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u� léta chodím do rehabilitaèního centra pro tìlesnì posti�ené REHAFIT. U� tam takzvanì patøím
do rodiny. Moje fyzioterapeutka se pøipravuje na závìr magisterského studia a k tomu samozøejmì
patøí diplomová práce. Téma je � jak jinak ne� rehabilitace tìlesnì posti�ených.

Její pøítel je po úraze na vozíku. Ptala jsem se jí, jak se s tím takový mladý kluk vyrovnává. Prý
docela dobøe. Základem v�eho je toti� to, �e se poøád musí nìco DÍT. Rehabilitace, práce, pøátelé,
koníèky, rodina� A o tom v�em mi pí�ete ve svých pøíbìzích, za které vám velmi dìkuji. Nebojte,
mám je v�echny schované, budu je postupnì uveøejòovat.

Jo, a poøád se nìco dìje.

Va�e Ivana Rosová

Na celorepublikovém shromá�dìní Unie Roska, které se konalo 26. 9. 2016 v budovì Metropolitní
univerzity Praha, Dubeèská 900/10, byla zvolena nová výkonná rada a kontrolní komise s pùsobností
5 let.

    Ing. Veronika Borkovcová (Roska Liberec)

    Ivana Honí�ková (Roska FrýdekMístek)

    Ing. Jiøina Landová (Roska Praha)  místopøedsedkynì a hospodáøka

    RNDr. Kamila Neplechová (Roska Brnomìsto)  pøedsedkynì

    Miriam Svatá (Roska Liberec)

    Jiøí �imral (Roska Praha)

    Jitka Veèeøová (Roska Jihlava)

    Vlasta Blatná (Roska Brnomìsto)  pøedsedkynì

    Karla Jínová (Roska Èeská Lípa)

    Bc. Vìra �vábová (Roska Èeské Budìjovice)

Omluva: V minulém èísle vy�el krásný èlánek o zimní rekondici pra�ské Rosky s názvem Hory.
Zapomnìla jsem uvést jméno autorky: MVDr. Eli�ka Pla�ilováØíhová
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Nástrahy zubaøského køesla

Soudru�ka  uèitelka  nám
v�em �áèkùm naøídila, aby
chom  si  pøinesli  do  �koly

kelímky. Následující den pøi�el sou
druh zubaø a do nastavených ke
límkù  nám  v�em  nalil  páchnoucí
vodièku, kterou jsme mìli za úkol
udr�et v ústech co nejdéle. Prý na
zpevnìní skloviny. Tak jsme v�ich
ni s plnou pusou stateènì bojovali
s nutkáním na zvracení. Vìt�inou
jsme vydr�eli, lep�í kloktat, ne� se
uèit.

Jedním z  výdobytkù  socialismu
byla pravidelná povinná prohlídka
u dìtského zubaøe. To si myslím,
�e  nebyl  �patný  výdobytek.  My
�áèci  jsme  z  toho  mìli  smí�ené
pocity. Ulejvání  dobrý,  ale  zas  ta
vrtaèka�  Po  jednom  jsme  byli
voláni z èekárny do ordinace. Jak
mile  se  ozval  svist  vrtaèky,  i  ti
nejvìt�í sígøi ztichli. Pak pøi�el na
øadu  spolu�ák  Hájek.  Ozval  se
svist, rána, køik. Dveøe ordinace se
rozlétly, Hájek prosvi�tìl èekárnou
a  zmizel. Pronásledování  se ujali
soudruh doktor, soudru�ka sestøiè
ka  a  soudru�ka  uèitelka.  Hájek
umìl na rozdíl od soudruhù dobøe
bìhat. Matnì si vzpomínám, �e na
jeho dopadení se podíleli i pøíslu�
níci SNB. Po úspì�ném zakonèení
akce stran orgánù vyfasoval spolu
�ák Hájek øeditelskou dùtku. Ten
krát nebylo radno vzpírat se autori
tám.

V  následujícím  období  svého
tìlesného vývoje jsem se se zubaøi
pøíli� nesetkávala. K vytr�ení mléè
ného zubu postaèil tatínek, prová
zek a klika od dveøí. Zato v dospì
losti jsem si doslova �kousla�.

To jsme zrovna byli s man�elem
na dovolené v Polsku. Bolest, bo
lest,  stra�ná  bolest,  nedá  se  to
vydr�et. Dovlekli  jsme  se  na  pol
skou  zubaøskou  pohotovost.  Ta
bohem zapomenutá pøímoøská díra
na bøehu Baltského moøe se jme
novala  Kamieò  Pomorski.  Témìø
v  mdlobách  jsem  tomu  èlovìku
v za�lém bílém plá�ti pøibli�nì uká
zala zdroj bolesti. Pokýval hlavou
a  vzal  kle�tì.  Dál  si  toho  moc
nepamatuji, a� na lavièku na slun
cem  zalité  moøské  plá�i.  Sedím,
pusu plnou zkrvavené vaty a vedle
mì man�el s fla�kou polské vodky.
Notnì jsme si oba zavdali a ulevilo
se nám.

V Praze, v místì bydli�tì,  jsem
tou dobou objevila  �ikovnou paní
doktorku  zubaøku  s  rozumnými
objednacími lhùtami. Takovou aby
dneska  èlovìk  pohledal.  Jednou,
ovlivnìna  televizními  reklamami,
jsem se jí optala, jakou zubní pastu
by mi doporuèila.

� Èistìte si zuby tøeba perlièkou
(dìtská zubní pasta), ale poøádnì.
A  nezapomínejte  na  mezizubní
prostory.

Také  jsem  s  ní  zkonzultovala
jedovaté amalgámové plomby.

� To je zase reklama a byznys.
Bílé  jsou drahé a vypadají dobøe.
�kodlivost amalgámu nebyla pro
kázána.

Kdy�  jsem  pak  paní  doktorce
ukázala polský zásah, uznale po
kývala hlavou.

� Dobøe vám ho vytrhli, ale  ten
zdravý. To víte, oni se s tím v tom
Polsku moc necrcají. Nebojte, ten
zka�ený zachráníme.

Moje  zuby  jsou  vùbec  takoví
cestovatelé. Mají v oblibì evropské
zemì.  O  rok  pozdìji  se  situace
opakovala,  tentokrát  ve  Francii.
Na�tìstí  tam  zùstala  ta  opravdu
zka�ená stolièka. Za dal�í rok pøi�el
na øadu zub moudrosti. Ale to jsem
musela na stomatochirurgii. Tahle
paní doktorka vypadala jako na�e
známá  øeznice  paní Havránková,
kterou si pamatuji z dìtství. Rodièe
ji  upláceli,  aby  nám  schovávala
játra. Hømotná postava, zarudlá líc,
bílý plá�� vepøedu mírnì potøísnìný
krví. Místo sekáèku na maso tøíma
la v ruce ocelovou tyè. Tedy tyèku.
Urèitì  to znáte. Tou se musí zub



 

nejprve vyviklat, vypáèit, aby se dal
vytrhnout.  Paní  doktorka  viklala,
páèila, funìla, potila se. Mnì pouze
ti�e stékaly slzy.

� No, pøece nepudete na sál pod
narkózu!

To bych byla uvítala. Nakonec mi
pøece jenom strèila pod nos jakýsi
zkrvavený pøedmìt.

� A mám ji, svini! (paralela s øez
nicí)

Fakt je, �e pacient toho u zubaøe
moc  nenamluví.  Má  toti�  plnou
pusu  odsávaèky,  vrtaèky,  kle�tí
a  krve.  A  taky  ztuhlý  oblièej  od
injekcí  proti  bolesti. S natr�enými
ústními  koutky  a  zakousnutá  do
drenù  vsakujících  krev  jsem  tedy
mlèky  opou�tìla  stomatochirurgii,
chud�í o dal�í zub. Pøipadala jsem
si jako Marlene Dietrich, které vytr
hali stolièky, aby mìla u��í oblièej.
Taky bych si mohla nechat vytrhat
spodní �ebra, abych mìla u��í pas
jako Cher.

Bìhem dal�ích let jsem absolvo
vala  tentokrát  u�  u  svojí  zubaøky
nìkolik dal�ích náv�tìv. �lo o vyta
hování  nervù  z  bolavých  zubù,
èi�tìní kanálkù apod. Taky �pocuc�.
Dnes,  kdy�  se  podívám  na  otisk
vlastních  zubù,  lze  ho  èíst  jako
notový  záznam.  Plácla  jsem  se
pøes  kapsu  a  nechala  si  upravit
pøední zuby, abych se mohla usmí
vat. Pravda, ne moc do�iroka.

Já  to  zubaøské  øemeslo  vùbec
obdivuji.  Co  ty  lidi  v�echno  v  tý
hubì  nemají  a  doktoøi  se  v  tom
musí hrabat. Jejich práce mnohdy
hranièí s patologií.

Nedávno jsem si uvìdomila, �e
u�  jsem  nìjak  podezøele  dlouho
u zubaøe nebyla a objednala jsem
se alespoò na preventivní prohlíd
ku. Na v�echny smluvené schùzky
chodím s pøedstihem, proto�e mám
hrùzu, abych nepøi�la pozdì. Tak
jsem  se  ocitla  v  èekárnì  o  pùl

hodiny  døíve.  Èekárna  v  na�em
zdravotním  støedisku  je  dlouhá
chodba, do které ústí dveøe jednot
livých  ordinací.  Praktický  lékaø,
zubaø, gynekolog, pediatr. Vypozo
rovala  jsem zajímavý  jev. Jak tak
pacienti  po  chodbì  proudí  sem
a tam, zubaøské dveøe podvìdomì
obcházejí �ir�ím obloukem ne� jiné
dveøe.  Pacient  pøede  mnou  byl
krásný  mladý  mu�  se  svalnatou
postavou a hrdým dr�ením hlavy.
Vypadal jako Adonis. Adonis pøi�el
na  øadu.  Bìhem  pøí�tích  dvaceti
minut bylo sly�et zpoza dveøí ná
sledující:

Bzzz, vrrr, zzzz.

�  Sestro,  kyslík!!  Uklidnìte  se,
dýchejte  zhluboka.  Tak,  dobrý.
Mù�eme pokraèovat,  bude  to  jen
chvilka. V�dy� vás to nemù�e bolet,
dostal jste injekci.

Bzzz, vrrr, zzzz.

� Sestro, kyslík!! Tak podívejte,
takhle vás nemù�u o�etøit! Ovládej
te se trochu!

Bzzz, vrrr, zzzz.

Ticho. Adonis u� asi definitivnì
omdlel.  Ale  ne,  vypotácel  se  ze
dveøí a vyèerpanì se opøel o zeï.
Povzbudivì jsem se na nìj usmála.

� Tak u� je to dobrý, �e jo?

Upøel  na  mì  hnìvivý  pohled
svých pomnìnkovì modrých oèí.

� Nésu �ádné blbec!!! A zrychle
ným  krokem  se  vydal  smìrem
k toaletám.

Pøi�la jsem na øadu. Uvnitø ordi
nace  jsem ostýchavì zùstala stát
u pootevøených dveøí.

Dobrý den, paní doktorko, mne
vùbec nic nebolí. (Já tady vlastnì
vùbec nemám bejt!)

� Jen pojïte, podíváme se na to.

Sestøièka mì ráznì postrèila do
pøedu a zavøela dveøe. Pøemístila
jsem se na zubaøské køeslo. Paní
doktorka  odsunula  vozík  z mého
dosahu a tím mi znemo�nila úniko
vou cestu. Smutnì  jsem si  vzpo
mnìla na spolu�áka Hájka.

� Ták otevøít pusinu. Á vypadla
nám plombièka. To jste si nev�im
la?

� Ee.

� Nevadí, dáme novou. Chcete
injekcièku?

� Hugh?!?

� Nechcete, v�ak vy jste stateèná
holèièka.

� �

Jako stateèná holèièka  jsem se
zadívala  na  sestøièèiny  nádhernì
dlouhé umìlé øasy (je tøeba odvést
pozornost od problému) a zaryla si
nehty do dlaní.

Bzzz, vrrr, zzzz.

� Hotovo a dvì hodiny nic nepap
kejte.

To by mì ani nenapadlo, v úvahu
pøicházela jedinì Wodka Wyboro
va a tu jsem doma nemìla. Pìknì
jsem podìkovala, usadila se zpátky
na svùj milý vozík a otevøela penì
�enku.

� To nechte, dáme  to na poji�
�ovnu.

No to jsou dneska vìci, pomysle
la jsem si. Na chodbì jsem zahléd
la pobledlou osobu s kapesníkem
pøilo�eným na odulé tváøi. Po pøed
chozí zku�enosti jsem ji� povzbu
divými slovy neplýtvala.

Tak zatím to jde. Je�tì nepøi�la
doba  nádherných  rovných  bílých
zubù  vyndavacích a  zas  tam da
cích.

Va�e Ivana Rosová



Dobrý den, chtìla bych jet pøí�tí
rok na dovolenou do Dominikán
ské  republiky,  ale  nevím,  jestli
nebude potøeba nìjaké oèkování.
RS  mám  20  let,  stabilizovanou,
beru gilenyi. Oèkovaná  jsem jen
proti  tetanu.  Je pravda, �e dal�í
oèkování se nedoporuèují? IB

Na bì�nou pobytovou dovole
nou  do  Dominikánské  republiky
není oèkování potøeba. Nicménì,
zcela  pøesnou  informaci  vám
podá nìkteré z oèkovacích center
nebo center tropické medicíny pøi
fakultních  nemocnicích  (nikoliv
komerèní oèkovací centra) podle
typu a místa pobytu (hotel versus
cestování na vlastní pìst apod.).

Dobrý den, rád bych se zeptal
na  mo�nost  RS.  Ji�  del�í  dobu
mívám  pocit,  jako  by  mi  nìkdo
tlaèil  na  oèi  (bolest  hlavy).  Dále
pak  chvilkové  citelné  brnìní  na
koneècích  prstù  v  nohách  a  ru
kách a pøed 14 dny  jsem najed
nou nemohl vùbec chodit na levou
nohu.  Je  dùvod  se  obávat  této
nemoci? Oèní lékaø nezjistil �ád
né problémy. Dìkuji, s pozdravem
R.

Bohu�el,  podobné  problémy
mohou mít øadu pøíèin, rozhodnì
napø. bolesti hlavy, tlak zevnì na
oèi k RS nepatøí. Na dal�ím postu
pu se domluvte se svým obvod
ním  lékaøem,  který  vás  vy�le
k základnímu neurologickému vy
�etøení.

Dobrý den, chtìla bych se ze
ptat, pøítel má RS a èetla jsem, �e
by mìl být opatrný na nejrùznìj�í
infekce.  Mnì  byl  v  krku  zji�tìn
Streptococcus haemolyticus +++,
agalactiae ++++ a stafylokok+++.
Chtìla bych  se  zeptat,  jestli  pro

pøítele  tato  infekce  pøedstavuje
velké  riziko  a  je  lep�í  se  vùbec
nevidìt, popøípadì, zda je pravda,
�e po 3 dnech u�ívání antibiotik
bych nemìla být infekèní a nehro
zí mu nákaza. Dìkuji, T.

Vzhledem k  tomu, �e  lecjakou
bakterii má v krku øada osob, se
kterými pøijdete do styku, ani� se
to  vùbec dozvíte,  nedìlala  bych
z  pouhého  kultivaèního  nálezu
�ádné drama. Do pøeléèení anti
biotiky  mohu  doporuèit  pouze
vyhnout se intenzivnímu kontaktu
(líbání), nicménì nìkdy toto osíd
lení  v  men�í  míøe  zùstane  i  po
jednorázovém pøeléèení antibioti
ky. Dokud vy sama nebudete mít
jasnou infekci s prùkaznou bakte
rií v krku, která ji zpùsobila, pou
hými výtìry bych se netrápila.

Dobrý den,
mìl bych trochu tì��í dotaz, spí�e
teoreticky biochemický, tak�e spí
�e,  jestli  nevíte  o  nìjakém  nad
�enci, s kým by bylo mo�né pro
brat mo�ná øe�ení.
RS  EDSS  7  +  útlum  HPA  osy,
sklon k hypokalemii a paralýzám.
Zkou�íme  Fampyru,  zatím  se
smí�eným dojmem. Dotaz se týká
mechanizmu úèinku fampiridinu.

1.  Je mo�né  èerpat  informace
i z podobného léku Firdapse (ne
na RS) s chemicky prakticky  to
to�nou látkou i úèinkem, jen jiné
ho obchodního názvu? Pokud to
chápu správnì, 3,4 DAP, stejnì
jako fampiridine, dosahuje úèinku
cílovým vstupem Ca do membrán
a zlep�ením el. nervové vodivos
ti? Teoreticky tedy pak pøi �patné
konstelaci mù�e nastat pøedávko
vání bunìk Ca?

2.  Pokud  to  chápu  správnì,
existuje  rozdíl  v  mechanismu
úèinku, ale výsledný efekt pøes Ca
je víceménì toto�ný jak u fampi
ridinu, tak amiloridu nebo sérové

ho  magnézia  �  respektive  v�e,
tzn. blokace odtoku K+ èi zlep�ení
AT pásy pro K+ èi Mg mechanis
mu udr�ení K+ v buòkách. Tzn.,
èistì teoreticky by se úèinek mìl
sèítat � je známý u kombinace Mg
+ fampiridne, amilorid a fampyru
dohromady asi nikdo nezkou�el,
aspoò  jsem  já,  ani  dr.  na  RS
centru, nic nena�el. Mohlo by tedy
pøi vysokém spoleèném dávková
ní dojít k toxicitì?

3. Soubìh v praxi dopadl takto:
cca 2 roky vysoké dávkování Mg
� 2�3 tis. mg/den pro hypo Mg+K
zlep�ilo S�Mg na 0,8+ hypercal
ciurie pøi normo Ca i PTH, výraz
nì pozitivní efekt. Pøed 3/4 rokem
amilorid pro hypo K (3,5) výraznì
pozitivní  efekt  �  SK  4,  úplné
vymizení  paralýz,  výraznì  lep�í
sná�enlivost ne� kalnormin.

Pøed týdnem fampyra 1× dennì
v první fázi s výraznì pozitivním
efektem, ale velmi krátkým úèin
kem � do 4 hodin. Od cca 4. dne
køeèe  zdravìj�í  nohy +  noha  se
nehýbe. Svalová síla je pøesto na
dobré  úrovni.  Známe  pouèení
z pøíbalového letáku, �e to mù�e
nastat, koneckoncù je to klasický
pesticidní úèinek fampiridinu k pù
vodnímu úèelu.

