
  

 

 

PAPRSEK 
Otázka  
Jak jsou hrazené operace očí, konkrétně laserové operace 
a případně i implantace čočky? Co vše jde ze zdravotního 
pojištění a co si musí platit pacient? Je u operací očí něja-
ké věkové omezení? 

Odpověď 
Věkové omezení pro oční operace neexistuje. Zákroků 
přibývá především u starších dospělých, protože operací 
bývají řešeny stavy jako šedý a zelený zákal nebo degene-
rativní onemocnění sítnice. Oční operace jsou hrazeny 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud jsou 
indikovány odborným lékařem (oftalmologem) jako 
nutné s ohledem na zdravotní stav pacienta a jeho ře-
šení. Př i úhradě vyšetření a zákroků se vychází 
z platného seznamu zdravotních výkonů. 

Fakt, že jsou hrazeny jen indikované oční operace, zna-
mená, že např. laserová oční operace provedená jako ko-
rekce běžné dioptrické vady (namísto brýlí) hrazena 
není. Není ani v seznamu zdravotních výkonů, který 
vydává ministerstvo zdravotnictví. Zařazena do seznamu 
a pojišťovnou hrazena je ale např. laserová iridotomie, 
tedy protětí duhovky (většinou pro snížení nitroočního 
tlaku při zeleném zákalu), laserová koagulace sítnice při 
jejím odchlípení nebo fotokoagulace sítnice endolaserem. 

Operace oka s implantací čočky je běžně používaným 
řešením u šedého zákalu – katarakty. Operace kata-
rakty jsou prováděny v ambulantním režimu a pojišťovna 
je zdravotnickým zařízením hradí tzv. balíčkovou cenou. 
Je stejná pro všechna zařízení, která mají tento výkon  
s pojišťovnou nasmlouvaný, a je kalkulována jako úhrada 
veškeré péče a použitého materiálu, včetně implanto-
vaných čoček. Ty jsou zahrnuty do hodnoty výkonu 
jako přímo spotřebovaný materiál a zdravotnické zařízení, 
které operaci provádí, samozřejmě musí garantovat, že 
používá jen čočky splňující všechna kritéria pro kvalitu  
a bezpečnost.  

Za operaci šedého zákalu (jednoho oka) platí VZP balíč-
kovou cenu 9 250 korun, přičemž cena čočky je stanove-
ná na 3 000 korun. V době, kdy existovala možnost do-
platků pacienta, hradila pojišťovna zvlášť operační výkon 
a zvlášť byla úhrada materiálu – čočky v základním pro-
vedení. Všechny dostupné čočky pak byly jmenovitě uve-
deny v číselníku zdravotnických prostředků,  
i s cenou. Pacient si tedy mohl vybrat čočky jiné a zaplatit 
si je. V současné době zákon doplatky na nadstandardní 
materiál nepřipouští, takže klient má jen možnost volby 
mezi operací plně hrazenou pojišťovnou a operací, 
kterou si sám plně zaplatí. Pokud je po něm požadová-
no, aby si na čočku připlatil, jde o protiprávní jednání. 
Vyžadování spoluúčasti pacienta na operaci šedého záka-
lu hrazeného ze zdravotního pojištění je porušením záko-
na o veřejném zdravotním pojištění a sankce může být až 
1 milion korun. Prokázat to ovšem není možné bez spolu-
práce s pacienty; pojišťovně je totiž i v takovém případě 
vykázán výkon operace katarakty, a ona ho balíčkovou 
cenou proplatí. 

Mimo indikace katarakty, například je-li cílem zákroku 
korekce poruch vidění (krátkozrakost, dalekozrakost, 
astigmatismus), nejsou nitrooční operace s implantací 
čočky hrazeny. 
Dokončení na str. 4 
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8 bludů o sociálním bydlení  
1. Byty se budou rozdávat, jak na běžícím pásu. A zadarmo 
Nikdo byt nedostane ani za peníze, ani zadarmo. Systém 
sociálního bydlení má podpořit pouze nájemní bydlení, niko-
liv bydlení v osobním vlastnictví. Účelem návrhu je podpora 
nájemního bydlení pro mladé rodiny s dětmi, seniory, zdra-
votně postižené nebo osoby bez domova. Pro lidi, kteří ne-
dosáhnou na běžný tržní nájem a končí proto zbytečně  
v ubytovnách nebo na ulici. Sociální bydlení bude záchranná 
síť, která lidem pomůže najít střechu nad hlavou za přiměře-
ný měsíční nájem. A jelikož v těchto bytech budou lidé platit 
sociální nájemné, bude i stát doplácet na dávkách na bydlení 
méně než je tomu nyní.  

2. Sociální nebo dostupný byt dostanou lidé navždy Celý 
systém sociálního bydlení je postaven na tom, že pokud se 
lidem, kteří bydlí a platí nájem v sociálním nebo dostupném 
bytě dostatečně zvýší příjem, tak přejdou do běžného tržního 
systému bydlení. Nicméně počítáme s tím, že například seni-
orům nebo zdravotně postiženým, pokud nezdědí výrazný 
majetek nebo nevyhrají jackpot v loterii, bude dostupný byt  
s garantovaným nájemným při splnění podmínek poskytován 
na dobu neurčitou.  

3. Systém sociálního bydlení nebude dostatečně motivační 
Bude motivační. Stanoví jasně podmínky, které musí lidé 
splnit proto, aby dostali podporu v podobě sociálního nebo 
dostupného bydlení a tak i nižšího nájemného. Zákon cílí na 
lidi, kteří potřebují pomoci při zajištění a udržení samostat-
ného nájemního bydlení. Řada lidí to bez pomoci nezvládne, 
čeká pouze na dávky nebo i na ty, kteří obchodují s chudo-
bou a vytvářejí v obcích ghetta. Zákon tak pomůže i proti 
vytváření ghett nebo sociálně vyloučených lokalit! Sociální 
pracovník obce bude tyto osoby motivovat k nalezení za-
městnání, řešení dluhové pasti a splácení dluhů, bude pomá-
hat rodinám při výchově dětí atd. Domácnosti se budou 
muset podrobit tomuto systému, současně budou motivováni 
se postupně dostat do dostupného bytu, kde již budou bydlet 
bez dohledu sociálního pracovníka.  

