From: ░░░░░░@seznam.cz [mailto: ░░░░░░@seznam.cz]
Sent: Wednesday, April 14, 2021 12:05 AM
To: josef.hendrych@rehabilitace.cz
Subject: RÚ Kladruby

Vážený pane řediteli,
po propadnutí stropem z cca 5, 5 m jsem strávil ve Vašem RÚ v Kladrubech u Vlašimi skoro
půl roku. Když jsem k Vám přijel neuměl jsem ani jezdit na inv. vozíku a neměl jsem pod
kontrolou ani stolici. Obojí se mi u Vás podařilo velmi rychle změnit a nyní se již doma
pokouším znovu chodit a to o berlích i bez. RÚ v Kladrubech mi ohromně pomohl. Chci tímto
tedy poděkovat všem lidem (sanitářům, sestrám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, doktorům,
psychologům atd.), kteří mě obrovsky pomohli. Obzvlášť musím poděkovat lidem (personálu)
ze spinálního oddělení, kteří to mají dle mého nejtěžší.
Je skvělé, že RÚ v Kladrubech se nezaměřuje jen na cvičení, ale je zde i plno dalšího
vyžití. Dílny, kino, divadlo, koncerty, lesopark, knihovna, společenské místnosti, soutěže,
relax. Hodně věcí je zrušeno díky covidovím restrikcím, něco málo musí ale zůstat povoleno,
jinak by pacienti asi zešíleli. V RÚ v Kladrubech jsem viděl, že je tu vždy dost pacientů muzikantů, pro které tu ale není vůbec žádné vyžití, přitom je známo, že hudba léčí. Zakázat
lidem zpěv a hudbu je dosti hloupé, muzikanti ani posluchači bez toho dlouho nevydrží,
budou se pak zřejmě shlukovat v malých prostorech a když už načerno, tak samozřejmě i bez
roušek. Toto opatření se pak zcela mine účinkem. Dozvěděl jsem se, že v kině fungovala i
muzikoterapie. Podmínky v kině jsou pro hudbu velmi dobré, problém zůstává na závěr v
celkové dezinfekci, kterou někteří muzikanti striktně odmítají. Vím, že to ale musí nějak jít i v
souladu s pravidly 4R, nedávno jsem viděl přenosy hudby a zpěvu z kostelů přímo v TV... A
např. v ÚVN v Praze dezinfikují pomocí zářiče celé chodby během pár minut. Je to drahé, ale
má to velké využití a využívají i dotace z EU. Když porovnám tragikomedie v restauraci
Piškot nebo často i v jídelně, tak mi přijde dosti nefér, aby nemohla fungovat v RÚK ani
regulovaná muzikoterapie.

Děkuji
░░░░░░ ░░░░░░
░░░░░░░░░

P. S.
Omlouvám se, ale po propadnutí stropem na veřejné akci v kompletně bezpečné budově,
posvěcené statikem jsem teď citlivější na nejrůznější vážná rizika. Doufám, že vedete v dobré
patrnosti silné prosakování vody stropem v některých podzemních (suterénních, přízemních)
chodbách, nebo třeba i celé prasklé sklo u stropního okna v místnosti pro relax atd..