Proto�e  byl  potenciál  zjevnì
dobrý,  a  manipulace  s  K+  ji�
pøedem pøiná�ela znaèný benefit,
je  otázka,  jak  upravit  interakce,
aby byl pøínosný trvale. Jde to ale
nad  rámec  lékaøe  léèícího  dle
pøíbalových letákù.

Moc  dìkuju  �  pøed  pár  lety
odpovìï moc pomohla.

Stran efektu fampyry lze øíci, �e
byla primárnì zkou�ena u RS na
chùzi  na  vzdálenost  pøesahující
schopnosti pacienta s EDSS 7,0.
Tam  lék  prokázal  efekt  u  cca
50�60 % pacientù. Nejsou k dis
pozici  klinické  studie,  které  by



 

kvalitnì  hodnotily  efekt  na  jiné
hybné funkce (napø. horní konèe
tiny),  zrak  èi  sfinktery.  Nicménì
nìkteøí  pacienti  si  i  s  minimální
schopností chùze fampyru kupují
a na vý�e uvedené funkce pozitiv
ní  vliv pozorují. Odhalit  dopøedu
respondenta  èi  nonrespondenta
neumíme, v�e se tedy øídí subjek
tivními pocity.

Teoretické  biochemickomole
kulární diskuze jsou jistì zajíma
vé,  leè v  tuto chvíli pro klinickou
praxi  individuálnì  nepou�itelné.
Pokud  vás  tedy  téma  zajímá,
musíte se obrátit na biochemika
èi  farmakologa,  pøípadnì  si  vì
decké  èlánky  za  základního  vý
zkumu  vèetnì  my�ích  modelù
najít na www.pubmed.com.

Hezký den!
Od  dubna  mám  dg.  RS  po  asi
roèních  problémech,  které  se
postupnì zhor�ovaly, a� mi ochr
novala  noha  a  ruka,  celkovì mi
bylo zle. V dubnu jsem absolvo
vala 5 dávek 1g solumedrolu i.v.
a jeliko� problémy èásteènì pøe
trvávaly, docházím jednou mìsíè
nì na pulz solumedrolu, ne� za
ène úèinkovat copaxone. Celé ty
tøi mìsíce jsou pro mì jako noèní
mùra,  proto�e  solumedrol  velmi
tì�ce sná�ím. Kromì stavù celko
vého  vyèerpání,  malátnosti,  bo
lestí  �aludku  (i  pøes  helicid),  mi
vyvolává tì�ké depresivní stavy.
Po poslední dávce mi bylo tak zle,
�e  jsem  pochopila  lidi,  kteøí  si
doká�ou  v  podobných  stavech
zatmìní mozku ublí�it. Sama pra
cuji deset let jako psychoterapeut,
je mi jasné, �e s touto diagnózou
souvisí  i urèité fáze, kterými èlo
vìk  prochází,  ne�  se  s  nemocí
vyrovná. Ale toto jsou stavy, které
nejsou ovlivnitelné samotným pa
cientem a bì�í si samy na podkla
dì  naru�ení  kortizolové  dráhy...
Pøiznávám, �e pøedstava, �e tyto
léky  mají  být  mým  lékem  èíslo

jedna pøi  ka�dé pøípadné atace,
ve mnì vyvolávají bezmoc a bez
nadìj.  Je  nìjaká  jiná  mo�nost
léèby  akutní  ataky?  Nevím,  co
mám dìlat. Kdy�  jsem volala do
RS centra, bylo mi øeèeno, �e to
musím  vydr�et...  Budu  zøejmì
pøesnì  ten  pøípad,  který  bude
potøebovat úzkou spolupráci neu
rologa a psychiatra, kde je vzít???
V RS centru v Motole, kde  jsem
zatím 2× byla, byla poka�dé jiná
lékaøka a nemoc je zajímala èistì
z  neurologického  hlediska,  teè
ka... Psychiatrièku mám skvìlou,
ale  odchází  do  dùchodu  a  je
v  jiném mìstì ne� RS centrum.
Tohle  se  dlouho  vydr�et  nedá.
Moc  dìkuji  za  odpovìï.  Pokud
budete  vìdìt,  kde  mají  s  touto
problematikou  zku�enost,  na
koho bych se mohla obrátit, budu
vám  velmi  vdìèná,  cítím  se  na
pokraji svých sil. L. �.

Solumedrol lze ve výjimeèných
pøípadech zkusit zamìnit za de
xamethason  v  odpovídající  dáv
ce. Jedná se sice rovnì� o korti
koid  (nic  lep�ího  skuteènì  na
léèbu ataky nikde na svìtì nee
xistuje),  ale  nìkteøí  pacienti  jej
v  nouzi  sná�ejí  lépe  ne�  solu
medrol.

Diskutujte ve svém RS centru,
do jaké doby jsou nezbytné pulzy
solumedrolu  ve  va�em  pøípadì.
Efekt copaxonu nastupuje bìhem
4�6  mìsícù,  pøi  hor�í  sná�enli
vosti  kortikoidù bych pulzy solu
medrolu  nedávala  déle  ne�  3�4
mìsíce.

Støídání lékaøù je systém fungu
jící ve vìt�inì velkých RS center.
Pøi souèasném mno�ství pacientù
na  centrum  nelze  zorganizovat
jinak.  I  to  ale  patøí  k  celkovému
vyrovnání  se  s  poèátkem  nové
nemoci, kdy si vybudujete dùvìru
v nìkolik lékaøù RS centra i v cen
trum jako takové. Individuálnì to
v�e trvá 1�2 roky.

Bohu�el,  dobrých  psychiatrù
není  nazbyt.  Obecnì  se  jako
neurologové  potýkáme  s  jejich
nedostatkem pro na�e pacienty.
Zkuste  se  podívat  na  kontakty
zde: http://www.msrehab.cz/kon
takty .h tml?sect ion=2&regi 
on=10&do=filter. Lze vyu�ít psy
choterapeuta,  který  vám  event.
mù�e doporuèit i psychiatra. K do
poruèení  mlad�ího  ordinujícího
kolegy jistì mù�ete po�ádat i va�i
dosavadní psychiatrii. Dr�ím pal
ce, Krasulová

Dobrý den, zprvu bych se vám
chtìla  omluvit,  �e  vás  obtì�uji
svým dotazem, ale vìøím, �e vy
mi koneènì poradíte. Pí�u v�ude
mo�nì  a  dostává  se mi minima
odpovìdí a je�tì velmi rozdílných.
Chtìla jsem se zeptat na odces
tování, �ivot v zahranièí � Francie
s mou nemocí � novì diagnosti
kovaná  roztrou�ená skleróza  (je
mi 24  let). Paøí� byla v�dy mým
mìstem snù a mùj sen bylo tam
jednou �ít, a pokud si mám plnit
své sny, tak si myslím, �e teï je
nejlep�í období.
Mùj  dotaz  spoèívá  v  tom,  zda
budu mít  nárok  na  léèbu  (Rebi
f22), hned co pøijedu do Francie
a  budu  tam  pracovat.  Pùvodnì
jsem  si  myslela,  �e  bych  byla
zároveò  i  samoplátcem zdravot
ního poji�tìní tady v ÈR a dojí�
dìla  si  pro  léèbu  do  ÈR,  ale
doèítám se, �e èlovìk nemù�e být
plátcem zdravotního poji�tìní ve
2 zemích EU, jinde zas, �e je to
mo�né  si  dojí�dìt  pro  léèbu  do
své  zemì,  jinde  zase  popisují,
jaké  formuláøe  jsou potøeba a  já
u�  se  v  tom  ztrácím  a  opravdu
potøebuji mít jistotu léèby.

A tak se ptám � kdy� odcestuji
do  Francie,  kde  budu  pracovat
a v ÈR budu mít stále trvalý pobyt,
mám nárok na  injekce (Rebif22)
i ve Francii? Kdybych odcestovala
do  Francie  a  stále  mìla  trvalý
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pobyt v ÈR a ve Francii si hradila
zdravotní sama � mám také nárok
na léèbu?

Mnohokrát  dìkuji,  jsem  fakt
zoufalá, být zdravá, je to snaz�í,
A. P.

Aktuální  situaci  stran  úhrady
léèby  vám  nesdìlí  a  nezaruèí
pochopitelnì  nikdo  jiný  ne�  pøí
slu�né RS centrum, v jeho� péèi
hodláte být ve Francii, a zdravotní
poji��ovna, u které budete  léèbu
èerpat.  Na  tyto  dvì  instituce  se
musíte cílenì s dotazy obrátit, a to
dostateènì  dopøedu  pøed  odjez
dem. Pokud hledáte vhodné cen
trum v Paøí�i, doporuèuji centrum
při nemocnici Hôpital de la Salpê
trière pod vedením prof. Lubetzki.

Dobrý den,

Bylo  by  mo�né  je�tì  doplnit
dotaz na lék Fampyra o dávková
ní?  Man�elka  bere  dva  mìsíce
s velmi dobrým efektem, jen jsme

testováním  pøi�li  na  optimální
dávkování  3x  dennì  1/2  10mg
tablety. Dobrý efekt, �ádné ved
lej�í  problémy.  Jen  na�e  dr.  na
RS  centru  nás  od  toho  výraznì
zrazuje,  �e  má  �patný  efekt  na
ledviny  a  játra.  Já  tedy  zapátral
v názorech pacientù v USA a té
mìø v�ichni se shodují na  ideál
ním dávkování 3�4x dennì 5 mg
nebo nejvý� 7,5 mg. Proè je tedy
u nás k dostání jen 10 mg? Je to
jen  otázka  ceny?  Je  opravdu
zásadní  problém  tablety  pùlit?
O �kodlivosti toho jsem se nikde
nedopátral.

Také se zdá, �e v Nìmecku je
mo�né  koupit  v  lékárnì  dìlané
tobolky  se  zcela  individuálním
dávkováním  4ampyridinu  èi  3,4
DAP. Takto máme u nás amilorid
� je tedy mo�né toto sehnat i zde
?Teoreticky? Cena je tam øádovì
ni��í a slo�ka se dá celkem bì�nì
sehnat � SigmaAldrich chemiká
lie. Je s tím nìjaká zku�enost?

Dìkuji M. S.

Dávka zkou�ená a s prokazatel
ným efektem u RS  je 10 mg 2x
dennì. Na celém svìtì se pacien
ti èasto spokojují s ni��ím dávko
váním èi nepravidelným u�íváním
kvùli  cenì.  Uvedená  zkou�ená
dávka neprokázala zásadní ne�á
doucí  úèinky  u  pacientù,  kteøí
sami o sobì nemají problémy se
srdeèním rytmem, epilepsii nebo
poruchu  ledvin.  Ledvinné  para
metry  bych  doporuèila  pøi  pravi
delném  u�ívání  kontrolovat  cca
2x  roènì.  Jiný  preparát  u  RS
zkou�en  nebyl  a  nelze  jej  tedy
jako bezpeènou a ovìøenou vari
antu doporuèit.

poskytuje

z  Neurologické  kliniky  a  Centra
klinických  neurovìd  Univerzity
Karlovy v Praze, 1. lékaøská fakul
ta a V�eobecná fakultní nemocni
ce v Praze, Kateøinská 30,128 00
Praha  2.  Dotazy  zasílejte  na
email: poradna@roskapraha.cz.

Èasopis naleznete na http://www.roska.eu/kestazeni/casopisy
Èasopis je vydáván za podpory  MZ ÈR
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Ø
ízení funkce pro vyprazdòo
vání  moèi  je  velmi  slo�ité
a dráhy velmi dlouhé,  co�

je pøedurèuje k mo�nosti mnoho
èetného posti�ení v jejich prùbì
hu.  Zaèínají  v  èelních  lalocích
a  jdou pøes  centra  v mozkovém
kmeni pøes celou míchu a� do její
køí�ové èásti a odtud teprve jdou
periferní vlákna k vlastním moèo
vým cestám. Vìt�inou jsou moèo
vé obtí�e úmìrné poru�e hybnosti
dolních  konèetin,  ale  není  tomu
tak  v�dy.  Vidìli  jsme  pacienty,
u nich� choroba moèovými prob
lémy zaèala.

Posouzení  funkce  moèového
mìchýøe patøí do rukou zku�ené
ho  urologa,  který  také  stanoví
nejlep�í léèbu. U mnoha pacientù
lze  jejich  obtí�e  aspoò  zmírnit,
i  kdy�  je  èasto  nutno  vyzkou�et
lékù nìkolik a terapii by mìl v�dy
øídit zku�ený urolog. Døíve nepo
stradatelné  urologické  vy�etøení
(pøesnì ukazuje, o jaký typ poru
chy moèení jde, jestli se jednotlivé
svaly svìraèù koordinují se stahy
moèového  mìchýøe  a  jestli  po

vymoèení  nezbývá  v  moèovém
mìchýøi  moè)  ji�  dnes  nepatøí
nutnì ke vstupním vy�etøením pøi
náv�tìvì urologa. První léèba se
zahajuje spí�e na základì peèlivì
odebrané  anamnézy  a  zmìøení
mno�ství zbytkové moèi v moèo
vém mìchýøi po vymoèení pomo
cí ultrazvuku. Teprve pøi nedosta
teèné  úèinnosti  vstupnì  zvole
ných  lékù  nebo  u  komplikované
poruchy moèení je na místì uro
dynamické vy�etøení.

Mno�ství zbytkové moèe (tzv.
reziduum) po vymoèení je velmi
dùle�itý  ukazatel  �  mno�ství
100�200 ml  sni�uje aktuální  ka
pacitu  moèového  mìchýøe,  ale
kromì toho je nebezpeèné, proto
�e je �ivnou pùdou pro bakterie.
Udr�ování trvalé moèové infekce
je pro prùbìh RS velmi nebezpeè
né, proto�e vede zcela nespeci
ficky  k  trvalé  aktivaci  imunitního
systému (jako ostatnì ka�dý chro
nický  zánìt).  Tato  nespecifická
aktivace aktivuje  i specifické au
toagresivní  lymfocyty,  proto�e

jsou pøi ní tvoøeny cytokiny, které
to dokonale umí.

Pacienti  èasto  øe�í  své  obtí�e
s moèením tím, �e omezí pøísun
tekutin. Kromì toho, �e tím omezí
mo�nosti organismu zbavovat se
�kodlivin,  které  normálnì  moèí
vyluèujeme, po�kodí si celý sys
tém  moèových  cest,  proto�e
umo�ní bakteriím, aby vy�plhaly
vzhùru  do  ledvin.  Normálnì  je
taková  lezoucí bakterie splacho
vána proudem moèi v moèovodu,
který vede z ledviny do moèového
mìchýøe.  Pøi  omezeném  pøíjmu
tekutin  je v�ak  tento proud malý
a  více  zahu�tìná  moè  je  je�tì
lep�ím �ivným roztokem pro bak
terie.  Ty  se  pak  rychleji  mno�í.
Zánìt ledvinných pánvièek (pyelo
nefritida), který si tak èlovìk mù�e
vypìstovat, se pak mù�e projevit
a�  náhle  selháním  ledvin  nebo
septickými stavy, které urèitì ne
jsou  tím,  co  by  èlovìku  s  RS
mohlo prospìt.

Øe�ením retence, tedy zbytko
vé moèi, její� objem je v porovná

Sfinkterové obtí�e
(obtí�e se svìraèi)



ní s kapacitou mìchýøe význam
ný, je to, �e se pacient nauèí sám
cévkovat.  Øíká  se  tomu  èistá
intermitentní  autokatetrizace.
Správnou, èistou techniku se pa
cient  nauèí  na  urologii,  kde  ho
také  vybaví  cévkami  na  jedno
pou�ití. Mnoho pacientù mìlo na
zaèátku  zavádìní  této  metody
hrùzu, �e si zanesou do moèové
ho mìchýøe bacily. Víme v�ak ze
zku�enosti  na�ich  pacientù,  �e
opak  je  pravdou.  Výskyt  moèo
vých infekcí klesl. Proè? Bakterie
si toti� pacient nezatahuje dovnitø,
ale  vypou�tí  je  ven.  Pokud  se
pøesto  bakterie  nedají  vyhubit,
bere pacient na noc, kdy je moèi
v mìchýøi nejvíce, antibiotika, aby
moèové cesty dezinfikoval.

Pacientovi s retencí moèi, který
je  ohro�en  chronickým  zánìtem
moèových  cest,  ale  pro  hybné
posti�ení  horních  konèetin  ne
zvládá samocévkování, je mo�no
nabídnout  zalo�ení  tzv.  epicys
tostimie. Jde o tenký vývod z mo
èového mìchýøe pøes bøi�ní stì
nu, který se jednoduchým zpùso
bem  zavádí  ambulantnì  pouze
v místním umrtvení. O�etøení vý
vodu je snadné i pøi urèitém posti
�ení horních konèetin a znamená
èasto zlep�ení kvality �ivota paci
enta a zejména výrazné sní�ení
rizika infekce moèových cest.

Èasté noèní moèení významnì
naru�uje  spánek,  jeho�  kvalita
rozhoduje  o  tom,  jak  budeme
druhý den unaveni. Pokud neza
berou léky, které urolog ordinuje
pøes den,  lze na noc pou�ít  tzv.
antidiuretický hormon, který pøe
chodnì  sní�í  tvorbu  moèi.  Je
nutno  jeho  pou�ití  samozøejmì
konzultovat s lékaøem.

Pøi  velmi  malé,  nedostaèující
kapacitì moèového mìchýøe  lze
jeho objem zvìt�it operaèní ces
tou za pou�ití èásti støeva.

V�echny obtí�e se vyøe�it èasto
nepodaøí.  Existence  dùstojnost
neurá�ejících pomùcek pro inkon
tinentní  dovoluje  zlep�it  kvalitu
�ivota i tìch nemocných, u nich�
jinak nelze poruchu moèení øe�it.

Zdroj:
Je roztrou�ená skleróza vá� pro
blém? (prof. MUDr. Eva Havrdo
vá, CSc. a kol.)

Jaroslav Bezdìk



 

Ubìhl nìjaký èas a vìci se
nìjak  pohnuly  �  sice  po
malu,  ale  pøece  jen  se

konopí dostává do povìdomí ve
øejnosti  nejen  jako  droga,  ale
i jako nadìjné léèivo. V øíjnu za
èala platit nová �konopná vyhlá�
ka�  (pøesnìji  vyhlá�ka  MZ
è. 236/2015 Sb.), podle které lze
konopí pou�ít pøi symptomatické
léèbì RS na chronickou neuti�i
telnou bolest (zejména neuropa
tickou) a spasticitu. Konopí mù�e
pøedepsat ka�dý neurolog, který
se registroval v systému elektro
nické  preskripce  na  el.  recept
s omezením � v souèasné dobì
je na seznamu (který najdete na
webu  http://www.sakl.cz/pacien
ti/seznampredepisujicichlekaru)
pouze MUDr. Vachová z RS cen
tra  v  Teplicích.  Vìøíme,  �e  se
seznam bude roz�iøovat, proto�e
je z praxe známo, �e konopí mù�e
ulevit  od bolesti,  køeèí  a  dal�ích
problémù spojených s RS mnoha
pacientùm. A to je právì na vás �
pacientech,  abyste  o  konopí  se
svým  lékaøem  otevøenì  mluvili
a �ádali ho o pøedpis.