4. Sociální bydlení je experiment, který vymysleli úředníci 
odtržení od reality Sociální bydlení existuje ve všech zemí 
západní a střední Evropy (např. v Belgii, Bulharsku, Dánsku, 
Finsku, Francii, Itálii, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě,  
v Nizozemí, Německu, Portugalsku, Rakousku, Slovinsku, 
Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Velké Británii atd.). V ČR 
se o sociálním bydlení zatím jen „mluvilo“, teprve po více 
než 20 letech je připraven ucelený návrh, který vychází  
z reálných množností naší země a učí se z chyb v zahraničí. 
Jako jeden z mála návrhů nových zákonů byl konzultován  
s ekonomy, právníky, starosty měst a obcí nebo s lidmi  
s dlouholetou praxí v terénu. Pro co nejlepší vyladění zákona 
ho zástupci obcí a měst dostávají výjimečně k připomínkám 
hned dvakrát, stejně jako Úřad vlády, Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí nebo 
úřad Veřejné ochránkyně práv.  

5. Návrh zákona dává obcím zcela novou povinnost. Útočí 
na jejich samosprávu Naopak. Obce mají již od roku 2000 
povinnost uspokojovat potřeby svých občanů v oblasti byd-
lení a rozvíjet sociální péči. Tak hovoří zákon o obcích. So-
ciální bydlení nemá starostům obcí ztěžovat život, ale nabízí 
cestu, jak výše uvedenou povinnost naplnit. Za jasných pra-
videl a s garantovanými penězi, které obcím pomůžou sít 
sociálních a dostupných bytů vybudovat. Obce budou nadále 
držitelé hlavních rozhodovacích pravomocí. Budou rozhodo-
vat, komu, kdy a jaký byt bude nabídnut k pronájmu.  

6. Obce budou muset sociální byty platit ze svého, řadu  
z nich to finančně zruinuje Obcím může vzniknout finanční 
ztráta se zajištěním celého systému, ale i na to pamatuje ná-
vrh zákona o sociálním bydlení. V případě, že tato ztráta  

vznikne, bude ji sanovat stát skrze nárokové dotace. Ob-
ce budou mít ze zákona právní nárok na dotace na stav-
bu, opravu, pronájem a provoz sociálních a dostupných 
bytů a dotace na oblast sociální práce. Jinak než v zákoně 
nelze obcím garantovat finanční prostředky.  

7. Starostové se budou muset v krátké době postarat  
o statisíce osob Bude trvat pět let, než zákon začne platit 
v plné míře. Všechny obce budou mít dostatek času se 
připravit. Počítáme, že zákon se může dotknout maximál-
ně 350 tisíc osob, ale velká část lidí se nebude stěhovat. 
Úřady práce budou lidem pomáhat hledat vhodné bydlení 
i na trhu, tak aby nevznikly problémy hlavně malým ob-
cím, kde nebude dostatek vhodných bytů, nebo kde nepů-
sobí neziskové organizace.  

8. Obce budou dostávat milionové pokuty za neplnění 
zákona Zákon počítá s tím, že některé obce nebudou mít 
dostatečné možnosti byty zajistit, a proto přichází záchyt-
ný systém, který přebere odpovědnost za danou obec. 
Pokuta se týká pouze těch obcí, které nebudou chtít napl-
ňovat zákon ze své vůle. Případná pokuta se bude navíc 
odvíjet od závažnosti. Je to stejné, jako když překročíte 
maximální povolenou rychlost v obci. Výše pokuty se 
také liší podle toho, o kolik kilometrů rychlost překročí-
te. Může to začít pouze ústní domluvou, ale skončit až 
odebráním řidičského oprávnění.  

Petr Habáň tiskový mluvčí  

Jaký bude výpočet důchodu v roce 2017? 
12.10.2016 , Finance.cz , Petr Gola 
Pro přiznání starobního důchodu bude příští rok potřeba 
získat vyšší dobu pojištění a budou se hodnotit příjmy za 
delší časové období než v letošním roce. Podívejme se na 
konkrétní výpočet starobního důchodu v roce 2017. 
Pro přiznání starobního důchodu je nutné splnit dvě zá-
konné podmínky: dosáhnout požadovaného důchodového 
věku a získat potřebnou dobu pojištění. Žadatelé o sta-
robní důchod přitom musí v roce 2017 získat dobu pojiš-
tění alespoň v rozsahu 33 let, jinak jim nebude starobní 
důchod přiznán. V roce 2016 je nutné získat dobu pojiš-
tění alespoň v rozsahu 32 let.  

Základní a procentní výměra důchodu 
Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní 
výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro 
všechny penzisty stejná a v roce 2017 bude činit 2 550 
Kč. Výše procentní výměry důchodu závisí na získané 
době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. 
Čím vyšší doba pojištění a čím vyšší osobní vyměřovací 
základ, tím vyšší měsíční starobní důchod. 

Jak se zjistí osobní vyměřovací základ? 
Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno prů-
měrná měsíční mzda v současné hodnotě, přičemž dřívěj-
ší příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí 
koeficientů. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 
se osobní vyměřovací základ bude počítat z příjmů, ze 
kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 
až 2016. Výši osobního vyměřovacího základu tedy 
ovlivní příjmy za posledních 31 let. Při výpočtu důchodu 
v roce 2016 se hodnotí příjmy za roky 1986 až 2015, 
tedy za posledních 30 let. Vypočtený osobní vyměřovací 
základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje.  
V roce 2017 budou dvě redukční hranice. Do částky 12 
423 Kč se osobní vyměřovací základ bude započítávat v 
plném rozsahu, tedy ze 100 % a v druhé redukční hranici 
(od 12 423 Kč do 112 928 Kč) se bude započítávat z 26 
%. K osobnímu vyměřovacímu základu nad 112 928 Kč 
se nebude při výpočtu starobního důchodu přihlížet. 
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Lidé bez příjmů zaplatí víc. Pracující na úřadu 
práce si více vydělají. 

Další zvýšení minimální mzdy nepo-
těší osoby bez příjmů. Uchazeči 
o zaměstnání bez podpory si možná 
vydělají víc, ale budou platit pojistné. 
Richard W. Fetter 

Hodinová minimální mzda se zvyšuje od 1. ledna 
2017 z dosavadních 58,70 Kč na 66 Kč a měsíční 
z  9900 Kč na 11 000 Kč. Nové hodnoty minimální mzdy 
budou platit i pro poživatele invalidních důchodů, kterým se 
zvedne ještě více. Zatím totiž mají minimální mzdu nižší: 
jen 55,10 Kč na hodinu a 9300 Kč za měsíc.  

