-hrazene-z-fondu-prevence/


 

4 
 

jedno z ústavně zaručených práv," uvedl 

v dopisu Chovanec. 

Podle něj i podle Dienstbiera je opatření 

v zákoně nesystémové a je nutné rychle 

připravit novelu. 

Zdroj: ct24.cz 

Za dlouhodobou nemoc po skončení 

zaměstnání budete bez podpory 

Ústavní soud zamítl zrušení pravidla o 2letém 

rozhodném období pro posuzování nároku na 

podporu. Pokud jste byli po ukončení 

zaměstnání dlouho nemocní, nedostanete nic.  

Pokud váš pracovní poměr skončil a vy jste 

následně byli více než rok nemocní, podporu 

v nezaměstnanosti nezískáte. 

Ústavní soud zamítl návrh 

na zrušení pravidla o jen 

dvouletém rozhodném 

období pro posuzování 

nároků na podporu 

v nezaměstnanosti. Dlouhodobě nemocní 

nezaměstnaní budou mít i nadále problémy 

podporu získat. 

Ústavní soud svým nálezem spis. zn. Pl. ÚS 

55/13, zde 15. května 2015, zamítl návrh na 

zrušení ust. § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 

367/2011 Sb. Toto ustanovení upravuje délku 

tzv. rozhodného období, které je určující pro 

posouzení nároku na podporu 

v nezaměstnanosti. Jsou to jenom 2 roky, na 

rozdíl od dřívějších 3 let. 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má 

uchazeč o zaměstnání, který získal 

v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou 

výdělečnou činností dobu důchodového 

pojištění v délce alespoň 12 měsíců. 

Rozhodným obdobím pro posuzování nároků 

na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 

2 roky před zařazením do evidence uchazečů 

o zaměstnání. 

Náhradní doby čili Co se počítá 

Účast na důchodovém pojištění můžete 

nahradit náhradní dobou, za kterou se 

považuje doba: 

1. přípravy osoby se zdravotním 

postižením k práci, 

2. pobírání invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně,  

3. osobní péče o dítě ve věku do 4 let, 

4. osobní péče o fyzickou osobu, která se 

považuje za osobu závislou na pomoci 

jiné fyzické osoby ve stupni II (středně 

těžká závislost), ve stupni III (těžká 

závislost) nebo ve stupni IV (úplná 

závislost), pokud s uchazečem 

o zaměstnání trvale žije a společně 

uhrazují náklady na své potřeby; tyto 

podmínky se nevyžadují, jde-li 

o osobu, která se pro účely 

důchodového pojištění považuje za 

osobu blízkou, 

5. výkonu dlouhodobé dobrovolnické 

služby na základě smlouvy 

dobrovolníka s vysílající organizací, 

které byla udělena akreditace 

Ministerstvem vnitra, nebo výkonu 

veřejné služby na základě smlouvy 

o výkonu veřejné služby, pokud rozsah 

vykonané služby překračuje v průměru 

alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, 

6. osobní péče o fyzickou osobu mladší 

10 let, která se podle zvláštního 

právního předpisu považuje za osobu 

závislou na pomoci jiné fyzické osoby 

ve stupni I (lehká závislost). 

Pracovní neschopnost po skončení 

zaměstnání se nepočítá 

Za náhradní dobu se nepovažuje studium – 

soustavná příprava na budoucí povolání, ale 

ani pracovní neschopnost. Naproti tomu ovšem 

se doba dočasné pracovní neschopnosti, která 

vznikla v době výdělečné činnosti nebo 

v ochranné lhůtě (7 dnů po skončení 

zaměstnání), pro účely důchodového pojištění 

považuje za dobu pojištění. 

O to, aby pracovní neschopnost byla 

považována za náhradní dobu i pro nárok na 

podporu v nezaměstnanosti, se pokusili 

poslanci, ale takový zákon novelizující zákon 

o zaměstnanosti byl zamítnut. 

Případ dlouhodobě nemocného uchazeče 

o zaměstnání 

Panu M. nebyla úřadem práce a nadřízeným 

správním orgánem – Ministerstvem práce  

a sociálních věcí, ke kterému se odvolal – 

přiznána podpora v nezaměstnanosti pro 

http://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/f2609697/#p41
http://www.mesec.cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/f2609697/#p41
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nesplnění podmínky získání doby 12 měsíců 

důchodového pojištění (zaměstnání) 

v rozhodném období. 