V  souèasnosti  je  v  lékárnách
konopí,  které  bylo  vypìstováno
èeskou firmou Elkoplast Slu�ovi
ce, má obsah 19 % THC a <1 %
CBD. Bohu�el tento pomìr kana
binoidù není pro RS nejvhodnìj�í

� vysoký obsah psychoaktivního
THC  se  u�ívá  zejména  v  jiných
indikacích, ale funguje na bolest
a  poruchy  spánku.  Jednáme  se
SAKL o vypsání nového výbìro
vého  øízení  na  dal�í  odrùdy  (u�
podle nových pravidel, slibováno
je bìhem tohoto øíjna).

Èeské konopí se nyní prodává
ve  smluvních  lékárnách  za  cca
100�130  Kè/gram  (podle  formy
u�ívání, su�ina je levnìj�í, kapsle,
které vyrábìjí v Brnì a Uherském
Hradi�ti pro snaz�í u�ití, dra��í),
konopí z dovozu od nizozemské
firmy  Bedrocan  stojí  okolo  300
Kè/gram.  Lze  pøedepsat  max.
dávku 180 g/mìsíc.

V  souèasnosti  není  konopná
léèba  hrazena  ze  zdravotního

poji�tìní, ale lze za�ádat poji��ov
nu o individuální dlouhodobì po
skytovanou  úhradu.  Chystáme
dal�í  právní  kroky  ke  zlep�ení
dostupnosti.

Hlavním léèebným prostøedkem
na  konopných  rostlinách  je

.  Nachází  se
na povrchu v�ech rostlin konopí,
pouze v rùzné koncentraci a che
mickém slo�ení. Produkují ji �láz
naté buòky zvané  trichomy. Ob
sahuje  více  ne�  400  rùzných
úèinných látek.

Základní léèebnou slo�kou jsou
látky zvané , kterých
je dnes rozli�ených asi kolem 200
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a jejich léèebný potenciál se stále
zkoumá.

Nejznámìj�í kanabinoid je
(tetrahydrokanabinol),  který  je
hlavní psychoaktivní slo�kou v ko
nopí. Tato látka je nerozpustná ve
vodì,  ale  dobøe  se  rozpou�tí
v tucích a alkoholu. THC lze vyro
bit synteticky (pod názvy Marinol
nebo Dronabilon). Základní úèin
ky THC: psychoaktivní, analgetic
ké, neuroprotektivní, pùsobí proti
nevolnosti  a  svalovým  køeèím
a zvy�uje chu� k jídlu.

Boom za�ívá  (kanabidiol),
který moduluje psychoaktivní úèi
nek THC, samostatnì má mírný
sedativní  efekt.  Jeho  významný
léèebný potenciál je nyní ji� dobøe
znám. Lékaøsky bylo prokázáno,
�e zmíròuje køeèe, zánìty, úzkost
a nevolnost, inhibuje rùst nádoro
vých  bunìk  a  je�tì  mnoho  dal
�ích. Nedávné studie ukázaly, �e
kanabidiol  je  stejnì  úèinný  jako
antipsychotika pou�ívaná pøi léè
bì schizofrenie. Studie dále pro
kázaly, �e mù�e zmírnit pøíznaky
dystonie  (mimovolné  stahování
svalù,  je� zpùsobuje abnormální
pohyby a pozice).

Z dal�ích jmenujme CBN (kana
binol), CBG (kanabigerol), THCV
(tetrahydrokanabivarin), CBC (ka
nabichromen), CBL (kanabicyklol)
nebo CBDV (kanabidivarin), které
v�echny hrají svou roli v celkovém
úèinku konopí, ale jejich vlastnosti
nebyly dosud konkrétnì prozkou
mány.

Dal�ími  úèinnými  látkami  jsou
,  aromatické  látky,  které

svým pùsobením modulují fyzický
a  psychický  efekt  jednotlivých
odrùd a intenzivní výzkum ukazu
je jejich významný léèivý potenci
ál. Nejèastìji v konopí zastoupe
né terpeny jsou myrcen (pøítomen
i  ve chmelu nebo mangu),  limo
nen (také v citrusových plodech),

karyofylen  (také  v  èerném  pepøi
nebo høebíèku), pinen (také v bo
rovici, rozmarýnu, �alvìji), linalool
(také v levanduli) a dal�í.

Dal�ími látkami v konopné prys
kyøici jsou alkaloidy a vosky. Prys
kyøice není rozpustná ve vodì, ale
v  nepolárních  rozpou�tìdlech,
jako  je  napøíklad  olej  nebo  jiné
tuky, alkohol, benzin, éter, butan
apod.

Zpùsob,  jakým  spolu  v�echny
látky  v  konopí  spolupracují  pro
vyvolání  výsledného  léèivého
úèinku, se nazývá synergie. Prá
vì proto  je z dosavadních studií
zøejmé,  �e  léèebné  preparáty
z  celé  rostliny  (tedy  jak  kanabi
noidy, tak i terpeny a dal�í látky)
mají èasto lep�í úèinky ne� napøí
klad  samotné  THC  synteticky
izolované v pilulce.

se vyvinul  ji� v dávných
dobách  ve  v�ech  �ivoèi�ných
formách � od primitivního nezma
ra pøes  ryby, psy a koèky a� po
èlovìka.  Jeho  základní  rolí  je

 � zdravé
rovnováhy  velkého  mno�ství  �i
votnì dùle�itých tìlesných funkcí
vèetnì pøíjmu potravy a  imunity.
Tyto funkce zaji��ují v organismu
látky tìlu vlastní, kromì jiných tzv.

,  a  pokud  jich
je  nedostatek,  lze  ho  vyrovnat
dodáním  látek z  rostliny  konopí,
tzv. Objev  to
hoto  systému  znamenal  pøevrat
v chápání mechanismu léèebných
úèinkù konopí.

Úèinné látky z konopí se v lid
ském organismu vá�ou na speci
fické receptory, které jsou v buò
kách  svázány  s  Gproteinem.
Existuje  základní  kanabinoidní
receptor � CB se dvìma základ
ními podtypy:

  receptory  se  nejvíce  vy
skytují na nervových zakonèeních
v centrální (mozek a mícha) a pe
riferní nervové soustavì a v roz
mno�ovacím  systému.  Dále  se
nacházejí v plicích, játrech, ledvi
nách,  endokrinních  a  slinných
�lázách,  moèovém  a  trávicím
traktu, srdci, slezinì, kostech a na
kù�i.

receptory jsou nejvíce za
stoupeny  v  periferních  tkáních
a na buòkách imunitního systému
(cévní  buòky,  hladké  svalstvo
støev,  varlata,  sperma,  øasnaté
tìlísko oka, brzlík, mandle, slezi
na, kosti a kostní døeò, slinivka).

Do  kanabinoidního  receptoro
vého  systému  patøí  je�tì  dal�í
typy receptorù, které jsou postup
nì  objevovány  a  jejich  funkce
podrobnì  zkoumány  (napø.
GPR18, GPR 55 a GPR119). Je
ale  nutno  poznamenat,  �e  ne
v�echny úèinky kanabinoidù mo
hou  být  vysvìtleny  vazbou  na
receptor,  a  pøedpokládá  se,  �e
alespoò  nìkteré  z  úèinkù  jsou
zprostøedkovány  jinými  mecha
nismy.

Funkce  kanabinoidního  systé
mu:

n regulace a modulace imunitní
ho systému

n ochrana nervového systému
n regulace citlivosti na bolest
n ovlivnìní pohybového aparátu
n regulace motility (pohybu) za
�ívacího traktu

n regulace tìlesné teploty
n regulace chuti k jídlu
n ovlivòuje pro�ití silných nega
tivních prožitků (trauma)

n ovlivòuje spánek a snìní
n dùle�itá úloha v procesu uèení
n ovlivòuje procesy rakovinného
bujení

http://www.kopac.cz


 

Dìtství jsem mìla krásné a uteklo jako voda.
Uèila jsem se v Brnì na Jánské na proda
vaèku hader, jak øíkal ná� profesor. V dru

hém  roèníku  jsem  cestou  domù  byla  unavená,
naèe�  ostatní  vrstevníci  se  v  autobusu  vesele
bavili. Pak jsem zaèala kulhat, mìla jsem dvojité
vidìní, mravenèení tìla.

Samozøejmì  jsem �la k  lékaøi a  ten mi pøede
psal prednison. Nicménì se mùj stav zhor�oval
a zhor�oval a ve tøetím roèníku pøed závìreènými
zkou�kami  jsem vùbec nemohla chodit, v  rukou
jsem  nic  neudr�ela,  nemohla  jsem mluvit  a  tak
jsem  se  dostala  do  nemocnice,  kde  mi  paní
doktorka Dole�alová udìlala lumbálku. No a mùj
�ivot dostal jiný spád, ne� jsme já a v�ichni v mém
okolí oèekávali! Dostala jsem se do Prahy k panu
profesoru Jedlièkovi, u kterého jsem byla nìkoli
krát,  tam  jsem  pøijela  na  vozíku  a  od  nìho  �la
pì�ky.

Dali mi plný invalidní dùchod, proto�e pracovat
v  mém  pøípadì  nebylo  mo�né  a  navíc  jsem
nedìlala ani ty závìreèné zkou�ky, proto�e bych
se  zase  vynervovala  a  stav  by  se  zhor�il.  Ale
hlavnì jsem mìla èas na sobì pracovat a sezna
movat  se  se  svým  tìlem. Nemìla  bych  to  tady
zveøejnit,  ale  dovìdìla  jsem  se,  �e  prednison
oslabuje  svalstvo  a  to,  jak  jistì  uznáte,  v mém
pøípadì nebylo pøípustné i nejen to. Tak jsem si
ho sama zaèala pomalièku vysazovat a to stejné
bylo  i  s  ostatními  léky,  kterých  jsem  u�ívala
skuteèné mnoho. Nav�tívila jsem i nìkolik léèitelù
a dr�ela  jsem rok striktnì makrobiotickou dietu,
co� jsem se dùkladnì vyèistila, ale hlavnì zhubla
ze 70 kg na 50 kg.

Nav�tìvovala  jsem  fitko  a  rùznì  posilovala
svaly.  Èetla  jsem  nahlas  a  pìknì  artikulovala,
psala na mechanickém psacím stroji, co� pomoh
lo  rukám,  hodnì  jsem  plavala,  chodím  na  pro
cházky, cvièím jógu a Èchiung. Udìlala jsem si
cvièitelský kurz, tak�e cvièím s kamarády a moc
mì  to  posiluje  a  tì�í,  �e mù�u  být  nápomocná
v udr�ení nemoci v únosné míøe i pro druhé. RS

se  mi  pøestala  rapidnì  zhor�ovat,  i  kdy�  byly
a jsou ataky, ale ty se pøeléèí, jak øíkáme, Solou�
kem  jednou za  rok. Také  lázeòská  léèba  je pro
mì  velice  pøínosná!  Hlavnì  mi  moc  pomáhá
betaferon,  který  mi  pøedepisuje  pan  docent
�touraè.  Tak�e  v  podstatì  jiné  léky  zatím  ani
nepotøebuji. A ve Vy�kovì o mì peèovala a peèu
je paní doktorka Fojtíková, se kterou se znám u�
bezmála 25  let. Díky RS  jsem poznala  spoustu
dobrých lidí, pøátel a kamarádù, které bych jinak
nepoznala,  kteøí  mì  berou  takovou,  jaká  jsem,
a máme  se  rádi!  V�ichni  jsme na  té  stejné  lodi
a v�ichni tu jsme jen jednou!

Maøenka

Maøenka



Po roce v roli �le�áka� jsem
se dostala s pomocí lékaøù
a své vùle na francouzskou

hùl, ale na tancování, které jsem
milovala, to u� nebylo.

Kdy� neslou�ily nohy, zamìøila
jsem se na ruce. Zpoèátku  jsem
byla  ráda,  �e  se  najím  alespoò
l�ící, ale tvrdý dril mì vypracoval
k  pletacím  jehlicím  a  pozdìji
i k jehle. Èasem z toho bylo nìko
lik  svetrù  a  vy�ívaných  ubrusù.
Práce �la pomalu, ale ka�dé dílko
zahøálo  na  du�i  a  snad  potì�ilo
i pár pøátel.

Po 20 letech, kdy� u� dìti vyra
zily do �ivota, zaèala jsem s man
�elem jezdit na nároènìj�í výlety
a dovolené. Jedním z tìch nároè
nìj�ích bylo zdolání 4 km dlouhé
trasy  v  Adr�pa�ských  skalách.
Nevìdouc, do èeho  jdu, myslela
jsem,  �e  se  v  pøípadì  potøeby
vrátím,  ale  to  jsem  se  mýlila.
Nakonec  jsem  s  holí  a  hrdostí
vy�lapala a pøelezla úzké soutìs
ky  a  zdolala  kamenité  cestièky.
Ten krásný pocit, �e jsem to do
kázala, mám v sobì stále. Pozdìji
i  zvládnuté  trasy  s  vnouèaty  po
zoologických  zahradách  se  za
psaly do mé pamìti.

Po  30  letech,  kdy  by  se  dalo
øíct, �e s velkou zmìnou se moc
nepoèítá, se stalo nìco neèeka
ného.  Na  rekondièním  pobytu

s Roskou Písek byla jedním z pro
gramù náv�tìva sportovní trenér
ky tricyklistù z Blatné. Po vyzkou
�ení jízdy na tricyklu tu najednou
byla chu� najít nìjaký sport, který
zvládneme. Stala jsem se èlenkou
tohoto  sportovního  klubu,  a  �e
nás  podobnì  odhodlaných  bylo
sedm, utvoøili jsme sportovní tým
a zaèali pøátelsky zkou�et bocciu
(pétanque).  Stala  jsem  se  kapi
tánkou  na�eho  týmu  a  èasem
i èlenkou výboru SK Tricykl Blat
ná.  Zaji��uji  na�i  úèast  na  ligo

vých i pøátelských turnajích, a �e
se  nám  nevede  �patnì,  o  tom
svìdèí získané poháry.

A tak jako témìø v ka�dé pohád
ce v�e dopadne dobøe, budu vìøit,
�e  souboj  s  mojí  ereskou  tímto
zpùsobem zvládnu. A kdy� ne, jak
se øíká, �koda ka�dého dne, kdy�
se  nic  nedìje.  Spoleèné  chvíle
a radost ze hry budou v na�í mysli
stále.

Eva Øezáèová

Nikdy není pozdì



 

 Asi tak v �estatøiceti letech
se moje pravá noha za
èala  chovat  tak  nìjak

zvlá�tnì.  Jinak  ne�  ta  druhá�
noha. Domlouvala jsem si slovy:
�Nezametej  tou  pravou  nohou!
Lidi  to uvidí a co si budou mys
let?!�  Zajímavé,  �e  mì  tenkrát
zajímalo to, co bude zajímat lidi.
Já jsem v tom ale zaèala figurovat
stále  víc  a  více.  Pak  u�  jsem
zakopávala  a  na  pravou  nohu
jsem se pøestávala spoléhat. Do
stala jsem se na ortopedii, reha
bilitace v�eho druhu. V zamìstná
ní jsem stále chybìla. Jedna moje
kolegynì,  které  se  nelíbilo  mé
trápení z nevìdìní, mì poslala za
svým man�elem, primáøem jedné
pra�ské nemocnice. Ten u� mo�
ná  nìco  tu�il,  tak  mì  poslal  za
svým známým, profesorem Jed
lièkou, specialistou na ERESKU.
Musím podotknout, �e to byl nej
hodnìj�í  a  nejnoblesnìj�í  lékaø,
jakého  jsem ve svém �ivotì po
znala. Pøipadala jsem si jako v té
èeské pohádce, jak slepièka bìhá
od  potùèku  ke  �vadlence  pro
�áteèek,  bìhá  od,  do  a  shání
vodièku svému kohoutkovi � Pan
profesor  Jedlièka  mì  poslal  na
Bulovku na lumbální punkci. Opìt
podotknu � vzpomínám na ni jako
na  jedno  z  nejvìt�ích  hrdinství
svého �ivota. Ale ta, jako taková,
lékaøe  nepøesvìdèila,  tak  jsem
putovala  se  slepièkou  dál,  na
magnetickou  rezonanci.  Pobyt
v  rouøe  plné  hluku  jsem  zdárnì
pøe�ila a výsledek u� mì posunul

k resumé celého sna�ení. ERES
KA se potvrdila.

Byla jsem z toho zdì�ená, ne
vìdìla jsem, co dál. Jen to, �e je
to  nìco  o  ochrnutí,  plechových
plicích, smrti. Jak jsem se doèetla
v  tisku. U paní doktorky, co  tam
bydlím,  jsem plakala ze strachu,
�e nìkam padám a nevím kam.
Hlavu jsem si uslzeným oblièejem
opøela o stùl. Paní doktorka nevì
dìla, jak mì utì�it. Jen mnì øekla
o  nìjaké  paní  v  jejím,  pota�mo
na�em,  obvodì,  která  s  ERES
KOU �ije, a je jí u� 82 let. Utøela
jsem si oèi a v tu chvíli INTUICE,
nevím  odkud,  mnì  dala  sílu  �
bojovat dál. Zdá se, �e se kohout
kovi  dostalo  vodièky.  Napil  se
a byl zachránìn. Já se vrátila zpìt
k  profesoru  Jedlièkovi.  Ten  mì,
jako Andìl Zachránce, poslal ke
specialistùm do støediska pro péèi
o pacienty, trpící ERESKOU. Na
�la  jsem  tam  zázemí  své  léèby.
Pár  lidí,  kteøí mì  postavili  na  ty
nohy, na kterých stojím teï. Kdy�
øíkám �  stojím, myslím  tím  cho
dím,  s  jednou  vycházkovou hùl
kou, tak 400 a� 500 metrù v jed
nom  kuse.  Z  toho  vyplývá,  �e
del�í  trasy neplánuju,  co� se mi
osvìdèilo.