Lidé bez příjmů budou muset platit víc 
Minimální mzda je vyměřovacím základem pro odvody 
zdravotního pojištění u osob bez zdanitelných příjmů 
(OBZP). Do této skupiny patří ti, kteří celý kalendářní mě-
síc nejsou zaměstnáni, nemají příjem ze samostatné výdě-
lečné činnosti – podnikání, ani za ně neplatí pojistné 
stát (což jsou zejména nezaopatřené děti, poživatelé starob-
ních a invalidních důchodů, příjemci rodičovského příspěv-
ku, osoby na mateřské dovolené, uchazeči o zaměstnání 
evidované úřadem práce). 

V případě OBZP jde tedy např. o studenty nad 26 let nebo 
nezaměstnané, kteří nejsou evidováni na úřadu práce. 
Tito lidé si musejí po zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017 
zvýšit povinné odvody na zdravotní pojištění o 148 Kč. 
Minimální mzda vzroste z 9900 Kč na 11 000 Kč. Proto se 
z ní vypočítaná částka pojistného (13,5 %) zvýší 
z dosavadních 1337 Kč na 1485 Kč měsíčně. 

Jelikož zvýšení platí od 1. ledna 2017, musí být platba po-
jistného navýšena už za leden 2017. Splatná bude nejpozdě-
ji do 8. února 2017. 

Do kategorie osob bez zdanitelných příjmů patří zejména: 
nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako 

uchazeči o zaměstnání, 

 ženy (event. muži) v domácnosti, kteří nepaří mezi 
osoby, za které platí pojistné stát –  tedy nepečují 
celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 
7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku ani 
nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani 
nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeč 
o zaměstnání, 

 studenti na střední nebo vysoké škole v ČR, která 
nebyla MŠMT označena jako soustavná příprava na 
budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifi-
kační kurzy apod.) 

 studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole 
v cizině, která nebyla rozhodnutím MŠMT postavena 
na roveň studia v ČR, a neprovedli oznámení 
o dlouhodobém pobytu, 

 studenti starší 26 let, 

 absolventi střední školy, kteří po ukončení školy 
nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, 
nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání nebo ne-
začnou podnikat, 

 absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu 
a nenastoupí do zaměstnání nebo nezačnou podnikat 
ihned po ukončení kalendářního měsíce následující-
ho po složení státní závěrečné zkoušky, 

 členové náboženského řádu bez příjmu. 

Zdravotní pojištění musíte platit i bez příjmů 
Pokud je však člověk v příslušném kalendářním měsíci byť 
jen po část měsíce, nebo třeba i jen jeden den v tomto měsí- 

Do doby pojištění se nepočítají pouze odpracované roky 
Doba pojištění se při výpočtu starobního důchodu počítá  
v celých ukončených letech. Do doby pojištění se přitom 
započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu 
odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění 
(např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010  
v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu, evidence na 
úřadu práce v zákonném rozsahu). 

Praktický příklad 
Paní Nováková dosáhne řádného důchodového věku  
25. ledna 2017. Osobní vyměřovací základ paní Novákové 
bude činit 25 620 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 44 let. 
Jak vysoký starobní důchod bude paní Nováková mít? 

vlastní výpočet autora 

Výše starobního důchodu u různých příjmů 
V přiložené tabulce máme proveden výpočet starobního 
důchodu dle legislativy roku 2017 v závislosti na různé výši 
osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. 

Výše důchodu dle výpočtové formule roku 2017 (v Kč) 
vlastní výpočet autora 

Zdroj: http://www.finance.cz/476734-starobni-duchod-2017/ 

 Částka 

Doba pojištění v celých letech 44 let 

Osobní vyměřovací základ 25 620 Kč 

První redukční hranice 
 (do 12 423 Kč, ze 100 %) 12 423 Kč 

Druhá redukční hranice 
 (od 12 423 Kč do 112 928 Kč, z 26 %) 3 432 Kč 

Výpočtový základ 
(12 423 Kč + 3 432 Kč) 15 855 Kč 

Zápočet za dobu pojištění 
(44 let x 1,5 %) 66,0 % 

Procentní výměra důchodu 
(15 855 Kč x 66 %) 10 465 Kč 

Základní výměra důchodu 2 550 Kč 

Měsíční důchod 
(2 550 Kč + 10 465 Kč) 13 015 Kč 

Osobní 

vyměřova-

cí základ 

Doba pojištění 

37 let 39 let 41 let 43 let 45 let 

12 000 Kč 9 210 9 570 9 930 10 290 10 650 

17 000 Kč 10 106 10 515 10 923 11 332 11 740 

22 000 Kč 10 828 11 275 11 723 12 170 12 617 

27 000 Kč 11 549 12 036 12 522 13 009 13 495 

32 000 Kč 12 271 12 796 13 322 13 847 14 372 

40 000 Kč 13 425 14 013 14 601 15 189 15 776 

50 000 Kč 14 868 15 534 16 200 16 866 17 531 

70 000 Kč 17 754 18 576 19 398 20 220 21 041 

http://www.mesec.cz/autori/fetter/
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až od této výše výdělku jsou zaměstnanci nemocensky po-
jištěni, jinak v případě pracovní neschopnosti nárok na ná-
hradu odměny, resp. nemocenské nemají). 
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/lide-bez-prijmu-zaplati-vic-
pracujici-na-uradu-prace-si-vice-vydelaji/ 

Jak jsou hrazené operace očí, konkrétně laserové opera-
ce a případně i implantace čočky? Co vše jde ze zdravot-
ního pojištění a co si musí platit pacient? Je u operací 
očí nějaké věkové omezení? 

Dokončení ze str. 1 
Tyto vady je možno plnohodnotně korigovat brýlemi a brýle 
v základním provedení samozřejmě pojišťovna hradí, resp. 
na brýlové obruby a čočky přispívá. Pouze, pokud by snad 
vzhledem k počtu dioptrií šlo o vadu jinak neřešitelnou  
a operace by byla jediný možný způsob léčby, mohl by se 
na ni vztahovat režim povolení úhrady této jinak nehrazené 
metody léčby. S příslušnou žádostí o povolení úhrady by se 
musel ošetřující lékař (nikoliv pacient) předem obrátit na 
revizního lékaře zdravotní pojišťovny. 

Mgr. Oldřich Tichý 
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí 

Minimální mzda se sjednotí a zvýší na 11 tisíc 
korun. 
Minimální měsíční mzda se se od 1. ledna 2017 zvýší ze 
současných 9 900 na 11 000 korun, minimální hodinová 
mzda pak z 58,70 korun na rovných 66 korun. Návrh minis-
tryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, který na 
středečním jednání schválila vláda, zároveň ruší zvláštní 
sazbu minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním dů-
chodem.  

Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy pro všechny 
zaměstnance. „Nižší minimální mzdu než u nás mají pouze 
v několika málo evropských státech, například v Maďarsku, 
Rumunsku a Bulharsku.  

Pracovat se musí vyplatit, a proto jsme zvýšili minimální 
mzdu, aby pracující lidé mohli ze svých příjmů hradit svoje 
základní životní potřeby a nebyli závislí na sociálních dáv-
kách,“ uvedla ministryně Michaela Marksová. Vláda tak 
pokračuje v realizaci svého záměru postupně zvyšovat mini-
mální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 % průměrné 
mzdy, který byl deklarován v Programovém prohlášení vlá-
dy. Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v roce 
2017 předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě 
na 38,2 %.  

Minimální mzda se napo-
sledy zvýšila od letošního 
ledna. Návrhem se rovněž 
ruší zvláštní nižší sazba 
minimální mzdy a sazby 
nejnižších úrovní zaručené 
mzdy pro ty zaměstnance, 
kteří pobírají invalidní 
důchod. Od ledna 2017 
vzroste ze současných  

9 300 korun také na 11 000 korun. Na této změně se dohodli 
zástupci osob se zdravotním postižením, zaměstnavatelů 
zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením a státu.  

„To, že jsme také zrušili nižší sazbu minimální mzdy pro 
příjemce invalidního důchodu, považuji za mnohem spra-
vedlivější stav, než tomu bylo doposud. Pro všechny tak 
bude platit stejná výše, a jsem ráda, že se na tom podařilo 
najít shodu,“ doplnila Michaela Marksová.  

Petr Habáň tiskový mluvčí  

ci, zaměstnán, podniká jako OSVČ nebo má nárok být 
osobou, za které platí pojistné stát, pak není v tomto měsíci 
OBZP. 

Pro přihlášení do této kategorie platí osmidenní lhůta. 
V případě jejího nedodržení může zdravotní pojišťovna 
uplatnit sankci ve formě pokuty až do výše 10 000 Kč. Po-
kutu je možno uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravot-
ní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, 
nejdéle však do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost 
měla být splněna. 

Pojištěnec jako OBZP má nárok na stejný rozsah zdravotní 
péče jako třeba podnikatelé nebo zaměstnanci platící měsíč-
ně třeba částky i několikanásobně vyšší. 

Přivýdělek bez práce 5500 Kč měsíčně. Má to ale háček 
Za určitých podmínek není výkon výdělečné činnosti ucha-
zečem o zaměstnání v závislé činnosti překážkou přijetí do 
evidence nezaměstnaných na úřadu práce nebo jejího trvání. 
Zařazení a vedení v evidenci úřadu práce totiž nebrání vý-
kon činnosti na základě pracovního nebo služebního pomě-
ru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální 
mzdy, nebo výkon činnosti na základě dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční od-
měna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za 
které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální 
mzdy. (V případě výkonu více činností se výdělky sčítají.) 

Základní podmínkou tedy bude, že měsíční výdělek zaměst-
nance, který je současně uchazečem o zaměstnání, nepře-
sáhne namísto dosavadních 4950 Kč nově 5500 Kč měsíč-
ně. 

Nekolidující zaměstnání je výhodné zejména pro ty uchaze-
če, kterým vůbec nevznikl nárok na podporu 
v nezaměstnanosti, nebo jim uplynula podpůrčí doba pro 
její poskytování a již nárok na podporu nemají. Výkon prá-
ce v rámci nekolidujícího zaměstnání nesmí ovšem bránit 
uchazeči o zaměstnání v poskytování součinnosti úřadu 
práce při zprostředkování zaměstnání a v přijetí nabídky 
vhodného zaměstnání od úřadu práce. Uchazeč 
o zaměstnání má v souvislosti s nekolidujícím zaměstnáním 
oznamovací povinnost vůči úřadu práce. Bez ohledu na výši 
měsíčního výdělku je povinen oznámit úřadu práce výkon 
nekolidující činnosti při podání žádosti o zprostředkování 
zaměstnání nebo kdykoliv později v den nástupu 
k výdělečné činnosti. 

Má to ovšem háček. Dosud je přípustný přivýdělek 
v pracovním poměru, služebním poměru nebo na dohodu 
o pracovní činnosti či na dohodu o provedení práce. Legis-
lativně se chystá změna, že nekolidující zaměstnání nebude 
možno vykonávat na dohodu o provedení práce, ze které 
nezaměstnaní, kteří si smějí vydělat jen omezené množství 
peněz, neplatí pojistné odvody, protože ty se odvádějí až od 
10 001 Kč měsíčního výdělku. 

A to je pak v praxi jednou z příčin mnoha podvodů ze stra-
ny zaměstnavatelů i samotných zaměstnanců registrovaných 
na úřadu práce. Oficiálně však důvodová zpráva k návrhu 
novely zákona o zaměstnanosti tvrdí, že jde o to, aby za-
městnanci získali vyšší ochranu, např. aby byli nemocensky 
pojištěni, což z dohody o provedení práce v nekolidujícím 
zaměstnání nejsou. Dále se mají tímto opatřením vytvořit 
podmínky pro to, aby se uchazeči o zaměstnání trvale uplat-
nili na trhu práce. 

Z dohody o provedení práce budou tedy muset přejít na 
pracovní poměr, což jim asi zaměstnavatelé neumožní, tak-
že na druhou z dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, a to dohodu o pracovní činnosti, která je podrobena 
pojistným odvodům už od výdělku 2500 Kč měsíčně (také  

https://www.vzp.cz/tiskove-centrum/otazky-tydne/ocni-lekar-bryle
https://www.vzp.cz/tiskove-centrum/otazky-tydne/ocni-lekar-bryle
https://www.vzp.cz/tiskove-centrum/otazky-tydne/ocni-lekar-bryle
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ROSKA BRNO-MĚSTO 
Rekondice v Zubří 2016 aneb jak jsem u Nového města vstoupila do Nového světa 10 až 16. 9. 2016. 

