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Øekla bych, �e roztrou�ená skleróza se dostává do stále �ir�ího povìdomí celé na�í
spoleènosti a hlavnì u� to není takový stra�ák jako døíve. Vyvíjejí se stále nové a nové léky,
pøedev�ím biologická léèba bývá u pacientù velmi úspì�ná. Po celé republice existuje sí� MS
center, kde jsou pacienti vèas diagnostikováni a podle rozhodnutí lékaøù probíhá jejich léèba.
Dlu�no poznamenat, �e biologická léèba je velmi drahá, a tak zde mají slovo poji��ovny. Kromì
toho se pacienti nauèili starat se sami o sebe, nespoléhat se pouze na medicínu. K léèbì patøí
správná �ivotospráva, rehabilitace, práce odpovídající individuálním mo�nostem, v neposlední
øadì rodinný a spoleèenský �ivot. Zkrátka a dobøe, u� nesedíme zavøení doma.
Leto�ní rok probíhají napøíè celou republikou akce k 25. výroèí zalo�ení pacientské organizace
Unie Roska. Jen tak namátkou mohu uvést: Mezinárodní rekondièní pobyt spolu se
slovenskými pøáteli v Luhaèovicích, mnohá setkání pacientù s lékaøi z MS center, benefièní
koncert v Praze spojený s ocenìním zaslou�ilých èlenù, oslavy Svìtového dne RS v Lázních
Klimkovice, Èeských Budìjovicích i mnohde jinde, Sudoval v Bosonohách u Brna, abilympiáda
na Slovensku. I kdy� k tomu pøidám akci sázení sluneènic na podporu pacientù s RS
Nadaèního fondu Impuls s názvem Rozsvi�me Èesko, urèitì jsem v�echno nevyjmenovala.
V neposlední øadì Unie Roska poøádala dne 15.�17. záøí v Nymburce Roskiádu, kde se v�ichni
utkali v rùzných sportovních disciplínách. O tom v pøí�tím èísle.
Tak to vidíte, poøád se nìco dìje.
Ani my vozíèkáøi se neschováváme doma a vesele si drandíme po svìtì. Já tedy ano.
Leto�ní léto bylo ve znamení tropických teplotních hodnot. V takovém poèasí je mým oblíbeným
kusem odìvu dlouhá �iroká letní suknì. Je to praktické, snadno a rychle se to navlékne.
Elektrický vozík mi umo�òuje samostatnost, mohu jezdit na velké nákupy. Jen�e s tou
samostatností jsem pøece jenom nìkdy na �tíru. To jsem tuhle v té sukni nakoupila plnou ta�ku
potravin a zamíøila k domovu. V cestì mi stála velká ru�ná køi�ovatka. Pøesnì uprostøed
køi�ovatky se mi suknì zamotala do koleèek a já nemohla tam ani zpìt. Doprava se zastavila ve
v�ech smìrech. Nikdo netroubil, první odvá�livci mì zaèali opatrnì objí�dìt. Ale já mám prostì
v �ivotì kliku. Za pár okam�ikù u mì zastavila policejní hlídka, dokonce dvì auta. Kluci
policajtský hbitì vyskákali, pøenesli mì i s tím tì�kým krámem na chodník a sukni vymotali
(vytrhali). Se slzami v oèích jsem jim dìkovala. Pravda, zachraòovat bláznivou babu na vozíku
je asi pøíjemnìj�í práce ne� se dohadovat s arogantními, pøípadnì opilými øidièi. Ani obèanku
po mnì nechtìli. Doma jsem ten rozervaný cár, který býval sukní, vyhodila.
Proè vám to vyprávím? Proto�e vnímám, �e spoleènost je k nám invalidùm jaksi vstøícnìj�í.
To je aspoò moje zku�enost.

Ivana Rosová



JUDr.  Lenka  Teska  Arno�tová,  námìstkynì
ministra zdravotnictví a RNDr. Kamila Neplechová,
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certì Unie Roska 31. 5. 2017
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Unie ROSKA oslavila
25. narozeniny a Svìtový den RS

To  vìdí  pøedev�ím  pacienti
trpící  neurologickým  one
mocnìním,  roztrou�enou

sklerózou, pøezdívanou skoro fa
miliárnì ereska. Toto datum ka�
dý  rok  pøipomínáme na  rùzných
akcích. Je to vlastnì Svìtový den
RS, pøipomínaný na celém svìtì.
Ukazujeme  jako  pacienti  sobì
i  ostatním,  co  dìláme  sami  pro
sebe,  jak  nám  pomáhají  lékaøi,
tøeba i zastupitelé a v neposlední
øadì  i  sponzoøi.  Jmenujeme  se
Unie ROSKA,  v ÈR  je  takových
spolkù 26. Ale zastøe�uje je Unie
ROSKA se sídlem v Praze. Právì
ta na významné 25. výroèí vzniku
(tenkrát sdru�ení) uspoøádala od
polední setkání v Kulturním cent
ru  Zahrada  v  Praze  Chodovì.
Pozváni byli zástupci v�ech spol
kù. I já jsem se zúèastnila s dal�í
mi èleny a na�í vedoucí, která je

zároveò  i èlenkou Výkonné rady
v Praze.