Kdy� øeknu, �e si pøipadám jako
AKUMULAÈNÍ  SPOTØEBIÈ, mí
roskaøi mnì rozumìjí. Ka�dé noci
se nabiju (nevím odkud, ale mo�
ná  to  èasem  zjistím)  urèitým
mno�stvím energie. Mo�ná i vyjá
døitelným  poètem  metrù.  A  je

pouze na mnì, jak, kdy a kde si
to  mno�ství  energie  �od�lapu�.
Pokud se vrhnu do víru supermar
ketu, budu se s nad�ením brou
zdat  mezi  regály  tam  a  sem�,
mù�e se mi stát, �e bude najed
nou  energie  fuè  a  já  se  stì�í
dostanu  ven,  k  autu  a  domù.
Známe pøece akumulaèní spotøe
bièe! Kdy� jim dojde ��áva, zasta
ví se a není ani vteøiny, ani mili
metru. Zrovna tak ERESKA! Kde
jsem  to  skonèila  ?  Aha,  v  tom
supermarketu. Tam bych v krizo
vé situaci musela sedìt tøeba na
bednì od banánù a èekat hodnì,
hodnì dlouho. Na  reakci kolem
jdoucích  lidí  rad�i ani nemyslím.
Pokud se to stane na ulici, nezbý
vá  nic  jiného,  ne�  usednout  na
nejbli��í podezdívku plotu a èekat
dlouho, pøedlouho. Proto rozum
nìj�í je si naakumulovanou ener
gii  v  rámci  jednoho  dne  �etøit
a pokud to doká�u, vydr�í obvykle
a� do veèera.

Mí rodinní pøíslu�níci se mylnì
domnívají, �e ERESKA je nemoc
o vùli. �e staèí jen: �Tak se musí�
vzmu�it!  Musí�  se  pøemoct
a  chtít!�  Tak  o  tom  ta  ERESKA
není. Není  o  vùli  a  chtìní! Není
duchovní,  je  to  prostì  kategorie
èistì materiální! Kde není pohon,
je vùle bezcenná. Bohu�el!

A  proto�e  s  ERESKOU  spolu
�ijeme  u�  dlouho,  sna�ím  se  ji
neprovokovat,  chovat  se  k  ní
ohleduplnì  a  ona mnì  pak  tolik
neubli�uje. Znám jednu moudrou

Od pohádky k eresce a zpìt



paní, hereèku Kvìtu Fialovou. U�
dlouho, od té chvíle, co jsem k ní
jako  12letá  holèièka  pøi�la  pro
podpis. Kdy� je mi nejhùø, vzpo
menu  si  na  ni,  na  její  pøíklad
Osobního klidu. Pokud ho èlovìk
má nebo se o nìj alespoò sna�í,
�ivot i s potí�emi i nemocemi lze
pro�ívat  s  lehkým  úsmìvem�,
takovým,  jako  má  paní  Kvìta.
Poka�dé,  kdy� paní Kvìta hraje
v na�em poèernickém divadle, jdu
se  na  její  pøedstavení  podívat.
V  tu  dobu  zapomenu  na
ERESKU.  Ta,  oslnìna  kouzlem
osobnosti  paní  Kvìty,  kupodivu
nezlobí  a  je  v  klidu.  Ale  moji
nev�ímavost  mi  nezapomene
a pøí�tì mnì to vrátí i s efektními
úroky.

Jako  tomu bylo pøi posledních
Velikonocích  v  Motole.  Obèas
mívám  takové  inspirativní  nápa
dy. Man�el  øíká,  �e  kdy�  takový
dostanu,  je  to  zaèátek prù�vihu.
Nìkdy ne, nìkdy ano. Loni jsem
ten nápad dostala pøed Velikono
cemi. Mìla jsem se podrobit od
bìru krve pro pravidelnou kontro
lu stavu mých kostí, aby se zjisti
lo, zda neupadám do spárù osteo
porózy.  Odbìr  probìhl  bez  pro
blémù. A pak se to stalo! Ach ano,
byla  jsem  trochu  nápadná,  �e
mnì z velké  igelitové ta�ky kou
kají ply�ové u�i v celofánu s vel
kou zelenou ma�lí. Ale nikdo se
mì na nic neptal. To jsem se ptala
já  paní  vrátné,  kde  tady  u  nich
najdu LDN. �Ale jistì, tady kousek
doprava, pak schody dolù (no, ty
já mám ze v�eho nejrad�i!) a pak
je�tì kousek rovnì�� Jistì, kou
sek  pro  zdravého  Jéòu  chodce.
Ale zvládla jsem to. Pøed budovou
s velkým nápisem LDN jsem po
lo�ila  ta�ku  s  u�ima  na  zem,
vyndala z ta�ky fotoaparát a bu
dovu  jsem  si  vyfotografovala.
Proè? Nepøedbíhejme� Vstoupi
la jsem do budovy vybavená tak,
jak  jsem  byla,  a  s  nezbytnou

vycházkovou hùlkou. Zatím odmí
tám  francouzskou  hùl.  V�echno
bych asi nepobrala a na eskaláto
ru  pra�ského  metra  urèitì  ne.
Je�tì  si  stihnu  vzpomenout  na
paní  Helenku  Rù�ièkovou.  Jed
nou  jsem  jí  chtìla  podat  ruku
a rozpaèitì jsem si pøelo�ila hùlku
z  ruky  pravé do  ruky  levé. Paní
Helenka mì uchopila ne za ruku,
ale  za  celé  rameno  a  energicky
zvolala:  �Fofrklacek? �ádnej ne
vidim!�  A moje  rozpaky  se  �  ne
skonèily, ale anulovaly!

Tak�e  se  vracím  do  vchodu
alias  RECEPCE  LDN.  Paní  re
cepèní si mì prohlédla od hlavy
a�  k  tìm  podezøelým  ply�ovým
u�ím. Neutvoøila si na moji osobu
globální názor,  tak hlavou poky
nula k vedlestojící dámì v unifor
mì.  Mo�ná  spí�  paní.  Nevím,
jestli dámy mohou mít uniformu.
I  zeptala  se  mì,  za  kým  jdu
a proè. Tato energická otázka se
mnì i svojí intonací zdála dost �na
tìlo�,  tak  jsem  pøekvapivì  ener
gicky  uchopila  ply�ové  u�i,  ráz
ným pohybem jsem vyndala z ta�
ky teï u� netajeného zajíce s ko
�íkem èokoládových vajíèek a do
dala  jsem  rezolutní  vysvìtlení:
�Jdu blahopøát paní Zitì Kabátové
k  Velikonocùm!�  Uniformovaná
paní udìlala krok dozadu a v rám
ci  toho pochopila. �Ach táák! No
pojïte, zavolám vám výtah.� Zmì
nila  se  v  mého  doprovodného,
laskavého andìla a dovedla mì
a� pøed pokoj. Místní obsluhující
zdravotní sestøièce  øekla pár vy
svìtlujících slov a obì po zakle
pání vstoupily do tu�eného pokoje
pro Dámy a já rozechvìle za nimi.

Prvorepubliková filmová hvìzda
paní Zita byla krásná,  roztomilá,
skoro stejná jako v roce sedmde
sát pìt, kdy mi vìnovala volòásky
na  v�echny  vzpomínkové  filmy,
které byly spojeny s autogramiá
dami. Byla  jsem tehdy nad�ená,

zdravá, lovkynì autogramù filmo
vých hvìzd. Vrátily jsme se vzpo
mínkami  do  té  doby,  pochlubila
jsem  se  svým aktuálním  sbírko
vým albem, paní Zita mnì napsa
la vìnování do nejnovìj�í kní�ky.
Nastojte, co  jsem v�echno s se
bou do Motola táhla. S poèáteè
ním zámìrem... na krev!

Kdy�  místní  sestøièka  vidìla
srdeènost na�eho rozhovoru, na
bídla se, �e nám pøinese kafíèko.
Stalo se� Èas utíkal jako spla�e
ný. Nakonec  jsme  se  domluvily,
�e pøijdu na sté narozeniny paní
Zity.  To  pøijede  z  Ameriky  i  její
syn, který  to slíbil a bude  to prý
nìco  mimoøádného.  Inu,  u�  se
tì�ím.  Náv�tìvu  jsme  ukonèily
nìkolika spoleènými fotografiemi,
milým políbením na rozlouèenou
a já� byla ��astná! To jsem ov
�em netu�ila, co mì èeká.

Pøi odchodu jsem zjistila, �e mi
zbývá je�tì nìkolik volných sním
kù ve fotoaparátu. Vyfotografova
la jsem si je�tì hezké zaøízení na
chodbì, urèené zøejmì k vìt�ím
akcím  ne�  jen  káva  ve  dvou.
Snímek sem, snímek tam� a já
netu�ila, �e si pod sebou podøe
závám tu povìstnou vìtev. Nohy
u� jsem mìla tì�ké, pøetì�ké, ale
plou�ila  jsem  se  na  nedalekou
stanici autobusu jménem Kudrno
va. U té stanice  je  i  lékárna, ale
o  té  jsem  si  mohla  nechat  jen
zdát.  Spásonosná  autobusová
stanice mìla lavièku, jak to tak ty
milé stanice mívají. Udìlala jsem
krok, je�tì jeden� a ten k lavièce
byl  u�  poslední.  Ji�  zmiòovaný
akumulaèní  spotøebiè  vyu�il  po
slední kapku své energie a já byla
schopna  jen  sedìt  a  hlídat  si
kabelku a hùl. Nic jiného. Je�tì�e
mnì  nepøestal  fungovat  mozek.
Sedìla  jsem  a  pøemý�lela,  co
budu dìlat. Poèasí nebylo nejhor
�í, zøejmì se blí�ily ty teplé, slu
níèkové Velikonoce. Sedìla jsem



 

10  minut,  20,  25�  Oèekávala
jsem aspoò miligram nové ener
gie. Vzpomnìla  jsem si na moje
záchranné heslo, které se sna�ím
dodr�ovat:  A�  jde�  kamkoli, mìj
s  sebou  tolik  penìz,  aby  ses
mohla  vrátit  taxíkem!  I  tentokrát
se pravdivost tohoto hesla potvr
dila.

V  kabelce  jsem  vy�trachala
mobil,  v  notýsku  ji�  pøipravené
telefonní èíslo. Ach ano, ta moje
�preventivní povaha� se mi nìkdy
moc hodí. Zavolala  jsem osvìd
èené èíslo� osvìdèené, osvìd
èené. To vypadá, jako bych jezdi
la  taxíkem  poøád.  Ale  není  to
pravda.  I  prstù na  jedné  ruce  je
moc pro to spoèítat, kolikrát se mi
taková situace stala. Taxík zasta

vil cca metr od  lavièky, na které
jsem  sedìla.  S  pomocí  asi mili
gramu  ji�  pøi�ed�í  energie  jsem
se  pøesunula  na  sedadlo  auta.
Je�tì  diplomaticky  vyválèit  kon
verzaci  s  øidièem.  Tu  u�  mám
nauèenou.  Vyprávím  osvìdèe
nou,  vymy�lenou  historku
o  sádøe,  kterou  mi  sundali  ze
zlomené nohy, pota�mo u� zaho
jené,  a  já  se  teï  nemù�u  vrátit
k realitì. Proto tak �patnì chodím.
Proto  jedu  domù  z  nemocnice
velkopanským  taxíkem.  Ka�dý
zdravý øidiè taxíku vìt�inou kývá
s  pochopením.  Je  to  lep�í  ne�
vyprávìt  poloodborné  sentence
o ERESCE, o které málokdo nìco
ví, maximálnì si pøeète hororové
popisky v Blesku. Abych své vy
právìní  uzavøela.  Z  pohádky�

pøes  ERESKU�  a  pohádkou
zase  konèe.  Hodný  mladý  pan
øidiè  mì  bez  problémù  dovezl
domù,  bez  zbyteènì  najetých
kilometrù,  korunek  si  spoèítal
pøesnì  tolik,  kolik  oficiálnì  mìl,
otevøel  mnì  dveøe  auta,  zbylá
zavazadla  mnì  donesl  a�  ke
vchodu,  dal  mi  reklamní  vizitku,
kdybych jeho skvìlé slu�by nìkdy
v  budoucnu  vyu�íti  ráèila.  No,
nejsme zase zpátky v pohádce?
A jistì v�ichni, kteøí jste toto moje
vzpomínání doèetli, víte, co je to:
P. S.! To je ta suma, kterou stál
ten  taxík  z  Motola  do  Poèernic.
Ale,  to  se  nikdo  nedoví,  ty  mùj
KVÍTKU MEDOVÝ!

Helena Votavová

�

Pravda, aktivního sportování  jsem musel po
stupnì zanechat, ale èasem se za nìj na�la
rovnocenná náhrada.

Pøidal  jsem  se  toti�  k  jihlavskému  sdru�ení
ROSKA. Sna�íme se s na�ím spolkem vyhledávat
a  pak  i  provozovat  plno  rùzných  aktivit.  Hodnì
cestujeme. Poøádáme výlety, nav�tìvujeme divadla,
hrady, zámky, muzea, zoo a vùbec zajímavá místa
po celé na�í zemi. Cvièíme, plaveme a zbylý volný
èas vìnujeme ergoterapii.

Trochu  jsem  pøi  tom  zapomnìl  na  sebe.  No,
no�kám u� se za tìch dvacet let s MS nechce moc
chodit  a  tak  se  mým  dal�ím  vìrným  kamarádem
postupnì stala elektrická tøíkolka. A mimo toho, �e
se zúèastòuji v�ech aktivit spolku, pìstuji akvaristi
ku,  zakládám  si  prùbì�nì  videotéku  a  audiotéku,
sbírám �títky na hùl a vypalované turistické známky
ze  svých  cest.  Amatérsky  fotím.  Èasem  jsem  se
nauèil pracovat na poèítaèi a v�echny aktivity spolku
zpracovávám na na�e webové  stránky. V�ak  kdo
má zájem, mù�e se na nì i podívat � www.roskajih
lava.cz. A tak èas letí a já jsem si zatím ani nestaèil

v�imnout, �e mi nìco chybí. Nebo �e by mi nìco
pøebývalo? Netu�ím � �iju.

Bohuslav Veèeøa



Èekají mne svátky, co� zna
mená jediný obchod ve vsi
�ZAVØENO�.  Co  budu  ty

dny  jíst.  Je�tì �e mám elektric
kou invalidní TØÍKOLKU. No jo,
ale baterka byla vybitá. Nevadí,
nabiju baterku a pojedu nakoupit
zítra do nejbli��ího mìsta, co� je
Hluboká  Nad  Vltavou.  Je  tam
PENNY.  Snad  bude  o  svátcích
otevøeno. Ráno jsem vstala, dob
øe posnídala, oblékla se na svou
ma�inku. To je � dlouhé kalhoty,
triko s dlouhým rukávem bundu,
helmu, sluneèní brýle (ty to zavi
nily).  Pøipravila  jsem  si  v�e  po
tøebné k odjezdu na nákup. Vyjela
a dojela k PENNY v pohodì, bylo
otevøeno.  �Kdy�  u�  jsem  tady,
udìlám vìt�í nákup, koupím vìci,
které u nás v Zahájí nemají, nebo
mají dra��í.� Nákup jsem udìlala,
ulo�ila na motorèièku. Nastartova
la,  vydala  se  na  cestu  domù.
Pøejela  jsem  kruhový  objezd  na
chodník. Jéje, sluníèko mi svítí do
oèí, co� je nepøíjemné. Zastavila
jsem  a  hledám  brýle,  mám  je,
nasadím je. Nastartuji MA�INKU
a nic, zkusila  jsem to nìkolikrát.
BOHU�EL  NIC.  Co  mám  dì
lat?????  Vrátím  se  k  Penny  na
parkovi�tì, uklidním se, domluvím
tøíkolce. Od Penny jsem byla asi
20  metrù,  svojí  slabou  fyzickou
silou  jsem ma�inku dostrkala na
parkovi�tì (na�tìstí je to z kopce,
tak  to  jelo  skoro  samo).  CO
TEÏ???  PO  CHVÍLI  ZKOU�ÍM
STARTOVAT = NIC. PÁRKRÁT.
No a teï se to stalo. ZAPADL MI
STARTÉR i s klíèkem KAMSI DO
VNITØKU PØÍSTROJE. Je�tì �e
mám klíèek na dlouhém pøívìsku.

Vytáhla jsem jej, ze startéru té�,
a startér opìt nedosa�itelnì zmi
zel  v  útrobách  ma�iny.  Co  teï
mám  udìlat??  Volám  synovi  na
Hlubokou,  seká  trávu  na  Golfu.
Po nìkolikátém volání se mi stálé
ozývalo  �volaný  úèastník  se  ne
hlásí�. Pøemý�lím, co mám udìlat,
plná tøíkolka nákupu i pod noha
ma. Jdu za vedoucím do Penny,
povím mu, co se mi stalo, jestli si
tam  mù�u  ten  nákup  nechat.
Ochotnì  ANO.  Vydala  jsem  se
pì�ky asi 1 km na golfáè. Horko,
já nabalená. No, kde budu hledat
mého sekáèe  trávy  (plocha  jako
blázen).  Chytila  jsem  prvního
sekáèe, ten mne odvezl. �Já teï
nemù�u,  a�  to  posekám,  asi  za
1�2  hodiny.�  �Dobrá,  jdu  zpátky
a poèkám u Penny.� Tak se stalo,
zase pár kiláèkù �lapat zpìt. Pøi
jel, cosi tam udìlal, startér na�el,
vyndal z útrob, nasadil na místo,

a aby zase nezapadl, pøivázal jej
k  øídítkùm.  Já  �la  pro  ulo�ený
nákup do Penny. Za sebou sly�ím
�  �Paní,  paní,  co  si  pøejete?�
(ochranka) �Mám tady schovaný
nákup.�  �A  máte  od  nìj  lístek?�
Prohrabala jsem nákup, náhodou
jsem  lístek  na�la.  Podle  lístku
jsem musela nákup vyndat k pro
vìøení. UF! To byla zase makaè
ka.  V�e  souhlasilo.  Nákup  jsem
ulo�ila  do ma�inky,  nastartovala
pøivázaný  startér,  vydala  se  do
mù.  Dojela  jsem  v  pohodì  bez
dal�ího problému. Vylo�ila nákup,
nejnutnìj�í dala do lednice, ostat
ní nechala v krabici, co jsem mìla
pod nohama. Uvaøená, unavená
jsem  si  musela  lehnout  a  spala
2 hodiny. Takto jsem pro�ila první
den volna, abych se mohla druhý
den najíst.