Pan M. byl v rozhodném období zaměstnán 

v postupně prodlužovaném pracovním poměru 

na dobu určitou a rovněž byl delší dobu 

v pracovní neschopnosti. S účinností od 

1. 1. 2012 nová právní úprava zavedená 

zákonem č. 367/2011 Sb. zkrátila rozhodné 

období, v němž je třeba získat potřebnou dobu 

zaměstnání (důchodového pojištění) pro vznik 

nároku na podporu v nezaměstnanosti, 

z původních tří let na dva roky. 

Kdyby zůstalo tříleté rozhodné období, 

uchazeči o zaměstnání by vznikl nárok na 

podporu v nezaměstnanosti, zatímco ve 

dvouletém období (o podporu 

v nezaměstnanosti požádal v únoru 2012) 

jeden rok zaměstnání (důchodového pojištění) 

nezískal.  

Pan M. totiž se svým zaměstnavatelem uzavřel 

pracovní poměr na dobu určitou, a to od 

1. 10. 2008 do 30. 9. 2009. Doba trvání 

pracovního poměru byla opakovanými 

změnami pracovní smlouvy prodlužována až 

do 31. 1. 2011. 

Od 27. 12. 2010 do 9. 2. 2012 byl v pracovní 

neschopnosti, v průběhu které mu dne 

31. 1. 2011 skončil pracovní poměr na dobu 

určitou.  

Žádosti pana M. o podporu v nezaměstnanosti 

ze dne 13. 2. 2012 příslušný úřad práce 

nevyhověl a rozhodl o nepřiznání podpory 

v nezaměstnanosti. Pan M. v rozhodném 

období 2 let před zařazením do evidence 

uchazečů do zaměstnání získal dobu 

důchodového pojištění pouze v délce 

11 měsíců a 19 dní, ačkoliv zákon 

o zaměstnanosti vyžaduje pro účely přiznání 

podpory v nezaměstnanosti dobu pojištění 

(zaměstnáním či jinou výdělečnou činností či 

započtením náhradní doby zaměstnání) 

v rozhodném období alespoň 12 měsíců. 

Předcházející dobu zaměstnání (od 1. 10. 2008 

do 12. 2. 2010) nebylo možné zohlednit, neboť 

nespadala do rozhodného období 2 let před 

zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. 

 

Shrnutí problému podle ombudsmana 

Zkrácení rozhodného období, jak uvedl pro 

Ústavní soud ve svém vyjádření veřejný 

ochránce práv (ombudsman), podle ochránce 

nepříznivě dopadlo právě na zaměstnance, 

kterým dle zákona o nemocenském pojištění 

vznikla dočasná pracovní neschopnost 

v ochranné lhůtě 7 dnů po skončení zaměstnání 

a trvala 1 rok a déle (byť jen o několik dnů). 

Tato doba je rovněž dobou důchodového 

pojištění. 

Ochránce také upozornil, jak už jsme my shora 

uvedli, že – na rozdíl od úpravy doby 

důchodového pojištění – pro účely nároku na 

podporu v nezaměstnanosti doba dočasné 

pracovní neschopnosti není brána v potaz. 

K získání podpory je totiž třeba splnit dobu 

důchodového pojištění zaměstnáním nebo 

jinou výdělečnou činností, a to alespoň v délce 

12 měsíců v posledních 2 letech před 

zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. 

V praxi tedy postačí, aby byl žadatel o podporu 

v nezaměstnanosti bezprostředně před 

zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání 

v dočasné pracovní neschopnosti 366 dnů 

(přičemž zákon počítá s délkou doby dočasné 

pracovní neschopnosti 380 kalendářních dnů, 

která může být prodloužena až o dalších 

350 dnů) a již mu nevznikne nárok na podporu 

v nezaměstnanosti. 