Jako každý na rok na podzim vyjeli brněnští Roskaři do srdce Vysočiny nasbírat sílu přírody, dobrou náladu z dlouholetých  
i nových přátelství a fyzičku ze cvičení do srdce Vysočiny k Zuberskému rybníku. Osada dřevěných chatek evokuje vzpomínky 
na dětské tábory a náš pobyt si s pěknými vzpomínkami nezadal. Kombinace nádherného babího léta, tréninkových aktivit pro 
tělo, mozek i srdce a dobré party mi umožnila vplout do Rosky příjemným a naprosto nenásilným způsobem. Všechno je jednou 
poprvé a pro mě bylo tohle velké poprvé, poprvé s lidmi, se kterými jsem na stejné lodi, poprvé na rekondici, poprvé podívat se 
zblízka  

Zásadní aktivitou, kterou můžeme čekat, když si vyjedeme do hor (Zubří je 670 m n.m.) je pobyt a pohyb v přírodě. Okolí stře-
diska tvoří z jedné strany smrkové lesy protkané potůčky, z druhé louky vonící senem, vybízející ke kondičním vycházkám i 
lenošení u vody. Ráno ovšem začíná rozcvičkou, tentokrát vždy v hřejivých paprscích ještě letního slunce, takže není divu, že 
každé ráno byla vysoká účast. Kromě ranního protažení jsme cvičili ještě hodinku dopoledne a většinou i odpoledne. Pravidelné 
cvičení posílilo zdravé životní návyky, které pak můžeme přenést do každodenního života. Cvičení vedl Jarda Wojnar, který je 
nejen erudovaným cvičitelem, ale zejména výjimečným inspirativním příkladem člověka, který všemi zdravotními problémy 
prošel jako vítěz a jeho rady vedení mají tudíž opravdovou hodnotu. V odpoledním programu byly také užitečné psychologické 
přednášky Markéty Dunděrové jak si poradit se stressem či jak správně odpočívat spánkem a také rukodělné aktivity, kde si kaž-
dý účastník vyrobil pěkný košík, k čemuž jsou potřeba nejen obratné ruce, ale jak se ukázalo, je nutné také výrazně zapojit hla-
vu.  

Areál střediska někteří překonávají na kole, většina pěšky a pěkně upravená louka lákala ke společně trávenému času na zápraží 
spojenému se zpěvem. Kvalitní kytarový doprovod zajistili Standa a Žanek. Sobotní večer obohatila návštěva party z projektu 
Překonej sám sebe. Někteří své aktivity zdokumentovali a připojili se k těm, kteří se nebojí vykročit ze svého pohodlí a udělat 
něco navíc, něčím dnes překonat to, co uměli včera.  

Já jsem strávila několik skvělých dopolední u Skalského rybníka s rybářem Petrem, takže jsem si užila nejen sluníčka jako na 
Jadranu, ale naučila jsem se nachystat návnadu, nahazovat udici a prožívat chvíle napětí, když se hladina zavlní. Také jsem si v 
rámci tréninku zaveslovala na místní pramici. Kapra jsem sice nechytila, ale nachytala jsem perfektní bronz a zásobu dobré po-
hody a klidu, což na rozdíl od rybářského úlovku má trvalou hodnotu. S prázdnou letos skončili také houbaři, ale i jim toulání po 
jehličí jistě vyneslo jiný a zásadnější zisk. K dobré fyzické pohodě také přispěly hojně navštěvované masáže Jiřího Nováka. 
Svou novou knihu Hadí plémě zde na společenském večeru pokřtil básník z našeho středu, Ivan.   

 Pozn:  
Areál Rekreačního střediska Zubří se nachází v samotném srdci Vysočiny, 3 km severovýchodně od Nového Města na Moravě. 
Leží na území chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, obklopeno smrkovými lesy a loukami za obcí Zubří, kterou prochá-
zí Greenways - Zelené stezky a cyklotrasy. Přímo v areálu střediska je lanový park, přírodní rybníček se skluzavkou, tenisový 
kurt s umělým povrchem. 
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Vyvrcholením týdne byl jistě karneval na téma vodní svět, kde se mnozí blýskli opravdu vypilovanými kostýmy. Nepřehlédnu-
telná byla skupina lodníků, kterým v opozici stála menší, zato velmi otrlá skupina pirátů. Na poslední fotce můžete vidět mě 
skrytou v benátském nábřeží po boku s odvážným záchranářem. Jako na správném karnevalu se za víru skvělé živé muziky  
i tancovalo, ale navzdory působení maskovaného paparazziho tlumené světlo v kombinaci s rychlými pohyby neumožnilo poří-
dit dostatečně ostré záběry.  

Poslední večer patřil společnému táboráku, u kterého nechyběly tradiční špekáčky a kytara se zpěvem, který stejně jako dobrá 
nálada zaplavil celé údolí. Týden je pryč, ale všichni si odnesli kousek ze slunečních paprsků, kousek z vůně luk, kousek správ-
ného návyku ze cvičení a rozhodně velký kus vnitřní motivace a disciplíny, která proměněná v denní skutky může proměnit náš 
život.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Olga Rubinová 
Unie ROSKA - reg. org. Roska Brno-město 

Jako samostatné občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou byla založena v roce 1995. Roku 2014 se dle nového Občan-
ského zákoníku transformovala na pobočný spolek, a spolu s dalšími 25 organizacemi se sdružuje v Unii ROSKA, české MS 
společnosti. 

Zapsaný pobočný spolek Roska Brno-město sdružuje osoby trpící onemocněním roztroušená skleróza (dále RS) s působností  
v brněnském regionu již od roku 1995. V současné době má 107 členů. Smyslem sdružení je pomáhat zlepšovat a co nejdéle 
udržet fyzickou i psychickou kondici svých členů pravidelným rehabilitačním cvičením, hipoterapií, ergoterapií, výukou jazy-
ků, plaváním, trénováním paměti, právním a sociálním poradenstvím. Během roku pořádá i různé kulturní a ozdravné akce. 

Provozuje MS centrum v Brně, Srbská 53, které slouží k její činnosti i jako administrativní zázemí.    Roska Brno-město.  

 

http://www.roska.eu/
http://www.nrzp.cz/o-nas/clenske-organizace/293-unie-roska-ceska-ms-spolecnost.html
http://www.nrzp.cz/o-nas/clenske-organizace/293-unie-roska-ceska-ms-spolecnost.html
http://www.roska-bm.cz/clanky/rs---roztrousena-skleroza/
http://www.roska-bm.cz/clanky/cinnost/
http://www.roska-bm.cz/clanky/cinnost/pravidelna-cinnost/ms-centrum.html
https://www.facebook.com/pages/Roska-Brno-m%C4%9Bsto/498074736986151?fref=ts
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která vznikla před  více než 15 lety v Austrálii a jejímž za-
kladatelem je Prof. George Jelinek. 

Poukaz Lázní Hodonín převzala předsedkyně Rosky Kyjov 
Ing. Hana Fabiánková za spolupráci a za přípravu akce 
v Kyjově a Hodoníně. 