Marie Kautová

Mùj nepøíjemnì pøíjemný
zá�itek

Jaroslav Bezdìk



 

Roztrou�ená skleróza,
vìc veøejná

Tradièní  konference  se
uskuteènila  za  více  ne�
stoèlenné úèasti v Parkho

telu  Praha.  Prùvodkyní  celého
programu se stala pianistka, skla
datelka a zpìvaèka

. �Já sama jsem byla diagnos
tikována  pøed  tøicátým  rokem
�ivota. �ivot pøiná�í rùzná úskalí,
ale i výzvy, které èlovìka mohou
posílit  a  otevøít mu nový  pohled
na  �ivot.� Moderátorka  pøivítala
èestné  hosty

,  prezidentku  Slovenského
zväzu sclerosis multiplex (SZSM)
a místopøedsedkyni Helenu

. Pøivítala  je  pøedsedkynì
Unie Roska Brno, RNDr. Kamila
Neplechová.

První  pøedná�ku  vedla
  Jako

námìstkynì ministra zdravotnic
tví ÈR se mimo  jiné vìnuje pro
blematice pacientských organiza
cí, vede pacientskou radu pøi MZ

a  je  jednou z organizátorek pro
jektu FORUM, který by mìl v rám
ci MZ posílit pozici pacientských
organizací,  jejich  spolupráci  se
státními subjekty, zajistit udr�itel
nost  pacientských  organizací
a  posílit  právní  a  zdravotní  gra
motnost  pacientù.  Zmínila  také

problematiku schvalování protiku
øáckého  zákona,  co�  je  aktuální
téma v Poslanecké snìmovnì.

Na téma úhradová kritéria bio
logické  léèby v ÈR hovoøil

,  který
pracuje  na  Neurologické  klinice
LF  UP  a  FN  Olomouc  jako�to
zástupce  pøednosty  a  vedoucí
lékaø  Centra  pro  diagnostiku
a  léèbu  demyelinizaèních  one
mocnìní (RS centrum).

Ètvrtá  v  poøadí  vystoupila
, psychoterapeut

ka z MS centra Praha. Pùsobila
deset let v Psychiatrické léèebnì
Bohnice jako psychoterapeut, má
desetiletou  poradenskou  zku�e
nost v oblasti  rozvoje osobnosti.
Zvolila téma sebedùvìra. Upozor
nila na fakt, �e nejen nemoc, ale
mnoho  dal�ích  faktorù  ovlivòuje
stav,  ve  kterém  se  nacházíme,
a mù�e vést k a� paralyzaci akti



vit, které udr�ují psychickou rov
nováhu.

Zdravé  hubnutí  pøi  RS  bylo
téma,  které  otevøela

. Vystudovala s vyzna
menáním  VO�Z  v  Praze,  obor
nutrièní  terapeut. Praxi má z  té
mìø v�ech pra�ských nemocnic,
navíc  z  Kojeneckého  oddìlení
kladenské nemocnice a ISCARE.
Pracovala v domovì seniorù Pra
ha 4. Pøes dva roky vedla soukro
mou nutrièní poradnu, zamìøenou
hlavnì  na  redukci  váhy  dospì
lých.  Postupem  èasu  se  zaèala
specializovat na stravování paci

entù  se  specifickým  onemocnì
ním  �  cukrovka,  hyperthyreóza
a jiné.

V  závìru  odborné  konference
vystoupili �áci Hudební �koly Pav
la Horka ve Vinoøi s pøedstavením
O dvanácti mìsíèkách, KnowHow
Club, z. s., který pøedstavil projekt
na podporu pacientù s RS

Swing Melodians
Trio � jazzové a swingové melo
die 30. let k poslechu a tanci.

Podìkování za finanèní podpo
ru patøí Úøadu vlády ÈR � Podpo
øe  veøejnì  úèelovým  aktivitám

spolkù  zdravotnì  posti�ených,
spoleènostem KetoDiet a Biogen
ÈR, s. r. o. Vìcnì a mediálnì nás
podpoøily: Keto Diet ÈR, s. r. o.,
Vinaøství Annovino Lednice, HST
Obchodní  komora  �výcarsko  �
Èeská republika, která podporuje
vztahy  mezi  Èeskou  republikou
a  �výcarskem,  zprostøedkovává
aktivity,  poskytuje  informace
a právní slu�by. Èasopis SWISS
mag, CovaTec ÈR, DMA Praha,
s. r. o., a profesní magazín Best
of.



 

Rekondice ve Francovì Lhotì

Rekondice byla od 23. 5. do
29. 5., ale pøíprava zaèíná
mnohem  døíve.  Dopøedu

prosím pøátele ve Francovì Lhotì
o tip, která místa nav�tívit, co se
za uplynulý rok zmìnilo a stojí za
zhlédnutí, nebo kde jsme dlouho
nebyli. Pøíprava, jak na expedici.

 dopoledne vyrá�íme
smìr Vsetín, do Francovy Lhoty
na  vrátnici  Zemìdìlského  dru�
stva  FL.  Probìhlo  milé  pøivítání
a ji� nás èekají v dru�stvu na první
obìd.  Je  výborný.  Nestudujeme
jídelníèek, není tøeba, ka�dý obìd
je moc dobrý a je ho dostatek. Za
dobu, co sem  jezdíme,  ji� víme,
kdo si obìd sám nedonese, kdo
z na�ich �chodièù� nás obslou�í.
Holkám  za  to  patøí  podìkování.
A pak hurá na pokoj a vybalit se.
Sluníèko se na nás usmívalo, �e
by  byla  �koda  den  prosedìt  na
pokoji  a  tak hurá na procházku,
na posed nad dru�stvo, odkud je
krásný rozhled na celou obec a do
�irokého  okolí.  Obdivovali  jsme
ten nespoèet odstínù zelenì, klid,
jen ptáèci se ozývali. Nìkteøí toho
nemìli  dost  a  �li  je�tì  na  dal�í
procházku,  na  protìj�í  kopec.
Zbytek dne utekl rychle. Veèerní
program je ji� klasický, posezení
pøi dobrém vínì, kterým nás zá
sobuje Milan.

  �  na  obloze  se  objevil
mráèek. Naplánované byly výlety,
ale muselo se jednat operativnì.
Dopoledne  náv�tìva  muzea  �
rodný  dùm  kardinála  Trochty.
Proti  loòsku  pøibylo  artefaktù,
obleèení, dokladù. Bylo se na co

dívat  a  zaujalo  nás  poutavé  vy
právìní  prùvodce,  na�eho  zná
mého  pana  �ídka.  Pak  dobrý
obìd, chvíle odpoèinku a plán na
cestu  k  lípì.  Ozvaly  se  hromy,
jako varování pøed del�í cestou.
A tak men�í procházka po okolí,
abychom v  pøípadì  spr�ky  do�li
do hospùdky k Ptáèkùm. Nespad
la ani kapka, co� je dobøe, a tak
jsme domluvili plán na dal�í dny
s ohledem na na�e místní prùvod
ce. A poøádný odpoèinek je taky
dùle�itý. Do konce týdne jsme ho
ji� nemìli.

� mezinárodní den
. V�ichni máme

celý den zelená trièka. Ráno roz
cvièka, dopoledne procházka do
míst, kam jsme chodili na hippo
terapii. Alenka ji ji� zde neprovo
zuje,  pøesto  jsme  byli  rádi  ze
setkání. Popovídali jsme si, obe�li
stáje a hurá na obìd. Zde probìh
lo setkání s pøedsedou dru�stva,
panem Kli�em,  které  je  v�dycky

moc milé a pøínosné. Ka�dý  rok
na nás pamatuje se sponzorským
darem,  letos  nás  ale  velmi  pøe
kvapil  jeho vý�í. Moc dìkujeme.
Je�tì spoleèné foto a vracíme se
na  vrátnici.  Tentokrát  ale  �ádné
odpoèívání.  Ná�  �horský  vùdce�
Ludìk Høib si udìlal èas a zavedl
nás  do  skalního  mìsteèka,  na
Hradisko.  Ji�  dlouho  jsme  zde
nebyli, obávali jsme se, zda je�tì
zvládneme lesní terén do kopce.
První  zastávka  byla  na  Pulèinì,
kde jsme nechali na�e tøi necho
dièe. Je odtud také krásný rozhled
do kraje, mù�ete obdivovat døevì
ná, vyøezaná díla, totem. Ostatní
vyrá�í dál. Luïa nám cestu zpøí
jemòoval vyprávìním, �obèerstvo
vacími  zastávkami�.  Bylo  to  ná
roèné, ale jsme rádi, �e jsme zde
byli. A do�lo k dal�ímu dìlení. Zita
s  Ivou  a  Luïou  se  vydali  a�  na
vrchol skály a my ostatní se vrátili
zpìt. Koneèná byla v hospùdce,
kde  Milan  ji�  zatopil  v  krbu,



a  mohly  se  opékat  �pekáèky.
Hlavním opékaèem se stala jako
obvykle  Míla  a  nováèek  Olinka.
�lo jim to dobøe. Obèas se nìkte
rý  pøièmoudil,  ale  chutnaly.  Na
brambory  byl  vìt�í  �ár,  �koda,
pøesto jsme ty èernou�ky oloupali
a  snìdli.  Pøi  návratu  mìl  ka�dý
èerné pusy a ruce. O to víc nám
veèer pøi posezení chutnalo vínko.

� prostøední den poby
tu.  Pravidelnou  rozcvièku  pøed
vrátnicí  vede  Zita.  Zpestøením
bývá, kdy� okolo jede kolo a vzá
jemnì na sebe máváme. Vyloudí
se úsmìv na obou stranách a den
je krásnìj�í. Dopoledne probìhlo
cvièení  se  Zitou.  Irèa  s  Milou
nav�tívily pana starostu, na�eho
známého Karla Matù�e. Popoví
dali jsme si, sdìlili radosti i strasti.
Dostali  pro  èleny  dárky,  mapy
i DVD s pohádkami. V poledne za
námi pøijel Libor z DMA, a  to  ji�
víme, �e bude veselo. Zábavu a�
veèer,  teï  byla  v  plánu  výprava
k památné Kobzovì  lípì,  finalis
tovi Stromu roku 2012. Opìt tøi jeli
autem,  my  ostatní  pìknì  po
svých. Cesta utíkala, povídalo se
a  najednou  jsme  byli  na  místì.
Ka�dý  naèerpal  sílu  a  energii,
po�eptal do lípy svá pøání. Vìt�i
na  se  vracela  na  základnu,  ale
Iva, Zita,  Irèa a Libor se cítili na
dal�í výzvu, kterou byla rozhledna
na  Èubovì  kopci.  Cesta  byla
nároèná. Nevím, èím to bylo, ale
proti døívìj�ím letùm se mi zdálo,

�e je cesta daleko del�í, strmìj�í,
rozhledna  vy��í...  Unaveni  jsme
v�e  zvládli,  rozhlednu  pokoøili
a  vrátili  se  bez  ztráty  kytièky.
Zaslou�enou odmìnou nám byla
v  hospùdce  U  Ptáèkù  houbová
omáèka  a  studené  pivko.  Veèer
z  nás  únava  spadla  a  tak  nám
veèerka  opìt  nic  neøíkala.  Spát
mù�eme a� doma.

 � Jak ten èas letí! Naplá
novaného bylo hodnì, tak �ádné
zdr�ování.  Po  snídani  pøijeli  na
stávající  novoman�elé  �  Radek
s  Milou.  Budou  s  námi  a�  do
konce  pobytu.  Dopoledne  nám
udìlal Libor pøedná�ku, pøedstavil
rehabilitaèní  pomùcky,  vysvìtlil,
jak to chodí v poji��ovnách, upo

zornil  na  zmìny  pøi  podávání
poukazù,  zodpovìdìl  dotazy.
Bylo  to  velmi  pøínosné.  Dìkuje
me. Najednou byl èas obìda a po
nìm dal�í výlet. Prùvodcem nám
byl  Milan  Ptáèek.  Pøed  rokem
jsme se byli podívat na Vaøákovy
Paseky. Obec byla koncem války
vypálena a loni pracovali na stav
bì její repliky. Byli jsme zvìdaví,
jak pokroèili. Døevìnice  i  ostatní
stavení ji� byly hotové, ale zavøe
né za plotem. Na�el  se obìtavý
místní mladý mu� Martin Kudela,
který nás provedl, øekl zajímavos
ti,  pustil  do muzea,  kde  jsme  si
pøeèetli o historii obce pøed vypá
lením.

Dal�ím cílem cesty byla kapliè
ka sv. Huberta. Tu nechal postavit
a vysvìtit pan Mira Mikeska. Na
v�tìvujeme ji ka�doroènì. Je zde
nádherný rozhled do v�ech stran,
na místní pastviny. Vidìt je dale
ko,  i  na  Slovensko.  Prostì  klid,
pohoda. A pøi�lo pøekvapení. Mi
rek dovezl  20  frgálù! Prostì po
hádka. Ka�dý ochutnal tu dobrotu
� frgál borùvkový, hru�kový, tva
rohový, oøechový,  jen se  rozplý
valy na  jazyku. Pít bylo  také co.
Je tøeba je�tì nìco víc ke �tìstí?



 

Nám nic nechybìlo. I to sluníèko
vé poèasí nám pøálo. Potøebovali
jsme  tro�ku  zchladit.  To  nám
umo�nila  Studená  studánka.  Je
léèivá, má dobrou a opravdu stu
denou  vodu.  Nìkteøí  chtìli  její
úèinky vyzkou�et a tak ve studán
ce brouzdali. Veèeøi pøipravili opìt
Milan  a  Naïa  Ptáèkovi.  Byl  to
peèený  divoèák,  moc  dobrý
a mìkký! Nemìlo to chybu.

Hned po snídani jsme
se  rozjeli  do Vysokého Pole, do
Envi Centra.  I zde  jsme byli  loni
a moc se nám tu líbilo. Envi Cen
trum pøibli�uje, jak se døíve �ilo �
skromnì, z výdobytkù hospodáø
ských  zvíøat  a  výpìstkù  ze  za
hrádky. Jsou zde volnì v�echna
domácí zvíøata. Letos k nim pøibyl
i 2mìsíèní muflonek. Krásný dro
beèek, který chodil za �mámou�,
panem  Barcuchou.  Loni  jsme
s  ním mìli  projí�ïku  na  povozu
a tak to letos zopakovali. Konì ji�
byli nastrojeni a nachystáni. Pan
Barcucha byl velmi ochotný, do
vezl nás køí�ovou cestou ke kap
lièce,  odtud  jsme si  pro�li  nauè
nou  stezku  a�  ke  studánce.  Po
stranách  stezky  jsou  vysázeny
rostliny a byliny, v�e s popiskami
a s vlivem na organismus. A pak
opìt povozem zpìt a výklad o zví

øatech, zahrádce, �ivotì v døevì
nicích.  Bylo  to  moc  pøíjemné
a pøínosné dopoledne. Dìkujeme
za  ochotu  a  za  rok  opìt  toto
centrum  nav�tívíme.  Sluníèko
a program udìlaly své a tak ten
tokrát odpoèinek pøi�el vhod. Ka
�doroènì pøedposlední den nám
Míla Ptáèek  griluje  kuøecí  kytky.
Je  to paráda, kdy� poèasí vyjde
jako letos a my mù�eme sedìt na
zahrádce, pozorovat, jak se kuøát
ko  griluje.  Povídat  si  pøi  pivku,
nasávat vùni a tì�it se na dobrotu.
Je jasné, �e nám chutnalo, �e se
nám ani nechtìlo domù.

  den  poslední,  den
odjezdu. V�echno  jednou konèí,
aby  za  rok  mohlo  zase  zaèít.
Místní kamarádi ji� nyní dostali za
úkol najít místa, kam bychom se
mohli  pøí�tì  vydat.  Je  jasné,  �e
zase pøijedeme. Pobyt má vliv i na
zlep�ení zdravotního a psychické
ho  stavu,  dokázali  jsme  si,  co
je�tì  zvládneme.  Jsme  tu  jako
doma,  mezi  svými.  A  letos  nás
opravdu moc pøekvapili sponzor
skými  dary.  Staèilo  si  postesk
nout, �e jsme na rekondice nedo
stali dotace a hned byla odpovìï:
�My  vás  nenecháme  padnout.�
A  komu  dìkujeme?  Pøedsedovi
Zemìdìlského dru�stva FL, panu
Kli�ovi, panu Mikeskovi, man�e
lùm Ptáèkovým, paní Hrachovco
vé a DMA, panu Dadejovi. V�ech
si vá�íme za  jejich pøístup a  lid
skost,  moc  dìkujeme.  Takový
pøístup se  jinde nevidí, bez nich
bychom nemohli  rekondici usku
teènit. Podìkování si také zaslou
�í v�ichni, kteøí nám pomáhali �
paní Ing. Lidu�ka Filgasová, paní
Michalka  �viráková,  pan  Franti
�ek Hamar, pan Ludìk Høib a pan
Lojza �ídek.

Irena Hrubá



Èlenové  Rosky  Brnomìsto
se  se�li  na  leto�ní  druhé
rekondici opìt v oblíbeném

rekreaèním  zaøízení  v  Èe�kovi
cích.  Pøijí�dìli  jsme  postupnì
bìhem páteèního odpoledne. Po
veèeøi  jsme posedìli u kytary se
Standou  a  hlavnì  se  povídalo
a plánovalo.

Ka�dý  den  se  zaèalo  rozcviè
kou, kdy nám Maøenka s Milo�em
pìknì  rozcvièili  nejen  tìla,  ale
i  ruce.  A  ty  jsme  potøebovali  na
dopolední víkendovou ergoterapii
� vymalovávali jsme na�e propa
gaèní  dráèky,  ale  i  sluníèka
a ptáèky. Ty potom pou�íváme pøi
prezentaci na�í Rosky. Dále jsme
si  z  rulièek  od  toaletního  papíru
udìlali �tìrchátka (nenapadá mì
správný  název),  a  ta  jsme  pak
pou�ívali jako doprovod pøi zpìvu.
Mezi tím jsme si zacvièili na �id
lích,  nìkteøí  prùbì�nì  vyu�ívali
na�eho kamaráda maséra Jánka,
který jim promasíroval jejich ztuh
lá  tìla  a  dále  pøedvedl  ukázky
asijského cvièení. Odpoledne nì
kteøí  �li  na  vycházku,  ale mnozí
vyu�ívali celý pobyt slanou teplou
vodu v bazénu v sousedním ho
telu Panorama  i následné pose
zení u kafíèka v krásném prostøe
dí s palmami i kytièkami. V sobotu
za námi pøijel  novoman�el  Jení
èek  s  kytarou.  A  tak  nám  na�i
muzikanti zahráli k  tanci  i posle
chu.  Popøáli  jsme  èervnovým
oslavencùm k narozeninám a ta
ké  Staòkùm  k  1.  výroèí  svatby.
A také èerstvé babièce Janièce.