Z důvodu zkrácení délky rozhodného období 

z 3 let na 2 roky zůstávají tito uchazeči 

o zaměstnání bez podpory v nezaměstnanosti 

i přes to, že často předtím dlouhodobě 

pracovali a odváděli pojistné. 
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/za-

dlouhodobou-nemoc-po-zamestnani-budete-bez-

podpory/ 

 

 

 

http://www.mesec.cz/clanky/za-dlouhodobou-nemoc-po-zamestnani-budete-bez-podpory/
http://www.mesec.cz/clanky/za-dlouhodobou-nemoc-po-zamestnani-budete-bez-podpory/
http://www.mesec.cz/clanky/za-dlouhodobou-nemoc-po-zamestnani-budete-bez-podpory/
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Zažili jsme…. 
Zájezd Ždánice, Prace 

Je 16. červen 2015. V tuto sobotu  s krásným 

slunečným počasím pořádá Svaz tělesně 

postižených v ČR, o.s., naše městská 

organizace Brno, poznávací zájezd s krátkým 

názvem „Ždánice, Prace“.  

První název je tak trochu hádankou, protože 

zámek ve Ždánicích je poměrně málo známý. 

Pokud druhý název trochu rozšíříme na Pracký 

kopec, pak už se nám vybaví automaticky 

„Mohyla míru“ nebo „Bitva tří císařů“. A to už 

nám něco říká. 

 Ale začněme od začátku.  

Odjezd v 9 hodin od kavárny Bohéma proběhl 

s malým problémem. Nedostavili se dva 

přihlášení zájemci a tak po krátkém čekání  

a telefonování odjíždíme bez nich. Plánovaný 

nástup do Vrbasova muzea na zámku ve 

Ždánicích trochu zdržují kolony v důsledku 

oprav na silnicích. Nakonec vše dobře dopadlo 

a můžeme vystupovat na 

parkovišti za bílou zdí 

zámku. 

Cestu k zámku přes krásný 

park má náš řidič pan 

Pokorný ztíženou nesením 

přenosné plošiny. Hlavní 

vstup do zámku totiž tvoří 

malý schod. Ale pak je již 

vše bezbariérové. 

Naše průvodkyně Vrbasovým muzeem paní 

Monika Jamborová 

na nás již čeká  

a začíná zaplňovat 

naše mozkové 

závity informacemi 

z historie Ždánic a 

jeho okolí. Čeká 

nás ll místností 

zaplněných exponátya 2,5 hod. poctivého 

výkladu, všetečných dotazů a především 

velkého obdivu k tolika vystaveným 

exponátům. 
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V úvodu se nám představuje svítící model  

ždánické vesničky s obecní pastouškou 

včetně vybavení, modely vodních a větrných 

mlýnů, parních strojů, lokomobil  

a modelu větrného motoru. 

Součástí technického oddělení je také funkční 

hodinový stroj, ale také místy velmi úzké 

možnosti průchodu Díky mistrovskému 

ovládání elektrického vozíku se nakonec vše 

podařilo zvládnout.  

V etnografickém oddělení se seznamujeme  

s folklorní tradicí ve Ždánicích. Prohlížíme si 

zde historickou sbírku praček, mandlů, 

žehliček, šicích strojů, tkalcovský stav a další 

tkalcovské pomůcky, soubor dřevěných hraček, 

postaviček ze šustí, vizovické pečivo, 

podmalby na skle, sbírku velikonočních kraslic 

a sakrálních předmětů. 

V panském oddělení se 

dozvídáme více  

o původních majitelích 

zámku - podnikatelské 

Seidlově rodiněa také 

třeba i to, jakou spojitost 

mají Ždánice s generálem 

Laudonem. A můžeme si 

vyzkoušet, jak se sedí 

v panském křesle Tuto 

možnost využil i náš pan 

řidič. 

  

V keramickém oddělení obdivujeme soubory 

staré evropské, české i moravské keramiky  

a porcelánu, památky na poslední toufary, 

hrnčíře a kamnáře ve Ždánicích. 

 Napoleonské oddělení obsahuje soubor 

obrazů s napoleonskou tematikou, část kmene 

z „Napoleonovy lípy“ od Spáleného mlýna, u 

které bylo 4. prosince 1805 po bitvě u 

Slavkova uzavřeno příměří mezi Napoleonem  

a Františkem I. Expozice je doplněna 

numismatickou sbírkou, historickými  

a domorodými zbraněmi. 

Historie cechů a spolků, nářadí a nástrojů 

řemeslníků, nádobí a pomůcek zdejšího lidu je 

obdivuhodná. V rámci expozice je zde možné 

objevit také pískovcové náhrobní kameny, 

pocházející ze 16. století. 