A pak už mluvil hlavní vedoucí této akce Radovan Holub za 
KnowHow club, který byl hlavním organizátorem této akce. 
Jak přišli s myšlenkou Být prospěšný, ne zbytečný – uspořá-
dat víkendový maratón, jezdit po městech, plnit přání jed-
notlivým organizacím. A tak nejen JAWY, ale všichni pří-
tomní i účastníci všech akcí i letos překonávali sami sebe. 
Zasílají fotografie, nejen, jak se překonávají, ale i z nejrůz-
nějších míst doma i v zahraničí. 

Moderátorka Karolína Antlová pak 2. mezinárodní kongres 
v Brně zakončila. Přítomní zástupci regionálních Rosek se 
potom s hosty ze Slovenska, zástupci KHC a s prof. Mare-
šem sešli v hotelu Slavia, kde nejen hodnotili tuto akci, ale 
především mluvili o plánech na další léta a o rozšíření mezi-
národní spolupráce. Díky všem. 

Vlasta Blatná 

 
 
 
 

Foto: Vlasta Blatná 

Kongres o roztroušené skleróze 
Projekt na podporu lidí s roztroušenou sklerózou –  akce 
Překonej sám sebe pokračoval i v letošním roce od vyhláše-
ní na Valentýna, přes setkání v Brně v Městském divadle  
a celé léto víkendovým  maratonem. V sobotu 17. září 2016 
se v aule Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity 
Brno Bohunice uskutečnil 2. mezinárodní kongres o RS. 

Nejprve všechny účastníky, kterých se sešlo téměř 150, 
přivítala Karolína Antlová z Rádia Petrov. Přítomným řekla 
o principu, cíli projektu i o seznamování veřejnosti 
s problematikou pacientů, ale hlavně o spanilé jízdě party 
nadšenců na JAWÁCH, letos doplněné i o oblíbené sajdká-
ry, po republice během víkendového maratónu. Letos jeli 
nejen v ČR, ale i na Slovensko.  Účastníky kongresu 
pozdravil i primátor města Brna Petr Vokřál. Příjemným 
překvapením bylo vystoupení patrona projektu Radima Fia-
ly. A ten se také objevil při prezentaci písně a videoklipu 
Romantik, kterou složila Hanka Robinson a na CD ji spo-
lečně s ní zpívají Richard Krajčo a Petr Bende. Je tam za-
chycen vznik a průběh všech akcí, příprava motorek, oble-
čení a pak hlavně cestování za pacienty s RS a veřejností. 
Naživo píseň přímo na kongresu zazpívali Veronica, Martin 
Kurc a duo HlaHoLiM. Setkání na dálku pozdravila nová 
výkonná ředitelka Evropské platformy EMSP Elisabeth 
Kasilingam. 

Potom již vystoupila Kamila Neplechová, předsedkyně VR 
Unie ROSKA – české MS společnosti, jejíž členové se této 
akce aktivně účastnili na více místech. Vzpomenula svoji 
cestu za vzděláním, kdy právě v místě konání, na půdě MU, 
bylo její oblíbené a vytoužené pracoviště. A zrovna to jí 
nemoc vzala. Připravila si velice zajímavou prezentaci  
o činnosti Unie ROSKA i pobočných spolků, které se snaží 
pacientům pomáhat. Pořádají nejrůznější akce – cvičení, 
plavání, přednášky, rekondiční pobyty, koncerty, výstavy, 
jazykové kurzy, sportovní soutěže atd. 

Po ní vystoupila prezidentka Slovenského zväzu sclerosis 
multiplex Jarmila Fajnorová, která představila tuto organi-
zaci, pomáhající pacientům s RS na Slovensku, činnost regi-
onálních klubů, a pohovořila i o RS Abilympiádě a o pláno-
vané mezinárodní spolupráci. 

Poté účastníky kongresu pozdravil Ing. Gregor Gábel, ředi-
tel poboček skláren Vetropack v České i Slovenské republi-
ce. Tento výjimečný člověk je přítelem všech „roskařů“  
i „esemkárov“. 

Zajímavé vystoupení měl pacient Bronislav Bočko, mladý 
muž, který má RS již od dětství, ale bojuje s ní statečně  
a úspěšně. Po něm se rozpoutala diskuse se spoustou dotazů 
i výměnou zkušeností dalších účastníků kongresu. 

Během přestávky i celého kongresu měli návštěvníci příle-
žitost prohlédnout si propagační materiály Rosky Brno-
město, Unie ROSKA a SZSM. U  stolku firmy DMA získali 
informace o zdravotních pomůckách, u dalšího si mohli 
zakoupit kosmetiku značky UNIQ. 

V odpoledním bloku mluvil Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D. 
z Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemoc-
nění v Olomouci o léčbě RS v České republice o lécích  
1. i 2 volby, o biologické léčbě atd. Mnozí využili jeho pří-
tomnosti, aby se něco dozvěděli o možnostech další léčby,  
o naději na zkvalitnění svého života. 

Ing. Vladimír Klescht z Institutu zdravého života Welko 
mluvil nejen o zdravé výživě, ale především o změnách 
životního stylu. 

Na něj navázal RNDr. Petr Beňovský, Ph.D., který repre-
zentoval platformu OMS (Overcome MS – Překonej RS),  
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V restituci získanou polorozpadlou 
stodolu a přilehlé zchátralé chlévy 
farnost opravila a proměnila ve spole-
čenské centrum využívané jak  při 
duchovních poutích, tak při koncer-
tech, svatbách a dalších akcích.  

Pan farář, vášnivý myslivec, vybudo-
val v přízemí fary myslivecký salo-
nek, kde se dá posedět u kávičky, li-
monády, zakoupit  upomínkový před-

mět nebo svatodubské oplatky s vyobrazením dubského 
chrámu. 

Poděkovali jsme průvodcům za zajímavý výklad  
a následoval přesun minibusem do Olomouce - města 
s bohatou historií.     

B. Malová 

 
A proč navštívit Olomouc ?  
Určitě proto, že je zde velké množství historických pamá-
tek, které se nedají zvládnout za jeden den či jedno odpoled-

ne. Hned po příjezdu jsme byli nasměrová-
ni na komentovanou prohlídku Arcibis-
kupského paláce, který je oficiálním síd-
lem olomouckých biskupů a arcibiskupů.  
Je to místo, kde na trůn nastoupil František 
Josef I., kde se  před bitvou u Slavkova  
radil rakouský císař s ruským carem, je to 
palác, v němž pobývala císařovna Marie 
Terezie nebo papež sv. Jan Pavel II.  