V nedìli jsme za vydatné pomo
ci Rosti dovezli na�i bývalou èlen
ku Evu, která bydlí v Blansku a je
odkázaná  na  vozík.  Dìvèata  ji
bìhem  roku  nav�tìvují,  jsme
v �poèítaèovém� spojení, ale v�dy
se rádi i osobnì sejdeme. Aby si
nás  více  u�ila,  pøipravili  jsme
i hudební program a generálku na
módní pøehlídku ve stylu 30.  let,
obèerstvení, bingo. Ona nás po
tì�ila nejen dárkem pro novoman
�ele,  ale  i  finanèním  darem  pro
na�i organizaci, za co� jí dìkuje
me.  V  pondìlí  jsme  opìt  vyu�ili
krásného poèasí ke cvièení v ba
zénu, vidìli  jsme i úèastníky na
�eho kursu nìmèiny, �e si obèas
opakují pár slovíèek. Odpoledne
jsme si zahráli mölkky, které nám
vyrobil Petr, nebo pètanque. A ně
kteøí se pohoupali na houpaèce èi
vylezli  na  prolézaèky  v  rámci
fotografické  soutì�e Pøekonej
sám sebe.

A veèer jsme se pøi kytaøe ob
lékli ve stylu 30. let � �lo o pøípra
vu stylového obleèení na koncert
v Hodonínì pøed Parkinsoniádou.
V rámci pøehlídky jsme obdivovali
èelenky, klobouèky, korále a i Lu
dìk si pochvaloval �aty, nejen pro
jejich vzdu�nost, ale prý  i hezký
pohled na �eny. Byla to zajímavá
doba, ale na ka�dodenní no�ení
to není. V úterý ráno jsme zahájili
opìt rozcvièkou, ale tentokrát na
�idlích  a  s  nafukovacími  míèky.
Potom bazén, cvièení, vycházka.
Odpoledne  jsme  vyu�ili  pozvání
paní  Hrube�ové  ze  Synthonu
a jeli jsme do Blanska do firmy na
exkurzi,  kde  jsme  se  dovìdìli
opìt  nejen  mnoho  zajímavého
o  èinnosti  firmy,  co  probìhlo  za
poslední  rok, a podívali  jsme se
i  do  výrobních  prostor,  co�  bylo
pro  na�e  èleny  velmi  zajímavé.
Díky  Synthonu  jsme  získali  pro
na�e èleny nový motomed, který

Rekondièní ozdravný pobyt
RZ Vyhlídka



 

nám  byl  pøedán  v  rámci  startu
víkendového maratonu a ji� slou�í
první  èlence  v  poøadí,  Libu�ce.
Veèer jen pár spoleèenských her
a hlavnì oblíbený roskaøský �olík,
který jsme hráli prùbì�nì ve vol
ných  chvílích,  jak  jsme  se  se�li
u  stolu  aspoò  ve  3  lidech.  To
doma  v�ichni  nemají  a  je  nutné
i mozek tro�ku namáhat.

V  dal�ích  rychle  ubíhajících
dnech byly cvièení i s oblíbenými
dìtskými øíkadly, stolní tenis, fot
bálek,  bingo,  masá�e,  cvièení
individuální i skupinové, vycházka
ke  studánce,  k  rybníèku,  okolo
Panoramy.

Na�e zdravotnice Broòa dohlí
�ela  nejen  na  pitný  re�im,  øekla

nám i nìco o správné vý�ivì pøi
RS,  zmìøila  tlak.  O  pestrý  pro
gram se starala Majka s Vlastou
a hlavnì Standa s kytarou. Tento
rekondièní  ozdravný  pobyt  byl
podpoøen pøíspìvkem Statutární
ho mìsta Brno MÈ Brnostøed.

Vlasta Blatná

Víkendový maraton
Pøekonej sám sebe

na Bosono�ském sudovalu

A tak jsme v sobotu 6. srpna
2016 za�ili výbornou atmo
sféru v lesním areálu u my

slivecké chaty v Bosonohách pøi
soutì�i ve válení pivního sudu do
kopce na èas.

Akci zahájil Vladimír Koudelka
�  velký  organizátor  kulturních
i sportovních akcí, paní místosta
rostka  Bosonoh  Daniela  Kalná,
poøadatel Milo� Doèekal, za nás
øekla pár slov Vlasta Blatná. Pøi
vítali vzácné hosty � olympioniky
minulé � Vìru Rù�ièkovou a dal�í
i zástupce nejmlad�í generace �
atletku Michaelu Hrubou,  leto�ní
juniorskou mistryni svìta ve sko
ku vysokém, která nás reprezen
tovala  i  na  leto�ních  OH  v  Riu.
A právì tyto dvì se s námi i spo
leènì vyfotografovaly.

My  jsme  si  vzali  altán  a  na�e
propagaèní  materiály,  velký  zá
jem  byl  i  o  magnetky  a  placky.

Celý  den  se  u  nás  ve  stánku
zastavovali lidé, opravdu se je�tì
o RS moc neví. I proto jsou takové
akce potøebné.

Pøed  15.  hod.  se  postaraly
o vzruch svým pøíjezdem motor
ky. Obdiv sklízela stará jawa, ale
dìti mìly nejvìt�í zájem o  tu se
sajdkárou. Pøed tím si vìt�ina dìtí



nechala  na  oblièej  namalovat
oblíbené obrázky. A tak se fotilo
a fotilo. Radovan Holub pak infor
moval pøítomné o projektu Pøeko
nej  sám  sebe  i  o  blí�ícím  se
kongresu  v  MU  BrnoBohunice
17. 9. 2016, který bude vìnován
léèbì nemoci RS.

A  pak  zaèala  vlastní  soutì�.
Soutì�ili jednotlivci � mu�i, �eny,
mu�i  Old  boys  i  oblíbené  pivní
�tafety, kde na øádné vypití tuplá
ku  piva  dohlí�el  hlavní  rozhodèí
Krtek � Miroslav Kratochvíl � mistr
svìta v kolové.

Jednotlivci  to  opravdu  berou
soutì�nì  a  èasy  kolem  15�20
vteøin jsou obdivuhodné. A �tafeta
èasomìøièù bez bot v èele s mís
tostarostkou  Danielou  Kalnou  �
jsme  pøece  v  Bosonohách,  nás
opravdu pobavila. Milým pøekva
pením  byla  i  olympijská  �tafeta.
Byla  by  �koda  nevyu�ít  pøítom
nosti 5 úspì�ných úèastníkù OH.

My jsme se nakonec do soutì�e
ve �tafetì taky pøidali, jen nás na
trati bylo 10 místo 4. Pøece jen ten
kopec byl dost pøíkrý a sud tì�ký,
tak nám tìch 5 m ka�dému staèi
lo. Ale ne�lo o vítìzství.

A do doprovodné soutì�e v rud
liádì jsme se také pøidali. Nejprve
dámská  èást  dvojice  veze  na

koleèku  svého  partnera,  asi  ve
tøetinì trati se vymìní a on vytlaèí
partnerku a� k cíli. Tam se zapo
jila  i Hanka s Holubemjuniorem
a Vlasta s vnuky Luká�kem a pak
i s Tomá�kem. Tìch 15 kg part
nera staèí a Vlasta si do koleèek
sedla a� v cíli.

Silák Franta pøedvedl své silác
ké  kousky  ohýbání  �eleza.  Pøi
lehu na høebících, kdy� do kova
dliny,  kterou mìl  na  hrudi,  bou
chali  kladivy  a  pak  si  na  desku
stoupli 3 v prùmìru 100kg mu�i,
tak to u� jsme jen zatajovali dech
a úpìli bolestí.

Po  celý  den  byl  výborný  pro
gram  �  k  tanci  i  poslechu  hrál
HELÁN BAND Jiøího Helána, ve
èer zaèal koncert skupiny Bohou�
Josef a Burma J, Freddie Bresky
Freddie Mercury REVIVAL. Ve
èerní program pokraèoval, ale to
u�  jsme se nìkteøí  rozlouèili. Po
celý  den  bavil  hosty  populární
moderátor Ludìk SAVANA Urbá
nek.  A  nezapomenutelnì  celou
akci  komentoval  Milo�  Doèekal
a hlavní organizátor pan Koudel
ka.  Poèasí  bylo  skvìlé,  pobavili
jsme se a pøí�tí rok urèitì pøijede
me zase.



 

V  leto�ním roce se uskuteènil  ji� 11. roèník
soutì�e, na kterém nechybìli ani èlenové
na�eho sdru�ení. Do kategorie �Fotografie�

zaslali  své  pøíspìvky  Vlasta  Pávová,  Bohuslav
Veèeøa, Petr �i�ka a do kategorie �Malba� obrázky
malované tu�kou Rù�ena Koutníková. Pøispìli jsme
i do kategorie �Literární tvorba�, a to dvìma povíd
kami  Evy  Zavadilové  a  jednou  povídkou  Petra
�i�ky. Soubor výrobkù, které na�i èlenové vyrábìjí
na  pracovní  terapii  nebo  rekondièních  pobytech,

jsme pøihlásili do kategorie �Kombinovaná techni
ka�.
V�echny  zaslané  fotografie,  obrázky,  povídky
i výrobky obdr�ely èestná uznání, èeho� si nesmír
nì vá�íme a vzhledem k tomu, �e porota vybírala
z  3000  zaslaných  dìl,  to  pova�ujeme  i  za  velký
úspìch pro jihlavskou Rosku.

 Navíc v kategorii �Osobnost roku� získala oce
nìní pøedsedkynì Rosky Jihlava Jitka Veèeøová za
dlouholetou  èinnost  v naplòování my�lenky  celo
státního projektu Tvoøíme du�i.

Úspìch jihlavské Rosky
v Liberci



Na ostrovì, který dìti hle
daly  podle  staré  mapy,
byl  ukrytý  poklad. A  pro

na�e  piráty  nebyl  problém  najít
schovaný  poklad.  I  my  jsme  si
mohli vzít zlatý peníz. Podle ohla
sù v�ech velmi vydaøená plavba,
dìti  se  pøíjemnì  zabavily  a  my
jsme si u�ili plavbu, nad�ení dìtí
z pirátské výpravy pøe�lo i na nás.

Druhé zastavení � hodonínská
zoologická  zahrada.  Men�í,  ale

pøíjemná procházka po zoologic
ké zahradì, kde je k vidìní chov
ný pár vzácných lvù jihoafrických,
kterým se pro jejich srst pøezdívá
bílí  lvi. Tøetí zastavení Bukovan
ský  mlýn.  Rozhledna  ve  stylu
vìtrného mlýna holandského typu
vysoká 15 m je zdaleka viditelnou
dominantou nad obcí Bukovany.

Poèasí  nám  pøálo  a  výlet  se
vydaøil, co víc si pøát.

Výlet Rosky Jihlava
a Rosky Brno



 

Domov sv. Josefa je 1. mo
delové a zatím stále

 za
mìøené na komplexní péèi o  lidi
s tímto nevyléèitelným onemocnì
ním.  Je  umístìn  v  prostorách
bývalého barokního klá�tera v �i
rèi, bývalého pivovaru � Domu sv.
Damiána  a  bývalé  fary  �  Domu
sv.  Kláry  u  Dvora  Králové  nad
Labem.  K  Domovu  nále�í  areál
s  volnì  pøístupným  obnoveným
zámeckým  parkem,  novou  rela
xaèní zónou a bylinkovou zahra
dou. Ty slou�í k trávení volného
èasu  nejen  klientù  a  jejich  ná
v�tìv,  ale  i  místních  obyvatel
a  dal�ích  náv�tìvníkù.  Dochází
zde  tedy  k  setkávání  zdravých
a hendikepovaných.

  je
pochopení  jedineènosti  ka�dého
èlovìka a úcta k jeho osobnosti.
Jsme pøesvìdèeni, �e lidský �ivot
v  jakékoliv  podobì  je  vzácným
darem, a proto je tøeba si jej vá�it
a chránit ho. V péèi o nevyléèitel
nì nemocné se sna�íme naplnit
celou �íøi potøeb pro jejich dùstoj
ný  a  plnohodnotný  �ivot.  Na�e
èinnost zahrnuje:

n zdravotní a sociální péèi
n rehabilitaci
n psychoterapii a duchovní péèi
n umìleckotvoøivou èinnost
n kulturní, vzdìlávací a volnoèa
sové aktivity vèetnì poznáva
cích výletù

n aktivní zapojování veøejnosti
formou dobrovolné a finanèní
pomoci a úèasti na kulturních
a vzdìlávacích aktivitách

V souèasné dobì provozujeme
tøi  oddìlení  (zdravotní,  odlehèo
vací a odd. trvalého pobytu) o cel
kové kapacitì 86 pacientù. O ne
mocné se stará vy�kolený zdra
votní  a  o�etøovatelský  personál
24 hodin  dennì. Odbornou péèi
se  maximálnì  sna�íme  sladit
s atmosférou Domova a pøizpùso
bit individuálním potøebám ka�dé
ho jednotlivce.

Svatoanenské slavnosti
v Domovì svatého Josefa

v �irèi



Slavnosti  byly  zahájeny  poutní
m�í  svatou  v  kostele  sv.  Anny
s hudebním doprovodem. V úvo
du slavností se pozornost obrátila
na otevøení èásti bylinkové zahra
dy, pak se rozbìhl pestrý program
v celém areálu. Pro náv�tìvníky
bylo  pøipraveno  bohaté  obèerst
vení, mo�nost komentované pro
hlídky  nejen  bylinkové  zahrady,
kostela, ale i od prosince otevøe
ných nových prostor Domova sv.
Josefa. Po celý den probíhal jar
mark lidových øemesel a chránì
ných dílen. K milé atmosféøe pøi
spìla celá øada umìlcù.

Nás  roskaøe  (bylo  nás  asi  20)
provedla  prostorami  Domova
zdej�í pracovnice paní Michaela
Hospodková.  Mj.  nám  umo�nila
prohlídku pokojù, kde jsou ubyto
váni  pacienti  a  seznámila  nás
s podmínkami  jejich pobytu. Její

komentáø byl velmi vtipný, ochot
nì  odpovídala  na  ve�keré  na�e
dotazy. Následoval obìd, kterého
se zúèastnil také pan Mgr. Domi
nik Melichar, vedoucí Domova sv.
Josefa. Spoleènì jsme se domlu
vili  na  budoucí  spolupráci.  Po
obìdì  jsme se v�ichni vydali do
parku plného stánkù, atrakcí, dob
rot a kulturních pøedstavení. Celý
den se vydaøil, poèasí nám pøálo.

Na závìr si neodpustím nìkolik
mo�ná posmutnìlých slov. Bohu
�el u nás existuje mnoho pacien
tù, které RS doslova pøeválcova
la, a tak jsou odkázáni na pomoc
druhých. V lep�ím pøípadì se o nì
starají  rodinní  pøíslu�níci,  co�  je
pro nì velmi vyèerpávající, v hor
�ím  pøípadì  �ijí  v  rùzných  ústa
vech.

Jak nám Michaela øíkala, poèet
�ádostí  o  alespoò  krat�í  pobyt
v Domovì sv. Josefa je nìkolika
násobnì vìt�í ne� poèet volných
lù�ek.  Myslím,  �e  lidé,  kteøí  u�
jsou  shodou ne��astných náhod
rezistentní vùèi jakékoliv léèbì, si
zaslou�í vìt�í pozornost spoleè
nosti.

Ivana Rosová



 

Projekt Pøekonej sám sebe
je  zamìøen  na  podporu
lidí s  roztrou�enou skle

rózou  a  osvìtu  o  této  nemoci.
Vyjí�dí  ka�doroènì  na  14  tras
napøíè Èeskou republikou a ve
30  mìstech,  kde  je  regionální
organizace  sdru�ení  Roska,
informuje  veøejnost  o  onemoc
nìní RS.

Tentokrát jsme vyu�ili cvièení
na  pohybovém  léèebném  pøí
stroji,  který  pøátelé  z Brna  pøi
vezli, slo�ili a umo�nili nám  jej
vyzkou�et.  Vystøídali  jsme  se
témìø  v�ichni,  následovala
okru�ní  jízda  v  sajdkáøe.  Té
neodolal  ani  p.  Lodr,  kterému
také  dìkujeme  za  podporu
a  roz�íøení  znalostí  o  chrámu

sv.  Bartolomìje  v  Plzni.  Pro
hlédli  jsme  si  blízké  okolí  ná
mìstí  Republiky  a  za  velkého
zájmu kolemjdoucích nás skupi
na motorek,  sajdkáry  a  dopro
vodných  aut  opustila  a  vydala
se smìrem na Mariánské Láznì
a  A�.  Za  rok  na  shledanou,
pøátelé.

Dìkujeme za umo�nìní na�e
ho setkání v centru mìsta Ma
gistrátu mìsta Plznì.

Za Rosku Plzeò
Anna Stejskalová

Pøekonej sám sebe v Plzni



Celá  rekondice byla posta
vena na . Pùl
hodinová  ranní  rozcvièka

pod vedením na�í dlouholeté cvi
èitelky Evy Jandové byla spoleè
ná.  Odehrávala  se  na  otevøené
verandì,  uprostøed  pøírody  za
zpìvu  ptákù. Rozcvièka  slou�ila
k  rozhýbání  celého  tìla.  Zaèali
jsme prodýcháním. Pokroèilí  vy
zkou�eli vzorový stoj a rovnová�
né pozice. Rozhýbali jsme v�ech
ny klouby, støídali jsme pøedklony,
záklony, úklony, zkruty. Zdatnìj�í
cvièence  pøevzala  v  pravidelné
dopolední  a  odpolední  hodinì
opìt Eva Jandová. Pøi meditaèní
hudbì vevnitø nebo v pøírodì jsme
zaèínali kratièkou relaxací v lehu
na zádech, prodýcháním, uvolnì
ním jednotlivých èástí tìla. Vlastní
cvièení  probíhalo  v  lehu  na  zá
dech, bøichu, boku, sedu, sedu na
patách, vzporu kleèmo. Postupnì
mohla Eva  Jandová pøi  pohledu
na zlep�ující se cvièící volit nároè
nìj�í  rehabilitaèní  cviky  podle
Ludmily  Moj�í�ové,  Antonína
Klímy,  p. Polá�ka,  dr.  J.  Tillicha
aj.  Èerpala  ze  svých  bohatých
zku�eností, získaných na rùzných
semináøích. Cvièení  jsme konèili
zase krátkou relaxací, dýchacími
cviky z jógy a dokonce jsme zkou
�eli i jóganidru a krátkou meditaci.
Vozíèkáøe a ménì zdatné cvièily
støídavì  pøedsedkynì  Jana  Na
kládalová  a  Maru�ka  Kopeèná.
Celé tìlo se rozhýbalo pøedev�ím

pomocí  overballù  a  gymnastic
kých stuh. Hodinová cvièení kon
èila  rùznými  hrami  na  zlep�ení
pamìti, legrace jsme u toho u�ili
dost a dost. K rehabilitaci mù�e
me klidnì pøiøadit i výlet 11 úèast
níkù na Sv. Hostýn. Dva nejzdat
nìj�í  se  rozhodli  pro  obì  cesty
pì�ky,  ale  na  Hostýn  nedo�li,
dé��  je  zahnal  zpátky.  Ostatní
volili  cestu  nahoru  autobusem
a po prohlídce krásného poutního
místa se pì�ky vydali dolù. Ces
tou  prý  pro�ili  tøi  roèní  období,
pøíjemné jarní povìtøí, letní sluníè
ko a protivný podzimní dé��.

zajistily  cho
vatelky z Jezdeckého klubu z. s.