Součástí muzea je i zámecká kaple, vysvěcena 

Kašparem Karasem z Rhomšteina v době 

dokončení stavby zámku. 

V přírodovědném oddělení jsou vystaveny 

trofeje zámeckého panstva, bohatá sbírku 

motýlů, brouků, ptáků, savců, hornin, nerostů, 

zkamenělin, mušlí, kmen korkového dubu, 

vzorky ropy a hornin z vrtů ve Ždánském lese. 

 Ve výstavním sále muzea probíhá 

během sezóny několik výstav, které jsou 

zaměřeny jak na 

regionální témata, tak  

i ostatní malíře, sochaře 

a další umělce z okolí. 

Momentálně máme 

možnost shlédnout 

výstavu „A ta kráva mléko dává“. 

Po naplnění našich znalostí historie se 

jdeme„vydýchat“ do zámeckého parku. 

Nejdříve však musíme splnit povinnost „pro 

budoucí generace“ a celá naše skupinka se fotí.  

Zámecký park je osazen skupinami stromů, 

stáří některých se odhaduje na 150 - 200 let.  

Mezi nejpozoruhodnější patří Jinan 

dvoulaločný (Gingko biloba). O zajímavosti 

výkladu naší průvodkyně svědčí i přiložená 

fotografie. 

Výstavy se současně pořádají i v prostorách 

zámecké Seidlovy vily. 

Po naplnění duchovních 

požadavků se přihlásily i požadavky tělesné.  

Místní restaurace „U mušketýra“ nám v tomhle 
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směru vyšla perfektně vstříc. A protože po 

dobrém obědě se hodí i dobrý zákusek, zavedla  

 

nás krátká procházka do místní cukrárny 

Symonie na vyhlášené ždánické trubičky. 

 

Posilněni na těle i na duchu nasedáme do  

našeho „samohybu“ a jedeme přes známé 

poutní místo Žarošice „za Napoleonem“. 

Pracký kopec nás vítá upraveným parkovištěm 

i dlážděnými cestami, takže cesta k muzeu nám 

nedělá potíže. 

Mohyla míru vznikla mezi lety 1910 a 1912. 

Iniciátorem stavby byl vlastenecký brněnský 

kněz a pedagog Alois Slovák. Otevření 

památníku proběhlo 

až roku 1923. 

Nedaleko památníku 

se nachází objekt 

Muzea Brněnska  

s expozicí Bitvy tří 

císařů. 

Audiovizuální 

program nás velmi 

zaujal svým 

bezprostředním působením na naše oči i uši. Je 

jen škoda, že okolní vzrostlé stromy zakrývají 

pohled do okolní krajiny. 

Nakonec nám zbývá jen 

poděkovat pořadateli 

zájezdu jmenovitě paní 

Sedláčkové za perfektní 

organizaci a panu řidiči Pokornému za 

bezpečnou jízdu. 

Jan Balšínek 

 

Rekondiční pobyt vozíčkářů v Hodoníně  

u Kunštátu. 
Již po sedmnácté uspořádala okresní 

organizace svazu tělesně postižených Blansko 

rekondiční pobyt pro vozíčkáře  

v bezbariérovém prostředí zámečku Hodonín  

u Kunštátu v termínu od 6.6- 13.6 2015 za 

účasti 10 vozíčkářů a 10 průvodců. Denně 

probíhalo cvičení, rekondiční vycházky, 

přednášky na sociální, zdravotní  

a bezbariérovou tématiku apod. dle vytyčeného 

programu. Účastníci si vyslechli mimo jiné 

velmi zajímavou přednášku p. Jindřicha 

Sedláka, místopředsedy městské organizace 

svazu tělesně postižených Brno, o historii 

zámečku Hodonín, doplněnou dobovými 

fotografiemi.  

Mimo přednášky probíhaly také zábavné, 

sportovní a společenské akce pro zlepšení  

nálady a stavu těžce zdravotně postižených 

vozíčkářů. Společenské hry, sportovní soutěže- 

jízda zručnosti na invalidních vozících, hod 

oštěpem a na cíl, soutěže v kuželkách a.p.  

Byl také uspořádán společenský večer se živou 

kapelou, která hrála k tanci a poslechu. 