Po pøíjezdu do Prahy  se  øidièi
podaøilo najít místo na zaparková
ní docela blízko Kulturního centra
Zahrada. Po pøíchodu  jsme mìli

je�tì  do  zaèátku  akce  èas,  tak
jsme se v místní kavárnì obèer
stvili ka�dý podle chuti. Ale v sou
sedícím  sále  se  pilnì  pracovalo
nejen na pøípravách projekce na
promítání, ale také cen pro oce
nìné  èleny  jednotlivých  spolkù.
Pøipravovala se tombola, kde bylo
plno  hodnotných  cen.  Na  toto
odpoledne  pøi�el  pan  Dalibor
Gondík, známý herec a moderá
tor,  který  celý  program  uvádìl,
a to velmi pìknì. Líbilo se mi, �e
byl vtipný, pohotový a velice ohle
duplný.

Dostavil  se  i  pøedseda  KDU
ÈSL,  místopøedseda  vlády  pan
MVDr. Pavel Bìlobrádek, Ph.D.,
který  je  té�  pacientem  s  touto
nemocí. Pozdravil na�e  jednání,
popøál v�em �hlavnì zdraví� a mu
sel se vzdálit. Z Olomouce pøijel
pan  profesor MUDr.  Jan Mare�,



Ph.D., významný neurolog, velice
sympatický a skromný lékaø, který
je  medicínským  garantem  Unie
ROSKA. Ve svém vystoupení se
dotkl  nìkterých  problémù  týkají
cích  se  této  nemoci,  v�em  nám
popøál  pøíjemné  odpoledne;  po
tom odpovídal mimo poøad v�em,
kteøí se na nìj obrátili s dotazem
nebo s �ádostí o radu. Námìstky
nì  ministra  zdravotnictví  JUDr.
Lenka  Teska  Arno�tová,  Ph.D.,
která vìnuje ve své agendì mno
ho pozornosti pacientským orga
nizacím, pøi�la v doprovodu Mgr.
Jany Hlaváèové ze SMS.

Potom se nám pøedstavila Vý
konná  rada  Unie  ROSKA  a  její
èlenové popøáli své Unii v�echno
nejlep�í k 25. narozeninám. Me
zitím na plátnì bì�ely  fotografie
od zrodu Unie a� po dne�ní dobu
� èili 25 let. Fotografie z nìkterých
aktivit regionálních Rosek jenom
krátce komentovali nìkteøí úèast
níci. A po ukonèení  tohoto bodu
vypuklo  oceòování  vedoucích
a  nìkterých  èlenù  jednotlivých
spolkù  z  celé  ÈR.  Bohu�el  se
nìkteøí  z  rùzných  dùvodù  nezú
èastnili,  ale  asi  19  spolkù  své
zástupce mìlo. V�ichni vyhodno
cení získali ocenìní za obìtavou

nebo dlouholetou práci pro Ros
ku, nìkteøí  je�tì k  tomu dárek �
krásnì zdobené perníkové srdce
ve vkusné krabièce. Nìkteøí z o
cenìných odpovídali na pøiprave
né otázky, které pan Gondík vtip
nì  komentoval,  a  odlehèil  tak
nìkdy i trochu posmutnìlou nála
du.

Velké ocenìní a nejvìt�í srdce
dostal  i  jeden  ze  zakládajících
èlenù Unie ROSKA, pan Ing. Ja
roslav Zika.  Jeho zdravotní  stav
mu nedovolil �ádný projev, ale rád
pøijal pozdravy a podání ruky od
známých tváøí. Bìhem pøedávání
ocenìní  bylo  pøipraveno  bohaté



obèerstvení. V�ichni byli vyzváni,
aby si poslou�ili, a bylo vidìt, �e
chutnalo, a nìkterým velmi. Vìt
�ina z nás si zakoupila i více ne�
deset lístkù do tomboly, bohu�el,
mnozí  z  na�eho  spolku  nemìli
velké �tìstí. Ale úsmìvné prùpo
vídky na nevyhrávajících losech,
ty stály i za víc. Po pøestávce nám
pøedstavily své umìní  tøi dvojice
v  rokenrolovém  tanci.  V�echny
úèinkující jsme odmìnili hlasitým
potleskem. Taková obratnost, jis
tota a celý výkon, to bylo obdivu
hodné.

A pøi�el zlatý høeb veèera, mìli
jsme mo�nost si poslechnout bez
vadné  vystoupení  d�ezového

sexteta.  Starý,  pravý  d�ez,  za
stoupený  rychlými  rytmy,  ale
i bluesovými skladbami s jímavý
mi melodiemi. Potlesk se ozýval
za ka�dým sólovým vystoupením
i  bìhem  skladeb.  I  po  ka�dé
skladbì byl aplaus opravdu veliký
� a� bouølivý. Slo�ení  tohoto or
chestru  nám  bìhem  vystoupení
pøedstavil  jejich  ��éf�,  nejstar�í
èlen skupiny � Lubo� �Bob� Zají
èek. Seznámil nás i s ménì zná
mými  nástroji,  které  tato  hudba
má  mít.  Známe  piano,  housle,
altsaxofon,  bassaxofon,  zvlá�tní
kytaru  a  místo  trubky  �  kornet.