V letošním roce  je hlavním lákadlem zno-
vunalezený rozměrný obraz s námětem nastoupení Františka 
Josefa I. na rakouský trůn roku 1848 v Olomouci, který  je 
umístěn v Trůnním sále v prostoru, kde se odehrál  tzv. 
"palácový převrat". Obraz byl zapůjčen opavskou radnicí 
jen do 25.10.2016.  

Za nádherného počasí  jsme se po svých vydali z Arcibis-
kupského paláce ke katedrále sv. Václava na místo „genia 
loci“. Zde stával hrad i biskupství a od 11. století se odsud 
vládlo celé Moravě. V roce 1306 tu byl zavražděn poslední 
Přemyslovec, teprve šestnáctiletý král Václav III. a o mnoho 
let později zde složil jedenáctiletý génius Wolfgang Amade-
us Mozart jednu ze svých prvních symfonií. 

Lehký odpočinek a malé občerstvení jsme si dopřáli na letní 
zahrádce kavárny Amadeus na nádvoří Arcidiézního muzea, 
které se nachází v těsném sousedství katedrály sv. Václava. 

Muzeum je převážně bezbariérové, do obrazárny, která je 
plná děl barokního evrop-
ského malířství jsme se 
my, vozíčkáři dostali výta-
hem a za odborného výkla-
du pana Františka (našeho 
průvodce) jsme obdivovali 
nádherné obrazy, poháry, 
sochy, které olomoučtí 
biskupové nashromáždili 

během několika staletí.  

SPOLKOVÁ ČINNOST 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s.  
místní organizace Starý Lískovec 

Na poslední den v měsíci září 2016 byl pro členy STP v ČR 
z. s. Starý Lískovec připraven výlet jehož cílem byl: 
1) poutní kostel  Panny Marie v Dubu nad Moravou  

2) Olomouc – druhá nejrozsáhlejší památková rezervace 
v České republice 
V Dubu nad Moravou byla s průvodcem panem Šilhou 
domluvena prohlídka poutního místa tak, aby vyhovovala 
všem účastníkům zájezdu tzn. jak vozíčkářům, tak choďá-
kům. 

Z daleka viditelná a nepřehlédnutelná dominanta poutního 
chrámu Očišťování Panny Marie  
je nejvýznamnější stavbou 
v Dubu nad Moravou, kde 
se konají nejen mše, ale 
i významné poutě. Více než 200 
let je kostel cílem poutníků, kteří 
se sem přicházejí poklonit mi-
lostnému obrazu Panny Marie 

Dubské. Ten je umístěn na hlavním oltáři kostela. Je to 
malý dřevoryt lidového tvůrce, na němž vyobrazil černou 
Madonu s děťátkem. Obraz, k němuž se váže řada záz-
račných uzdravení, dal podnět k četným návštěvám pout-
níků a zajistil slávu zdejšího posvátného místa.  

Po prohlídce chrámu jsme nahlédli 
do objektu farního domu, který po 
rozsáhlé rekonstrukci slouží nejen 
duchovnímu  správci a farnímu  
společenství, ale také poutníkům  
a turistům. 

Před vchodem do domu je v chodníkové dlažbě umístěna 
pamětní deska P. Cyrilu Vrbíkovi, poslednímu proboštovi  
v Dubu n. M., který  zde byl v roce 2002 zákeřně zavražděn. 
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Obdiv sklidil úžasný pozlacený Troyerův 
kočár kolem kterého jsme se nájezdovými 
rampami dostali do sklepních prostor Arcidi-
ézního muzea, kde je výborně zdokumento-
vaná pestrá směsice stavebních stylů od do-
by románské, přes dobu gotickou a renesanč-
ní, pozdně barokní a rokokovou až po mo-
derní styl tzn. vývoj objektu v průběhu celé-
ho tisíciletí.  

V Olomouci nelze nevidět Sloup Nejsvětější 
trojice, který je od roku 2000 zapsán na se-
znamu světového kulturního dědictví UNES-
CO a orloj, který vznikl v 15. století.  Na kon-
ci 2. světové války byl  však  silně poškozen  
a v padesátých letech ho opravili ve stylu 
socialistického realismu.  

Ať už navštívíte Olomouc kvůli památkám, výstavě nebo 
prostě jen tak, nezklame vás. A my sem  rádi přijedeme opět, 
protože k vidění a navštívení je tu toho ještě dost a dost.   

napsala: bMal 
 

 
foto: BoŠik, bMal, J.Valtová 

Zažili jsme…. 
Výlet na ekofarmu Jalový dvůr ke koním  
a oslíkům se Svazem tělesně postižených 
v České republice z. s. Mečová 5 ve čtvrtek 
6.10.2016 
Kam jedeme? 
Jedem na Ekofarmu Jalový dvůr. Starobylý statek Jalový 
dvůr s okolními pozemky býval součástí slavkovského 
panství Kouniců. Ekofarma je od roku  1992  soukromou 
rodinnou pastevní farmou,  která na asi 50 hektarech  se 
zaměřuje na chov ovcí a koní a to proto, že jak sám ná-
zev farmy  napovídá, že  zdejší kopcovitá  půda nebyla  
a není úrodná. Už při příjezdu k farmě jsme na zatravně-
ných stráních okolo statku viděli mnoho pasoucích se 
oveček a koní.  
Za čím jedeme? 
Jedeme se podívat na zvířátka, protože  ekofarma jich má 
mnoho např. přes 100 ovcí, více než 20 koní, je zde  krá-
va Verunka, čínská prasata, ale také si můžeme pochovat 
morče Sisinku, pohladit králíčka Kryštůfka a podrbat 
oslíka Pepu. 
Co se mně  líbilo a co naopak ne?  
a) oceňuji pracovnice na farmě, které se návštěvníkům  
snaží ukázat život zvířat v přirozeném prostředí,  kde je 
člověk nucen se spoléhat na své instinkty a musí umět 
reagovat na  neočekávané chování zvířat.  
b) v hospůdce „U Hříbka“ jsem čekala, že si odvezu 
z ekofarmy třeba domácí sýr, tvaroh nebo něco podobné-
ho, ale pouze jsem se zahřála teplou griotkou, někteří 
spoluúčastníci volili v nepříjemném studeném i mokrém 
počasí raději silnější grog. 
 c) účastníci výletu na vozíku měli   při prohlídce farmy 
problém  s mokrým  bahnitým  terénem a cestou posetou  
kobylinci. Ještě dobře, že se našla kaluž, kde bylo možno 
kola na vozíku očistit tak, že nebyl znečištěn ani  mini-
bus pana Pokorného a ani domů jsme  nepřijeli zabláce-
ní..  
Co dodat?  
Největší radost z návštěvy farmy  jistě mají  vždy milov-
níci zvířat a  děti, které nemají možnost se ve městě  se-
tkat s živými domácími zvířaty – koněm, krávou, ovcí, 
prasátkem apod.            bMal 

foto: BoŠik, IvonkaP,  bMal 

 

http://www.turistika.cz/vylety/ekofarma-jalovy-dvur
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Brno TOP 100 kdo hýbe Brnem?  