Vozíčkáři tancovali na vozících v hojném 

počtu dle svých možností.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1912
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Další večer byl uspořádán karneval masek za 

velké účasti, který velice pobavil všechny 

přítomné. Ženy nám zase k velkému 

překvapení uspořádaly módní přehlídku, která 

se setkala s velikým úspěchem. 

Závěrečný den byl ukončen táborákem  

s tradičním opékáním a pohoštěním.  

K našim aktivitám a zábavným programům se 

také dobře připojila a spolupracovala skupina 

osob zdravotně postižených z Brna vedená  

p. Jindřichem Sedlákem.  

Všichni s vedením rekondičního pobytu dobře 

spolupracovali a vyjádřili spokojenost jak  

s programem, tak i s pracovníky zámečku  

a chutnou stravou a také ubytováním.   

 V průběhu rekondičního pobytu se 

nevyskytl žádný problém. Uznání patří 

cvičitelkám, které předvedly rehabilitační 

cviky, na posílení imunity a zdravotního stavu 

osob zdravotně postižených.  

 Účastníci si přejí uskutečnit rekondiční 

pobyt i v roce 2016. 

Rekondiční pobyt splnil svůj účel, pomohl 

těžce zdravotně postiženým vozíčkářům 

načerpat nových sil tolik potřebných do jejich 

dalšího nelehkého života.  

Posilte naše řady, nebojte se přijít mezi nás,  

jsme si všichni rovni, dozvíte se nové věci, 

pobavíte a naváže nové přátelské vztahy.  

 

Jiří Štěp- vedoucí RP  

STP v ČR, o.s. Okresní organizace Blansko 

Krásný spokojený prožitý týden  

Ve dnech 6-13 června t.r. proběhl rekondiční 

pobyt vozíčkářů z Blanska pod vedením pana 

Jiřího Štěpa, ke kterému se také připojila menší  

sedmičlenná skupina zdravotně postižených  

z Brna z MO STP Lesná a MO STP Bystrc. 

Akce proběhla na Zámečku v Hodoníně  

u Kunštátu, ke kterému se váže dlouholetá 

historie. Dobře připravený program nenechal 

nikoho z účastníků, že by se na chvíli nudil. 

Ráno před snídaní proběhlo pod vedením Evy 

a Marie cvičení. Dopoledne a odpoledne mimo 

přednášek probíhaly sportovní hry  

a společenské akce, kterého se bez rozdílů 

postižení dobrovolně a ochotně všichni 

zúčastnili. Proběhly soutěže zručnosti na 

invalidních vozících, hod oštěpem na cíl, 

soutěž v kuželkách mezi Brnem a Blanskem  

s těsným vítězstvím vozíčkářů z Blanska. Byl 

uspořádán společenský večer se živou kapelou 

Další večer byl uspořádán karneval masek, 

kterého se z větší části účastníci kurzu 

zúčastnili. Jedna ze scénky bvla poprava 

neposlušného chasníčka Sdláčka ze mlýna, ke 

kterému všichni srdce vroucně přihlíželi jak 

budoucí vdova Jana popraveného, tak 

mlynářka Květoslava a jejich dcery Mileny  

a Růžou, jenom mlynář Tonda s úsměvem 

přihlížel jak Kat Jana Němcová stíná 

odsouzenému hlavu. Dále ženy k velkému 

překvapení uspořádali modní přehlíku, která se 

setkala s velikým úspěchem.  

Závěrečná pobytová akce byla ukončená 

táborákem s tradičním opékáním a pohoštěním. 

všichni s vedením rekondičního pobytu dobře 

spolupracovali a vyjádřili spokojenost jak  

s programem, tak s pracovníky zámečku,  

s chutnou stravou i s ubytováním.  

V průběhu rekondičního pobytu se nevyskytl 

žádný problém. Uznání patří také cvičitelkám, 

které provedly rehabilitační cviky, na posílení 

imunity a zdravotního stavu osob zdravotně 

postižených. 