Radkova  Lhota.  Pøijel  mezi  nás
u� známý star�í zku�enìj�í hnì
dák Sentim a mladý zvídavý vy
soký vraník Dekor. Za krásného
poèasí si jezdci okruhy u�ívali. Na
Sentimovi  si  troufla  jet  i  ménì
zdatná pacientka a dokonce i jed
na  vozíèkáøka.  S  koòmi  jsme
pro�ili bájeèné odpoledne.

Po dvou letech za námi pøijela
MUDr. Vladimíra Sládková, neu
rolo�ka MS centra FN Olomouc.
Její byla vlastnì pøá
telskou besedou. Zaznìlo mnoho
fundovaných informací v odlehèe
né atmosféøe. Paní doktorka mlu
vila o nových velmi úèinných, ale
také  velmi  nákladných  lécích.

Jubilejní 30. rekondice
Rosky Olomouc



 

Jejich  vedlej�í  úèinky  se  stále
testují.  Dr.  Sládková  opakovanì
zdùraznila vèasnost zahájení léè
by po stanovení diagnózy. Dne�ní
mladí  pacienti  mají  k  dispozici
mnohem úèinnìj�í preparáty, ne�
tomu bývalo døíve. Pøesto se nì
kteøí pacienti rozhodnou, �e me
dikamentózní  léèbu nepodstoupí
� zøejmì ze strachu z vedlej�ích
úèinkù � a zvolí radìji alternativní
léèbu. Poznamenala, �e pacienta,
který se léèil alternativnì a uzdra
vil  se,  nezná.  Beseda  probíhala
formou  otázek  a  odpovìdí  i  for
mou diskuse. Dovzìdìli jsme se
o  harvardské  léèbì,  kdy  infuze
probíhají  po  interferonech  i  pøi
jejich podávání. Diskutovali jsme
o  problémech  s  pamìtí,  zvlá�tì
krátkodobou, dále o  tom, �e nì
která  zdravotnická  zaøízení  jsou
pro  posti�ené  tì�ko  dostupná.
Znovu  jsme  se  vrátili  k  pøístroji
motomed,  který  pøivezl  p.  Naj
man. Oba pacienti, kteøí ho mohli
vyzkou�et, shodnì uvedli, �e im
pulsy  jsou  po  èase  nepøíjemné.
Paní doktorka poskytla øadu indi
viduálních  konzultací.  Mìli  jsme
radost,  �e  s  MUDr.  Sládkovou
pøijel  také  odborný  poradce  na
rehabilitaèní  a  kompenzaèní  po
mùcky p. Miloslav Smékal. Srdeè
nì se s námi ná� dlouholetý pøíz
nivce pozdravil, poskytl  individu
ální  konzultace  a  provedl  servis
chodítek  a  vozíkù.  Jako  v�dy
s  sebou  tento  vozíèkáø  pøivezl
sluníèkovou náladu, které má na
rozdávání.

Bìhem rekondice jsme absolvo
vali  dvì Mgr.  Petra
Jílková je zástupcem firmy MEDI
MAT inko, s. r. o., pro celou Mora
vu. Výklad Management  inkonti
nence spojila s promítáním osno
vy na zeï. Inkontinence postihne
ka�dého a mù�e mít nejrùznìj�í
dùvody.  Dùle�itá  je  dostupnost
záchodu a mo�nost jeho pohodl
ného pou�ití. P. Jílková popisova

la  absorpèní  pomùcky,  které  na
ukázku  pøivezla.  Mluvila  o  rùz
ných  firmách,  ale  jednoznaènì
preferovala �védskou firmu Tena.
Komentovala mikèní  deník paci
enta, který jsme dostali. Podle nìj
se propoèítá stupeò inkontinence
a  pøedepí�e  vhodná  pomùcka.
Pomùcky se musí po 8 hodinách
vymìòovat. Dùraz byl polo�en na
péèi  o  poko�ku  s  upozornìním,
�e  �ádné  kosmetické  pøípravky
(krémy,  vazelíny)  poji��ovny ne
hradí.  Paní  Jílková  uvedla  øadu
pøíkladù  ze  �ivota  starých  lidí,
které nav�tìvuje a odpovídala na
dotazy z na�ich  øad. A� z Písku
pøijel  s  ukázkami  nejrùznìj�ích
kompenzaèních pomùcek p. Naj
man.  Mluvil  za  firmu  AKTIV
(www.aktivpisek.cz), která spolu
pracuje  s  ústavy  sociální  péèe,
domovy  dùchodcù,  sanatorii,  lé
èebnami,  �kolskými  zaøízeními
i  jednotlivci. Pomùcky �  repaso
vané  i  nové  �  posílají  po�tou,
kurýrem nebo rozvá�ejí firemním
autem.  Pomùcky  pùjèují  na
zkou�ku  i  prodávají.  �iroce  ko
mentoval  pøístroj  motomed,  po
mocí kterého se dá hýbat rukama
nebo  nohama,  k  variantì  obou
konèetin souèasnì byl zdr�enlivý.
Dva z nás si pøístroj mohli vyzkou
�et. Referovali, �e po vyzkou�ení
nohy bolely, ale to bylo asi správ
nì. P. Najman pøivezl také toalet
ní  køeslo  a  nejrùznìj�í  pomùcky
k  polohovacím  postelím  (napø.
podlo�ky  pod  hlavu,  pod  bedra,
pod kyèel aj.). Probíral postupnì
pomùcky z firemního katalogu.

Spokojenost mezi zájemci vyvo
laly   p.  Jakuba  Zemana
z  Kromìøí�e.  Masíroval  podle
pøání � krèní, bederní páteø, celá
záda i konèetiny. Pacienti poci�o
vali  úlevu,  sympatického  pana
maséra  chválili  i  pro  jeho  lidský
pøístup.

Na rekondici jsme za�ili spoustu
. Zajímavý byl návrh pøed

sedkynì  Jany  Nakládalové,  aby
podle  televizního  poøadu  Pavla
Zedníèka Kuròa, co to je? ka�dý
pøivezl nìjaký nezvyklý pøedmìt.
Pøedmìty  se  tøemi  mo�nostmi,
k  èemu  by  mohly  slou�it,  byly
oèíslované  a  vystavené  nìkolik
dní  v  zimní  zahradì.  Postupnì
jsme je chodili zkoumat a zapiso
vali své tipy. Poslední veèer maji
telé pøedmìtù odtajnili jejich úèel.
Tak jsme poznali masá�ní koleè
ko, posilovací pomùcku, døevìné
formy na máslo, hladítko pøi práci
keramika, archaické pomùcky na
opravu pono�ek nebo rozepínání
baèkor, detektor ionizujícího záøe
ní,  pomùcku na otvírání  zavaøe
nin, lékaøské pomùcky, rafinova
nì slo�ené lehátko aj. Moc jsme
se pøi  tom pobavili. Na závìreè
ném veèeru bylo vyhodnocení. Po
tøi  veèery  se  odehrávaly  turnaje
v  ku�elkách.  O  humor  nebyla
nouze.  Dobrou  pohodu  pøinesla
také  tradièní  tombola,  ve  které
ka�dý vyhrál pìkné dárky. Èasto
jsme  se  po  rùzných  skupinkách
scházeli k pøátelskému posezení,
po veèeøi jsme taky rádi posedìli.
Výsti�nì  to  shrnula  Jarka  �  za
celý  rok  jsem se  tak nenasmála
jako tento týden. Dobrá nálada je
pro roskaøe balzám na du�i.

Jubilejní  30.  rekondièní  pobyt
jsme  si  krásnì  u�ili.  Kdy�  se
pøedsedkynì  Jana  Nakládalová
zeptala, kdo pojede na rekondici
pøí�tí  rok,  zvedl  se  les  rukou.
Nemohla být pro ni lep�í pochvala
za vzornì nápaditì uspoøádanou
rekondici.

Chceteli o nás vìdìt víc, dozví
te  se  to  na  na�ich  stránkách
www.roskaolomouc.cz.

Marie Nádvorníková



Je  to první obèanské sdru
�ení pro roztrou�enou skle
rózu v Turecku a 5. èervna

1988 bylo Radou ministrù zaøa
zeno  mezi  �veøejnì  prospì�né
organizace�.

První setkání r. 1988 probíha
la v obývacím pokoji a pokraèo
vala v pøízemním domì v krás
ném  mandarinkovém  sadu.
V kvìtnu 2004 byl dùm zbourán,
ale  pozemek  i  sad  zùstaly  za
chovány. Souèasná budova má
dvì podla�í s plochou 270 met
rù ètvereèních, ale celková u�it
ná  plocha  tvoøí  533  metrù.
V novém domì najdete prostory
urèené k fyzioterapii a psycho
terapii i bazén u�ívaný k hydro
terapii.  Od  pondìlí  do  soboty
jsou v denních hodinách na�im

èlenùm k dispozici specializova
ná  o�etøovatelka  a  psycholog.
K tomu, abychom mohli pøispí
vat  k  �ir�ímu  povìdomí  o  roz
trou�ené  skleróze  mezi  turec
kým obyvatelstvem, máme spo
leèenskou místnost, uèebnu pro
�edesát  osob  i  prostory  pro
sekretariát a výkonný výbor.

Jde o první denní rehabilitaèní
støedisko pro roztrou�enou skle
rózu v Turecku.

Na�e  sídlo  je  v  ulici  Sehit
Kubilay  20,  Narlidere  �  Izmir,
Turecko.

Hlavní  cíle  na�eho  spolku
mù�eme  rozdìlit  do  �esti  sku
pin:

n V Turecku �ije zhruba ètyøi
cet tisíc pacientù s diagnó
zou roztrou�ené sklerózy,
ale mnoho lidí stále neví,
o jakou nemoc jde, co tako
vá diagnóza znamená pro
pacienta i rodinu, jaké jsou
obtí�e, léèení a dal�í souvis
losti. Cílem na�eho sdru�ení
je o RS informovat podobnì
jako o cukrovce nebo astma
tu, o nich� se ve spoleènosti
u� leccos ví.

n Podporovat pacienty
a umo�òovat jim pøístup
k diagnostice, léèbì i rehabi
litaci.

n �íøit solidaritu s pacienty
i jejich rodinami.

n Zlep�ovat kvalitu �ivota ne
mocných pomocí skupino

Izmirská spoleènost
pro roztrou�enou sklerózu



 

vých aktivit vycházejících
z neuropsychologie, ale i in
dividuálními pohovory, fyzio
terapií a rehabilitací (pracov
ní terapií, napø. ruèními pra
cemi, kreslením).
Vytváøet projekty na podporu

produktivity nemocných RS.

Odmìòovat mladé vìdce za
bývající  se výzkumem roztrou
�ené sklerózy.

Na�ím posláním je informovat
pacienty a jejich rodiny o �ivotì
s RS, o mo�nostech léèby a re
habilitace, a tím zvy�ovat kvali
tu �ivota lidí, kteøí jsou kvùli své
nemoci vnímáni jako �posti�ení�.
Jako spolek pracujeme ve vzá
jemné  shodì  a  sna�íme  se
dostat k pacientùm a jejich rodi
nám prostøednictvím akcí, které
jsme  za  posledních  dvacet  let
organizovali.

S  diagnózou  roztrou�ené
sklerózy �ije v Turecku zhruba
40 000 lidí. Mezi nimi je mnoho
mladých. Roztrou�ená skleróza
je nejen nemoc, která sní�ením
pracovní  výkonnosti  ohro�uje
pracovní  �ivot  nìkterých  paci
entù, ale také spoleèenský po

jem.  Proto  je  jedním  z  na�ich
hlavních  cílù  informovat  turec
kou veøejnost.

Pøibli�nì  50  %  lidí  navzdory
své  nemoci  po  dlouhou  dobu
svého �ivota pracuje. Negativní
zmìny  probíhající  v  tìle  v�ak
vedou ke komplikacím v práci,
v rodinném �ivotì i v psychice,
co� znamená, �e èlovìk v tìch
to  oblastech  potøebuje  pomoc.
I kdy� vývoj nemoci je v podsta
tì pomalý a postupný, ke zmì
nám rozhodnì dochází. To vede
èlovìka k tomu, �e v závislosti
na mìnící se dynamice postup
nì  pøetváøí  svùj  �ivot.  Na�e
sdru�ení  se  lidem  s  RS  sna�í
pomoci.  Pacienty  informujeme
a pomáháme  jim mìnit organi
zaci jejich �ivota.

Hlavním  cílem  na�eho  sdru
�ení  je  zmìnit  negativní  pøed
stavy  o  RS  a  její  komunitì
a pomáhat pacientùm zlep�ovat
kvalitu �ivota. Na�ím posláním
je organizovat vìdecké a spole
èenské akce, které pro pacienty
s  RS  pøedstavují  co  nejmen�í
mo�né  �omezení�  a  �pøeká�ky�
tak,  jak  je  popisuje  Svìtová
zdravotnická organizace.

V  Turecku  se  tøetí  kvìtnový
týden slaví  jako Národní  týden
RS a na�e sdru�ení  v  té dobì
poøádá  informaèní  kampaò.
Úèastníme se akcí na podporu
RS v  televizi a  rozhlase, poøá
dáme spoleèné akce s dal�ími
RS sdru�eními v rùzných turec
kých  mìstech.  Bìhem  tohoto
týdne také pro na�e èleny poøá
dáme piknik a  výlety.  �Svìtový
den RS� také slavíme za úèelem
informovat tureckou veøejnost.

U� od r. 1988 probíhají akce
Klubu mladých sklerotikù a �kol
ních  skupin.  Studenti  z Ameri
can Collegiate Institute v Izmiru
sponzorují na�i práci a spoleènì
se pak obracíme na veøejnost.
Studenti,  nadìje  pro  na�i  bu
doucnost, jsou o RS pravidelnì
informováni v panelových disku
zích  a  na  informaèních  schùz
kách.

Také jsme vytvoøili skupinu na
Facebooku � ISRS. Sna�íme se
�íøit  vìdecké  informace  o  RS,
informace  o  akcích  v  na�em
støedisku  a  dal�ích.  Právì  na
Facebooku  najdete  fotografie
poøízené pøi na�ich akcích.



Nemoc  jí  byla  diagnostiko
vána  v  roce  1998,  kdy�
le�ela v nemocnici s ata

kou. Doma dvì malé dìti, pùlka
tìla  nikde,  no nic moc. Na�tìstí
má  velkou  oporu  v  man�elovi.
V nemocnici potkala Danielu a nì
kolik  dal�ích  pacientù,  kteøí  u�
mìli  zku�enosti  s  organizací
Roska.  Holky  se  domluvily
a vstoupily do pra�ské Rosky.

Jana se hned od poèátku posta
vila  nemoci  èelem.  Chtìla  se
hýbat,  být  mezi  lidmi,  získávat
zku�enosti.  Chtìla  nìco  dìlat,
nìco  vìdìt.  Nebála  se  setkávat
se stejnì nemocnými, ani roskaøi
v  hor�ím  stavu  ji  neodrazovali.
A tak pra�ská Roska Janu spolu
s Danielou prostì vcucla a u� je
nepustila.

S Janou jsem se setkala poprvé
v roce 1999 na rekondici ve Sko
kovech a hned ve mnì �zaznìla�.
Já byla u� stará cvièitelka � ma
tadorka, rekondic pøibývalo, cvièi
telek bylo málo.  Jana  se  chytla,
absolvovala cvièitelský kurs a  já
mìla  nástupkyni.  Skokovy  nám
u� zùstaly.

Daniela  je  vedoucí  rekondice
a my dvì pracujeme jako cvièitel
ky. Máme v�echny cvièence roz
dìlené  na  dvì  skupiny  podle
zdravotního stavu a støídáme se.
Pøesto�e jsme si èasem vyvinuly
ka�dá odli�ný styl, prý se bájeènì
doplòujeme.  V�dy�  to  øíkám,  ta
holka mi  padla  do  oka  hned  od
zaèátku!  Jsme  tak  sehrané,  �e
nám  staèí  na  sebe  kouknout
a domluvíme se beze slov. Bydlí
me spolu na pokoji, nìkdy poví
dáme do rána, jindy si jen tak ti�e

ka�dá  èteme.  Jsme  obì  velké
ètenáøky.

Jana, kromì toho, �e je cvièitel
ka, má v Rosce Praha je�tì dal�í
krásnou práci. Je pracovník v so
ciálních  slu�bách.  To  je  dal�í
nelehký kurs, který absolvovala.

Roska  Praha  nabízí  mnoho
aktivit, napø. rekondice, skupinová
cvièení,  ergoterapie,  pøedná�ky.
Bohu�el  je  pravdou,  �e  v  na�í
Rosce je více èlenù, kterým zdra
votní stav nedovoluje úèastnit se
nabízených  akcí.  Jana  za  nimi
jezdí domù a funguje jako taková
spojka. Povídá si s nimi o tom, co
se  dìje  v  Rosce,  cvièí,  navléká
korálky,  chodí  na  procházky.
A poslouchá, sly�í.

Ptám se  jí,  jak se chrání,  jsou
to  pøece  jenom  èasto  smutné
pøíbìhy,  èlovìk  toho  mù�e  mít
plnou hlavu. Ale kdepak, odpoví
dá, já se nepotøebuji chránit, jsem
jedna  z  nich,  oni  si  mì  sami

vybrali,  vím,  o  èem mluví.  Jana
umí problémy v hlavì neuchová
vat, bere vìci tak, jak jsou.

Relaxuje na  zahrádce,  s  kní�
kou, s pejskem a nejradìji vytváøí
náramky z korálkù. A hlavnì, má
velkou oporu v rodinì.