Kdo podle vás patří mezi nejvýznamnější hybatele  
brněnského dění? Kdo si zaslouží váš respekt a uznání? Kte-
ré populární osobnosti, důležité firmy a vlivné organizace 
jsou vám nejsympatičtější? Na tyto otázky i letos odpověděla 
anketa Brno TOP 100.  

Anketa Brno TOP 100 byla vyhlášena ve třech kategori-
ích: Osobnosti, Firmy a Organizace.  

Do ankety byly zařazeny brněnské osobnosti či společnosti 
se sídlem v Brně, nebo zastoupení firem a organizací se síd-
lem mimo Brno, ale na Brněnsku působících. Společnosti 
nejsou posuzovány s ohledem na ekonomické ukazatele, ale 
zejména z hlediska svého působení ve veřejném životě. An-
keta Brno TOP 100 je otevřena všem druhům právních sub-
jektů. 

Vyhlášení výsledků ankety Brno TOP 100, kterou pořádal 
magazín Brno Business & Style z vydavatelství CCB pro-
běhlo na neformálním společenském setkání. 

Společenský večer se uskutečnil ve čtvrtek 13. října 2016  
v prostorách VIDA! science centra.  

Umístění Svazu tělesně postižených v České republice z. s. 
městské organizace Brno v anketě Brno TOP 100 oznámili 
pořadatelé z časopisu Brno Business & Style. 

Naše organizace tak potřetí obhájila umístění mezi  nejvý-
znamnějšími brněnskými organizacemi. 

Opětovné zařazení naší organizace mezi nejúspěšnější orga-
nizace v Brně je pro nás důkazem, že má naše práce smysl. 
Tohoto úspěchu dosáhl Svaz tělesně postižených v České 
republice z. s.  třetí rok po sobě, což potvrzuje naši stabilitu 
v oblasti neziskových organizací města Brna. 

Cílem ankety je podpořit kvalitní firmy, veřejné organizace  
i konkrétní osobnosti, které mají pozitivní vliv a hýbou br-
něnskou společenskou i byznys scénou.  

V prvním kole ankety nominuje kandidáty veřejnost. V dru-
hém kole pak hlasují nominovaní kandidáti, kteří vybírají sto 
vítězů v kategoriích Osobnosti, Firmy a Organizace.  

Co pro Svaz tělesně postižených v České  z. s. městskou 
organizaci Brno toto ocenění znamená? Je to velká prestiž  
a pro naše klienty je to důkaz, že svoji práci dlouhodobě 
děláme dobře.  

Pozvánka 

Papouščí zoologická zahrada 
Zoologická zahrada se nachází 
v jihomoravské obci Bošovice, 
ve vzdálenosti asi 25 km od 
Brna /směrem na jih/, 6 km od 
památníku Mohyla míru  
a „napoleonského" města Slav-
kov u Brna. Tato malebná ves-
nice, s asi 12-ti sty obyvateli, 
leží v oblasti tzv. Politaví a na 
samém okraji Ždánského le-
sa, navazujícího na Buchlovské 
lesy, se spoustou rozličného 
turistického vyžití. 
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Zpravodaj Svazu tělesně postižených v České republice z. 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  
Číslo, den, měsíc a rok vydání 22/15/10/2016, evidenční číslo perio-
dického 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. 

Odborné sociální poradenství 

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. městská organizace 
Brno prostřednictvím poskytovaných služeb zvyšuje a udržuje 
informovanost osob se zdravotním postižením, podporuje jejich 
nezávislost a samostatnost a napomáhá jim ke zvýšení či udržení 
kvality života. 

Poradna poskytuje individuální telefonické, e-mailové nebo osobní 
odborné sociální poradenství. Služby poskytuje ambulantní i terénní 
formou.  

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská 
organizace poskytuje svoji registrovanou službu od pondělí  
do pátku v čase od 7:00-15:00 hodin. 

Aktivizační služby 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organi-
zace poskytuje své registrované služby pondělí, středa, čtvr tek, 
pátek v čase od 7:00-15:00 hodin; úterý v čase 7:00-18:00 hodin. 
Uživatelé mohou službu navštěvovat dobrovolně, anonymně  
a zdarma.  

Program služby je zaměřen na nabídku:  

 výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  
a při obstarávání osobních záležitostí 

Nabízené služby jsou realizovány v průběhu celého roku. 

Komu jsou služby určeny? 
Služby jsou určeny osobám s tělesným postižením  

a seniorům, bez rozdílu rozsahu postižení. 
Služby nejsou vázány na členství v organizacích tělesně  

postižených. 

Dále nabízíme 

Zapůjčení kompenzačních pomůcek. 
Areál bývalé Mosilany, Křenová 19, Brno. 
Bezbariérový přístup, možnost parkování. 

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

NAŠE SLUŽBY 

I. Odborné sociální poradenství 
II. Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním  
postižením. 

KDO JSME 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. měst-
ská organizace Brno je samostatnou, nezávislou orga-
nizací, která sama o sobě a dále prostřednictvím svých 
organizačních jednotek jako samostatných právnic-
kých osob pomáhá zajišťovat potřeby zájmy členů  
a zdravotně znevýhodněných osob.  

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. po-
skytuje odborné sociální poradenství a sociálně aktivi-
zační služby pro seniory a osoby se zdravotním posti-
žením.  

Organizace STP ČR z. s. ve městě Brně reprezentuje 
městská organizace, pod kterou spadá 6 místních  
organizací.  

Místní organizace sdružují své členy, s nimiž realizují 
činnosti v oblasti ozdravné, kulturně-společenské, 
vzdělávací, poznávací i informační, vedoucí k aktivní-
mu společenskému životu.  

Pravidelná setkávání členů jednotlivých místních  
organizací jsou orientována na společné sdílení infor-
mací, 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 

Sociální poradenství. 
Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením. 

Zásady poskytování služeb 

Profesionalita. 
Bezplatnost. 

Důstojnost a diskrétnost. 
Respektování potřeb uživatelů. 

  

mailto:stp.ko.jmk@seznam.cz