Pro některé pamětníky účastníků kurzu se 

vážou dlouholeté vzpomínky, kdy zámečkem 

probíhaly rekonstrukční změny, kdy původní 

majitel Svaz invalidů po etapách vybudoval 

objekt, který za daných okolností mohl sloužit 

k potřebám zdravotně postiženým. Bohužel po 

rozpadu Svazu invalidů z ekonomických 

důvodů prošel několika majiteli, kdy se ustálil 

na majiteli pana Mistra Řehoříka, který 

nelitoval prostředků do jeho oprav a přístavby  

rozšíření jeho areálu, kdy se ještě lépe objekt 

zpodobnil a umožňuje tak účastníkům 

zdravotně postižených příjemný pobyt. Ze 

strany Svazu tělesně postižených si toho velice 

považujeme a děkujeme za jeho úsilí a přejeme 

mu hodně úspěchů podobných akcí. Také si 

zaslouží poděkování paní vedoucí Jurečková  

i personál za vřelý přístup ke zdravotně 

postiženým.  

Přejeme jim proto hodně úspěchů v dané práci 

a také hodně potřebného zdraví. 
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REHABILITAČNÍ POBYT  

VE FOTOGRAFIÍCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamenal: Jindřich Sedlák 

Foto: archiv účastníků RH 
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Letní koncert VNK 

Foto: D. Kotoučková 

 

Zájezd Po stopách mistra Jana 

Foto: D. Kotoučková        

 

ROSKA Brno-město 

Ergoterapie na rekondici Vyhlídka 2015 

Foto: Vlasta Blatná 
 

Příprava na Parkinsoniádu Vyhlídka 2015 

První letošní rekondice 
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Blansko, Češkovice-Vyhlídka  
První rekondiční pobyt se uskutečnil pro velký 

zájem opět v krásném prostředí rekreačního 

zařízení Vyhlídka, v Blansku-Češkovicích, ve 

dnech 13.6. -19.6. 2015. 

Přivítal nás ředitel pan Dvořák, který nám 

splnil každé přání, i když jsme tentokrát  

v budově byli s dětmi ze škol. Šéfkuchař nám 

připravil lepší jídelníček než loni, snídaně byly 

formou bufetu (švédského stolu), což bylo 

skvělé. Uvítací  večer nám  v klubové 

místnosti  připravili naši kamarádi, kteří se za 

námi přijeli podívat – Fred, Romana, Honza  

a Standa. Při posezení nám hráli na kytary  

a basu a zpívali zvučně krásné písničky, a také 

my je provázeli broukáním. Kamarádka 

Aljaška dovezla zákusky  

a chlebíčky k jejím kulatým narozeninám, 

takže o to nám bylo veseleji 

Velké překvapení nám připravila Vlasta. 

Dovezla k naší ergoterapii komponenty pro  

složení a  vymalování  podobného Dráčka, 

kterého máme v logu Rosky Brno-město. 

Někteří, jako Miloš, Hanka, Aljaška, Martička, 

Marta, Majka, Anička 

a Vlasta v zápalu 

práce, jak jim práce 

šla od ruky, zapomněli 

i na večeři. Tento 

výrobek využijeme 

jako malou pozornost 

především při reprezentaci či pro naše dárce  

a spolupracovníky. 

Pobyt byl zaměřen zejména na kondiční 

cvičení s cvičitelkou Majkou. Příjemnému  

a energetickému cvičení Kung Fu, Tai-chi nás 

učil a věnoval tomu hodně času masér Ján 

Huber. Během celého pobytu všem našim  

účastníkům prováděl klasickou masáž  

i lávovými kameny. Dornovou metodou nám  

ulehčoval od bolesti na celém těle. Poznali 

jsme jak odborně poznává a odnímá bolest  

z určitých  míst na našem těle.  

 

 

Chodili jsme do venkovního vyhřívaného 

plaveckého bazénu v sousedním Wellness 

hotelu Panorama.Využili jsme také krytý 

vyhřívaný bazén se slanou vodou a s vířivou 

koupelí-hydromasáží. 

V Moravském krasu Blanenska je nesčetných 

pěkných míst. Tentokrát náš výlet byl do 

Rájce-Jestřebí  na zámek a k přilehlému parku. 

Manžel naší kamarádky Marty výletníky 

dopravil autem na místo až před zámek. Musel 

jet nadvakrát, za což jsme mu velice vděčni.  

Na pozvání vedení farmaceutické společnosti 

Synthon v  Blansku jsme také uspořádali výlet 

auty, při kterém se nabídl s dopravou  

i kamarád Petr Slaný.  