V MS Centru Roska Praha ko
lem sebe vytvoøila partu lidí, kteøí
na ni nedají dopustit a poctivì s ní
ka�dý  ètvrtek  dopoledne  cvièí.
Problém  je  v  tom,  �e  ta  na�e
tìlocviènièka je pøíli� malá, tak se
musí obèas i vysadit dveøe. Jarda,
který  ty  dveøe  vysazuje,  o  Janì
tvrdí: Jana to má prostì v sobì.
Je to èlovìk, který tì zbaví v�eho
ostychu, hned mezi v�echny za
padne�.  Má�  pocit,  �e  to  pøes
v�echny trable pøece musí� doká
zat tak jako ona.

A abych nezapomnìla, je�tì má
Jana  v  na�em  Centru  jednou
týdnì v podveèer cvièení s roska
øi, kteøí chodí do práce.

Nejen  nám  v  Rosce  je  Jany
dopøáno.  Ona  je  toti�  od  roku
2006  také  cvièitelkou  v  Sokole.
V  TJ  Sokol  Dobøichovice  vede
jednou týdnì cvièení. Sejde se jí
tam  mnohdy  a�  30  lidí  v�ech
vìkových  kategorií.  Jak  to  tak
vypadá,  dìlá  to  dobøe.  Tamní
sokolská �upa toti� udìlila sestøe
Janì  Císaøové  pamìtní  plaketu
jako  nejlep�í  cvièitelce  za  rok
2015.

A  tak  se  milá  sestøièko  i  my
roskaøi s díky pøidáváme ke v�em
gratulantùm. A není jich málo.

Ivana Rosová

Jana Císaøová



 

Jména Gräfenberg a Frýval
dov vám mo�ná mnoho ne
øíkají.  Pøesto  to  byla  svého

èasu svìtoznámá jména. A� vál
ka, nenávist, ideologie i jazykové
èistky odstranily historická jména
a  nahradily  je  tìmi,  která  dnes
známe  asi  více  �  Jeseník
a Priessnitzovy  léèebné  láznì�
Meka  hydroterapie,  místo,  kde
Priessnitz  znovuobjevil  kouzlo
a zázraky pramenité vody.

Vincenz Priessnitz byl pùvodem
sedlák ze statku na Gräfenbergu,
hospodaøící na kamenitých strá
ních nad Frývaldovem, tedy nad
dne�ním mìstem Jeseník. Priess
nitz  opravdu  nebyl  vzdìlanec,
i  v  pozdìj�í  dobì,  kdy�  u�  byl
bohatý, se stì�í nauèil èíst a psát.
V�ak také budil pohrdání a odsud
ky ze strany uèeného lékaøského
stavu. ��arlatán, který zabíjí hlou

pé a dùvìøivé, nadutý hlupák bez
vzdìlání  a  podvodník,�  tak  ho
nazývali.  A  pozdìji  také  �vodní
doktor� èi �génius studené vody�,
který  sklízel  uznání  ve  v�ech
koutech  svìta.  Nebýt  dokonalé
a témìø zázraèné úèinnosti meto
dy,  kterou  Priessnitz  vyvinul  na
základì pokusù na vlastní osobì,
byl  by  ukøièen,  ba  odsouzen  za
poru�ování  zákona,  za  tmáøství,
povìrèivost  a  �izení  dùvìøivcù.
Jako bych sly�el dne�ní skeptiky,
je to stále stejné, to nové, nejisté,
neprokázané, nìkdy i hloupé má
pøetì�ké podmínky v boji s ubíje
jící  samolibostí  sebejistých  za
stáncù  oficiálních  a  tzv.  ovìøe
ných metod.

Geniální  my�lenky  se  ov�em
èasto rodí jako slabé, neuvìøitel
né  a  nevìrohodné,  a  bohu�el
v�dy  v  sourozenectví  my�lenek
planých a fale�ných. Úkolem pro
génia a moudrost je poznat a od
dìlit ty skvostné od tìch planých.
Tak  tedy  vzhùru  k  slabouèkým,
a pøesto  tak neuvìøitelnì silným
pramenùm v kopcích v okolí Frý
valdova.  Èeká  nás  pìkná  kopa
práce  �  nav�tívit  alespoò  èást
z  více  ne�  osmdesáti  pramenù
a  studánek  s  výtoky  zázraèné
vody, a projít a odhalit energetický
systém celého údolí a okolí. A po
kusit  se  pøijít  na  kloub  tomu,  co
stojí  za  silou  zdej�í  vody  a  za
zázraèným úspìchem hydrotera
pie Vincenze Priessnitze. To za
tím s jistotou neodhalil nikdo�

Génius studené vody



Vra�me  se  ale  na  zaèátek.
I kdy� � kde vlastnì zaèíná léèba
vodou?  U  Priessnitze  jistì  ne.
Èistá  voda  v�dy  patøila  k  zákla
dùm medicíny. Zranìní  i nemoci
v�eho druhu se léèily tím, co bylo
k dispozici,  tedy modlitbou, byli
nami  a  omýváním.  U�  Keltové
zakládali své �nemocnice� u pra
menù,  i  Zdislava  z  Lemberka
léèila kouzelnou vodou pramenù
a  v�echny  váleèné  støedovìké
lazarety  se  zakládaly  tam,  kde
byla  èistá  voda.  Pøímým  pøed
chùdcem a snad i inspirací Priess
nitzovi byl tajemný �èarodìj� dok
tor Kittel  z  Jizerských  hor,  který
také  sílu  vody  objevil  a  umìl
vyu�ít.  Kouzlo  vody  lidé  znali  èi
aspoò  tu�ili  odedávna.  A  jak  se
rozvíjela  moderní  medicína,  tak
na  nì  èím  dál  víc  zapomínali.
Vincenzu Priessnitzovi tedy patøí
hlavnì ta zásluha, �e tuto znalost
uvedl  znovu  k  �ivotu,  obhájil  ji
pøed hlupáky a nedùvìøivci a dal
jí rámec moderní léèebné metody.

Zvolme  tedy  �zaèátkem�  rok
1799, kdy se na usedlosti Gräfen
bergu narodil Vincenz s nejistou
perspektivou  druhorozeného  sy

na.  Na  gruntu,  kde  sedlák  na
neúrodných polích seje ve vìtru
prach a sklízí kamení. Bez vzdì
lání,  bez  jakékoliv  perspektivy
zvednout hlavu a ruce od zemì.
A navíc v prokletých místech. Na
Gräfenbergu v té dobì stále je�tì
byla  v  pamìti  tvrdì  vryta  vzpo
mínka  na  inkvizièní  hranice  pro
takzvané  �èarodìjnice�.  Nejen
Velké Losiny, ale celé Jesenicko
pro�lo hrùzou �kladiva na èarodìj
nice�. Sice to bylo v Priessnitzovì
dobì ji� pøed dvìma sty lety, ale

takové neusmíøené a nespraved
livé  smrti  lidé  a  hlavnì  Zemì
nezapomíná.  I  dnes  se do  lázní
z  mìsta  jezdí  kolem  bývalého
�ibenièního vrchu, zvaného Pøed
ní vr�ek. Naleznete tam památník
èarodìjnických  procesù.  Je  to
k  uzoufání  hezké místo,  kde  se
vám tuze chce �ít, a kde na vás
pøesto  padá  úzko,  smutek
a strach, místo s tì�kým memen
tem mori a s prokletím. Místo, kde
zemøely stovky ne��astníkù, mu
èených a upálených za èarodìj
nictví.  V  inkvizièních  procesech
mù�eme hledat a nacházet hlubo
ká po�kození na�ich du�í. Z této
doby sedí v lidech strach ze zvùle
duchovní  moci,  a  také  strach
z nového, strach vybuzený vynu
cenou zradou toho nejcennìj�ího,
co èlovìk má � my�lení a invence.
Ve spoleènosti, kde se vyèlenìní
ze  stáda  poslu�ných  køes�an
ských ovcí trestá muèením a hra
nicí,  a  kde  vládne  tmáøství,  zá
mìrnì udr�ované krvavýma ruka
ma  zplozencù  církevních  pekel,
tam se nové my�lenky rodí velmi
tì�ko. O to vìt�í obdiv si  to pak
zaslou�í.

V  �estnácti  letech,  po  smrti
bratra  a  oslepnutí  otce,  se  Vin



 

cenz stává hlavou rodiny. Ke v�í
té  bídì  a  ne�tìstí  utrpí  mladý
sedlák  tì�ký  úraz,  kdy�  ho  pøi
døinì se døevem pøejede nalo�ený
vùz.  Lékaøi  nad  ním  zlomili  hùl,
Vincenz  se  louèil  se  �ivotem,
a pak pøesto pøi�el zlom � z téhle
�ivotní zkou�ky ho zdvihla vlastní
vùle  �ít  a  také  jeho  voda.  Vùle
pøe�ít  s  pomocí  toho,  co  mìl
k  dispozici  z  pøírody  a  svého
místa. S pomocí drastických a sy
rových metod tepelných �okù, pití
vody, zábalù i tvrdé �ivotosprávy
se Vincenz na svém gruntu sám
vyléèil  ze  smrtelného  zranìní.
S pomocí síly vody i zemì z vlast
ního gruntu,  kde  je ka�dý dobrý
sedlák bytostnì spojen s matkou
Zemí. S u�itím síly, kterou pozdìji
pomohl  pøedat  tisícùm  dal�ích,
kteøí pøi�li s �ádostí o pomoc a byli
ochotni poslouchat a následovat
jeho pøíkladu. Na své osobì zís
kal  zku�enosti,  jak  kombinace
místa,  pevné  vùle,  odhodlání
a  vodní  terapie  funguje.  Z  toho
vyplývala jeho skálopevná jistota
ve fungování metody � nebyly to
�ádné  teorie  èi  dokonce  jen  vý
zvy, ezoterické tlachání, prázdná

víra  a  klam,  ale  syrová  realita
a tvrdá �ivotní zku�enost.

V�e se zpoèátku dìlo bez velké
finanèní perspektivy a souèasnì
i za silného odporu místních léka
øù, èasto i protizákonnì, jen s od
hodláním  pøedat  vlastní  zku�e
nost a trochu pomoci bli�ním. U�
od  roku  1822 Priessnitz  léèil  ve
svém  domì  pacienty,  ale  láznì

oficiálnì  vznikly  a�  po  vleklých
sporech o povolení v roce 1837.

Av�ak pozor! Z  téhle mojí ódy
na hydroterapii Vincenze Priess
nitze jako by vyplývala její univer
zálnost a dokonalost. Není tomu
tak.  Po  pronikavém  úspìchu
a pøesvìdèivých výsledcích lázní
na Gräfenbergu zaèaly v�elijaké
�vodní�  láznì  vznikat  v�ude  po
svìtì jako houby po de�ti. V�dy�
prostá studená voda je dostupná
témìø v�ude, není to �ádná vzác
ná minerálka.

Pøesto�e  metody  hydroterapie
fungovaly  (a  fungují)  víceménì
v�ude, pøesto �ádný dal�í lázeò
ský dùm ji� neslavil takové proni
kavé úspìchy jako Priessnitzovy
láznì. Vedoucí lékaøi, vìdci i ma
jitelé  lázní  jezdili na Gräfenberg,
doslova kopírovali v�echna zaøí
zení a zejména léèebné postupy
a mohli  si  hlavu ulámat,  jak  a  v
èem je tajemství úspìchu. Nikde
to nefungovalo  tak dobøe a spo
lehlivì  jako  tady.  Kopie  nikdy
nedosáhly kvality originálu. Zku
síme pøijít na to, proè to tak bylo,
ale a� pøí�tì. Teï je nejvy��í èas
se vydat na prùzkum pramenù.



Dne�ní  Láznì  Jeseník  le�í  severnì  od  mìsta,
v místì pùvodní usedlosti Vincenze Priessnitze, tedy
na svazích Studnièního vrchu s pøedvrcholem Pøed
ního vr�ku. Mezi novìj�ími budovami lázní nalezne
te  i muzeum v historicky prvním lázeòském domì
z roku 1822. Poloha na ji�ním svahu ubírá prame
nùm  sílu,  na  druhou  stranu  sem  Slunce  dodává
spoustu  vlastní  ohnivé  energie,  která  se  svým
úèinkem vhodnì doplòuje se silou vody. Mno�ství
vody v tìlese Studnièního vrchu se zdá být neuvì
øitelné.  Vytéká  tady  a�  padesát  pojmenovaných
i bezejmenných pramenù, a jen v pozdním létì a na
podzim ty nejvý�e polo�ené zdroje doèasnì vysy
chají. Název Studnièní vrch je tedy víc ne� oprávnì
ný. Nav�tívit v�echny prameny v jednom dni se vám
nepodaøí. Pokud ov�em strávíte v místním okolí více
dnù,  nabízí  se  øada  cílù  k  výletùm.  Doporuèuji
zakoupit  si  mapku  s  polohou  pramenù  a  peèlivì
plánovat okru�ní cesty. Kolem pramenù dnes vedou
u� dvì nauèné stezky.

Proto�e  doba  socialistického  lázeòství  pøinesla
znaènou devastaci  roky neudr�ovaných pramenù,
jsou  dnes  prameny  postupnì  znovu  upravovány

a obnovovány. Stavbièky prameníkù jsou si podob
né � voda byla vesmìs pøivedena z vý�e polo�ených
jímek trubkami do kamenných pomníèkù. Èasem se
trubky ucpaly èi prorezavìly, a mnohé prameny se
tak  zastavily,  stavbièky  se  rozpadly.  Na  druhou
stranu,  kdy�  se  podíváte  na  pøedváleèné  snímky
nìkterých  prameníkù,  uvìdomíte  si,  �e  návrat
k pøírodnìj�í podobì øadì pramenù prospìl. Místo
lázeòských cest jsou dnes zarostlé lesní chodníky,
místo  zdobených  mramorových  a  pompézních
pomníkù mechem porostlé zvìtralé kamení.

Dnes je u� velká øada pramenù zase obnovena,
vìt�inou  s  pøíjemnou  støídmostí  a  bez  okázalé
pompy.  Dr�me  palce,  aby  se  kompromis  mezi
pøírodními  zdroji  a  lázeòskou  hygienou  podaøilo
udr�et! Vody v pramenech si mù�eme rozdìlit podle
vodoteèí  do  nìkolika  skupin.  V  jednom  údolí  se
vìt�inou  potkáte  se  stejnou  energií  vody,  i  kdy�
existují  i  výjimky.  Vyplatí  se  hledat  ty  nejvý�e
polo�ené tekoucí prameny, tam vìt�inou naleznete
tu nejhodnotnìj�í vodu a nejautentiètìj�í informace.
Není tu prostor ani jen vyjmenovat v�echny prame
ny, zkusím se tedy zamìøit aspoò na ty, které mì
nejvíc  zaujaly  a  oslovily.  S  vìdomím,  �e  ka�dý
pramen má svou cenu, a �e na ka�dého èeká právì
ten �jeho�.



 

Pro  mì  nejcennìj�ím  prame
nem  ji�ního  svahu  je  Jitøní  pra
men. Je�tì pøed válkou se jmeno
val �Bömische Quelle� neboli Èes
ký pramen, ale v rámci pováleè
ného odsunu Nìmcù a poèe��o
vání jmen byl komisí pøejmenován
na Jitøní. Pøipadá vám to ponìkud
tragikomické? Jistou logiku to má
v tom, �e jiný Èeský pramen mìl
(a má) své èestné místo na kolo
nádì nejblí�e k hlavnímu  lázeò
skému domu. Navíc jméno �Jitøní
pramen� má v sobì velikou prav
du a jsem naklonìn si myslet, �e
v rámci té komise pracoval nìkdo
skuteènì vnímavý.

Pramen  je  otevøen  prùèelím
k východu a má skuteènì nejvìt�í
sílu ráno, v odpoledni a k veèeru
se zavírá jako kvìtina. Jeho voda
je tím nejlep�ím, co jsem na ji�ní
stranì údolí ochutnal. Kdy� jsem

sem pøi�el, na první pohled jsem
myslel, �e pramen neteèe. Proud
vody se  toti� v dokonalé  tichosti
a zdánlivì bez pohybu klenul od
hubice k zemi. Vypadal, jako kdy
by byl sklenìný èi zmrzlý, a mizel
v jakési kapse, která zase pohlco
vala  ve�kerý  zvuk  tøí�tìní  vody.
Jakoby  ustrnutý  v  tichosti  èasu
i prostoru, aby se rozezvuèel, jen
kdy� vnoøíte ruku èi  láhev pøímo
do proudu. Krásný obraz toho, jak
vodní  informace  fungují  �  bez
kontaktu to moc nejde, musíte se
namoèit, polít, dotknout nebo nej
lépe � napít. Síla Jitøního prame
ne  je  veliká,  informace  jasné
a èisté, léèivé schopnosti zaruèe
né. Tady se mù�ete dozvìdìt, co

a jak tady funguje. Pít tuhle vodu
se rozhodnì vyplatí.

Dal�ím dárkem se mi stal Vilé
mùv  pramen  �  dostateènì  silný

a pøitom ponìkud stranou turistic
kého zájmu. Byl jsem tu v dobì,
kdy ranní Slunce na chvíli proniklo
mezi stromy a nasvítilo pramen.
V  lese  jinovatka,  teplota  kolem
nuly,  no,  moc  se  mi  do  vody
nechtìlo! Ale nutkání bylo pøesto
silnìj�í. Zvlá�tní pocit, kdy� vám
ledová  voda  stéká  po  zádech!
A dùrazná zpráva od vody, kterou
jistì  poznal  i  Priessnitz:  �ledový
chlad  pøiná�í  horko  ohnì,  oheò
pøiná�í smrt vodì�. Zvlá�tní zprá
va a spojení, pøi kterém se mi opìt
dùraznì pøipomnìly èarodìjnické
procesy.  V  pamìti  Zemì,  a  tím
i vody, stále jsou�

S velkou omluvou v�em ostat
ním  pramenùm  se  teï  vydejme
na dal�í dùle�ité místo, které by
pacienti  urèitì  nemìli  vynechat,
a�  u�  jsou  senzibilnì  naladìní,
nebo  jen  zvìdaví.  Hydropatické
skály  jsou  energetickým  bodem
a pravdìpodobnì i místem dávné
svatynì. Jsou chránìné pomìrnì
silnou  ochrannou  zónou,  která
prozrazuje  dávný  lidský  zásah.
Skály  naleznete  poblí�  Jitøního
pramene, u nauèné místní stezky.
Zatím jsou neznaèené, ale odboè
ka ze znaèky se pøipravuje. Pra
men  tu  �ádný není  a  skály  jsou
spí�e  malou  skalkou,  utopenou
v  lese.  Vzhledem  ke  vzrostlým
stromùm  tu  není  ani  výhled  do
kraje, pøesto je to místo pro úèin
nost  hydroterapií  a  lázní  hodnì
dùle�ité. Ale i o tom a� pøí�tì�
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