V Synthonu nás srdečně přivítali. Paní Loulová 

a pan Beňovský nám přednesli zajímavou 

přednášku a vysvětlili, jaké výrobky Synthon 

produkuje a že se zaměřují především na vývoj 

aktivních léčivých substancí. Po té nás 

provedli asistenti určitým úsekem provozu 

k zhlédnutí strojů a do laboratoře, jak probíhá 

příprava a výzkum k výrobě léků.  

Připravili jsme si sportovně –zábavné hry  

a soutěže – šipky, petanque, hod míčem do 

branky a na koš, šup míčku do kyblíčku a 

Bingo. Všichni jsme dostali drobné sladké 

odměny, které byly předány na společném 

večeru, kde nám zahrál Standa na kytaru. 
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Tady jsme také zazpívali našim kamarádům 

Hance a Milošovi, kteří měli 26.6.2015 svatbu. 

Na této „zpívačce“ jsme jim to sice 

nerozmluvili, ale oni nám za to připravili 

sladké pohoštění. Ve chvílích odpočinku jsme 

usedali s kartami v rukách k upravené hře 

Žolíky. 

Po roce mezi nás dovezli Rosťa s Vlastou 

dřívější  členku Evu Látalovou, které setkání 

udělalo velkou radost. Nemoc ji upoutala na 

invalidní vozík, což je pro její rodiče 

namáhavé častěji dceru vyvést do přírody. 

Zorganizovali odvoz z bytu – v domě bez 

výtahu, ze 3. patra nejprve svézt Evu pomocí 

schodolezu, naložit do auta a odvézt za námi 

na Vyhlídku, to samé nazpět do bytu. Eva nám 

udělala velkou radost předáním finančního 

daru. Jako poděkování jsme ji dali alespoň 

malý dárek a kytičku. Při loučení jsme měli 

slzy dojetí. 

Již nastal čas odjezdu, ještě proběhlo 

fotografování účastníků-společné foto.  

Spokojeni a nabiti novou energií se 

připravujeme na odjezd k domovům.  

Rekondiční pobyt se nám podařil zajistit i za 

přispění Statutárního města Brna, Městské 

části Brno-střed, MČ Brno-Líšeň a SD přes 

Unii Roska v ČR, kterým  tímto moc děkujeme 

za stálou podporu a přízeň.    

Více o naší činnosti www.roska-bm.cz. 

Marie Kašparová 

Foto: V. Blatná 

Sdružení „Klára pomáhá“ se představuje 

Občanské sdružení Klára pomáhá je 

neziskovou organizací, jejímž posláním je 

zlepšovat kvalitu života pečujících osob. 

Pomáháme rodinám a lidem, kteří dlouhodobě 

pečují o své nejbližší. 

Naší předností je osobní zkušenost poradců 

s dlouhodobou péčí. Víme, co tato péče 

přináší, s čím se mohou pečující potýkat. 

Naším cílem je individuální pomoc 

s nesnadnou životní situací, změnami, které 

v průběhu péče přichází. Jde o pomoc celé 

rodině, aby byla schopna se o svého rodinného 

příslušníka kvalitně postarat, sladit potřeby 

rodiny.   

Poskytujeme poradenství v oblasti sociálních 

dávek, rodiny, školství, nabízíme pomoc při 

uplatňování práv a zájmů našich klientů, 

podporujeme návrat do zaměstnání po 

ukončení péče, podporujeme pozůstalé. 

Nabízíme klientům osobní, telefonické  

a elektronické poradenství, podporu  

a provázení. Osobní forma pomoci je cílena na 

klienty z Brna a okolí (Setkání doma, či jinde, 

kde jim to nejlépe vyhovuje.), ostatní formy 

pomoci poskytujeme klientům z celé 

republiky.  

Každý měsíc (mimo prázdnin) pořádáme 

svépomocné setkání pečujících, konající se na 

Kociánce. Přijít může kdokoli, ať chce sdělit 

svá trápení, podělit se o úspěchy, načerpat 

radu, podporu či sám přispět nebo jen sdílet a 

naslouchat. Každý je zván, účast je bezplatná. 

Letos v únoru jsme pořádali náš první ples, 

v červnu se konala naše první konference 

zaměřená na pečující. Další informace o našem 

sdružení můžete načerpat na našich stránkách: 
www.klarapomaha.cz, 
www.facebook.com/klarapomaha 

Proč právě „Klára pomáhá“? 

Naše sdružení vzniklo jako vzpomínka na 

Klárku, dcerku předsedkyně sdružení Dagmar 

Švédové, která zemřela devět měsíců od 

diagnostikování zhoubného nádoru mozku ve 

věku pěti let.     

Zdeňka Michálková,  

místopředsedkyně sdružení 

http://www.roska-bm.cz/
http://www.klarapomaha.cz/
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KDO JSME 

Svaz tělesně postižených v České republice, 

o.s., městská organizace Brno je samostatnou, 

nezávislou organizací, která sama o sobě a dále 

prostřednictvím svých organizačních jednotek 

jako samostatných právnických osob pomáhá 

zajišťovat potřeby zájmy členů a zdravotně 

znevýhodněných osob. Je občanským sdružením 

založeným podle zákona č. 83/1990 Sb.,  

o sdružování občanů. Poskytuje odborné 

sociální poradenství a sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením.  

Organizace STP ČR, o.s., ve  městě Brně 

reprezentuje městská organizace, pod kterou 

spadá 8 místních organizací. Místní organizace 

sdružují své členy, s  nimiž realizují činnosti  

v oblasti ozdravné, kulturně-společenské, 

vzdělávací, poznávací i informační, vedoucí 

k aktivnímu společenskému životu. Pravidelná 

setkávání členů jednotlivých místních 

organizací jsou orientována na společné sdílení 

informací, novinek, zážitků a řešení osobních 

záležitostí.  

Poslání Svazu tělesně postižených 

Posláním Svazu je prostřednictvím 

poskytovaných služeb zvyšovat a udržovat 

informovanost osob se zdravotním postižením, 

podporovat jejich nezávislost a samostatnost  

a napomáhat jim ke zvýšení či udržení kvality 

života. 

Co nabízíme 

Odborné sociální poradenství. 

Aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. 

Zásady poskytování služeb 

Profesionalita. 

Bezplatnost. 

Důstojnost a diskrétnost. 

Respektování potřeb uživatelů. 

  

Naše služby 

I. Odborné sociální poradenství 

II. Aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. 

  Aktivizační služby. 
Volný čas nepředstavuje jen prostor pro relaxaci  

a oddych, ale složitý dynamický systém širokého 

dosahu. 

Volnočasové projekty zvyšují osobní potenciál osob se 

zdravotním postižením a zkvalitňují jejich osobnostní 

profil, ve kterém se učí brát životní překážky 

optimisticky a neztrácet ze zřetele dlouhodobý životní 

cíl. 

Naše nabídka 

Zdravotní plavání 

Zdravotní cvičení 

Návštěvy kulturních akcí 

Ergoterapie 

Edukační činnosti 

Rehabilitační pobyty 

Zájezdy 

Nabízené aktivizační služby jsou realizovány v průběhu 

celého roku. 

Odborné sociální poradenství 

1. Odborné sociální poradenství poskytuje přímou 

pomoc lidem při řešení jejich sociálních problémů. 

Naši nabídku služeb doplňují přednášky. Jejich náplň 

tvoří  aktuální témata, např. aplikace zákona o sociální 

službách do praxe, novinky v sociálním zabezpečení, 

informace o nových kompenzačních pomůckách  

a možnostech jejich získání. 

2. Půjčovna kompenzačních pomůcek. 

V areálu bývalé Mosilany, Křenová 19, Brno. 

Bezbariérový přístup, možnost parkování. 

3. Prodej Euroklíčů. 

V kanceláři organizace denně 7:00-15:00 hodin. 

Komu je služba určena? 

Služba je určena osobám s tělesným postižením  

a seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení. 

Služba není vázána na členství v organizacích tělesně 

postižených. 

Zpravodaj Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., krajské 

organizace Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Adresa redakce 

Mečová 5, 602 00 Brno, telefon:542 212 657,  

e-mail: stp.ko.jmk@seznam.cz info.cz 

Číslo, den, měsíc a rok vydání 7/15/7/2015, evidenční číslo periodického 

tisku přidělené ministerstvem kultury MK ČR E10389 

Příspěvky zasílejte na adresu redakce do desátého dne v měsíci. 

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací a mohou být použity v příštích 

číslech. 
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