Znáte?  Tak  teï  u�  trochu  ano.
Bylo jedineèným zá�itkem poslou
chat tuto hudbu a pozorovat pøi ní
jednotlivé hudebníky. Ten rytmus
a radost ze hry, ale také vdìk za
potlesk. Pro mì, a urèitì i ostatní
to byl nezapomenutelný zá�itek.

Tak  takhle  krásné  odpoledne
a  veèer  jsme  mìli  k  25.  výroèí
zalo�ení  Unie  ROSKA  v  ÈR
a k Mezinárodnímu dni roztrou�e
né sklerózy.

Eva Zavadilová,
Roska Jihlava, 3. 6. 2017



Hledala  nízké  pøejezdy
z  chodníku  na  chodník,
mnohokrát se musela vra

cet.  Cítila  se  nepatøiènì  v  tom
mumraji  lidských tìl. Lidé jí s ja
kýmsi podivným úsmìvem provi
nilosti  uhýbali,  mnohdy  nabízeli
pomoc, tak nevyu�itelnou. V jejím
neforemném  tìle  bylo  prázdno.
Zdálo  se,  �e mìsto  je  plné  lidí,
jejich� tìla byla lehká jako vánek,
nespoutaná  bolestí.  Uvolnìným
krokem sledovali cestu ke svému
cíli.  Vidìla mladé  �eny  a mu�e,
kteøí  se  na  sebe  smáli.  Mluvili
nahlas v mnoha jazycích. Kamen
né  zdi  budov  odrá�ely  jejich
smích. �havé slunce se rozpùlilo.
Pøiblí�ilo  se  k  horizontu  a  jako
veliký  pùlkruh  odpoèívalo  na
hradbách  mìsta.  Teï  u�  bylo
docela  jiné,  teplé  a  plné  stínù.
I  ona  se  cítila  jako  vymìnìná,
odhodlaná a plná plánù.

Usadila se v jedné pøedzahrád
ce.  Mìla  �ízeò,  spalující  �ízeò.
Objednala  si  perlivou  vodu.  Ne
jemnì perlivou, jak jí nabízel èí�
ník. Ale hodnì perlivou. Bublinky
v  èí�i  se  odrá�ely  od  kouskù
citrusù plujících na hladinì a vy
tváøely  malinké  gejzíry.  Hltavì
pila, vykusovala du�inu z citronù
i pomeranèe. Jednotlivá sousta jí
vázla  mezi  zuby.  Objednala  si
dal�í a zároveò si utírala ubrous
kem zpocené èelo.

Pozorovala mladou �enu, která
sedìla  s malým  dítìtem  u  stolu
opodál. Její tìlo bylo hezky rovno

mìrnì opálené, zahalené jen do
krátké suknì a blùzky bez rukávù.
Kolem hrdla se jí tøpytil náhrdelník
ze støíbra, skla a kù�e. Rameno
zdobila  jemná  kérka  s  motivem
rù�e.  Na  nohou  mìla  moderní
støevíèky na vysokém podpatku,
utkané  z  jemných  páskù.  Nohy
zdobila dokonalá pedikúra s jasnì
èerveným lakem na prstech. Èer
né, mo�ná obarvené dlouhé vlasy
byly na �íji  svázané do umného
uzlu. Se zpùsobným malým syn
kem  tvoøili  dokonalou  harmonii.
Najednou se na ni podívala a pla
�e se usmála. Ona úsmìv opìto
vala,  dopila,  zaplatila  a  spì�nì
odjela. Stáhla  si  své dlouhé ba
revné  �aty  pøes  oteklé  kotníky.
Barevné �aty do èervena. Stálo ji
to trochu úsilí si na cestu tyto �aty
obléct.  Pøíli�  jí  slu�ely  a  s  tím
neumìla nalo�it. Chtìla být  toti�
nenápadná,  neviditelná.  Mo�ná
i  její  dlouhé,  støíbrem  prokvetlé
vlasy,  tvoøily podobný uzel,  jako
mìla  ta  �ena  na  pøedzahrádce.
Projí�dìla ulicemi, hrou�ícími se

do stínu. Zastavil ji vysoký obrub
ník u chodníku.

�Prosím,  mohu  vám  pomoci?�
Mladý mu� jí stál v cestì. Ne ne,
já  nechci,  já  sama!!  Rychle  se
vracela, v u�ích jí huèelo. Jak to
je, proè to je, kde to jsem?

Dalo  se  do  de�tì,  uvízla  na
autobusové zastávce. Ten auto
bus u� jel? Ne, pøívìtivý, �edovla
sý øidiè se na ni usmál a vyklopil
plo�inu.  �Kam  to  bude,  krásná
paní?� DOMÙ!!!

Doma bylo ticho, dusno a klid.
Rozevøela  dokoøán  v�echna  ok
na,  proto�e  venku  se  koneènì
trochu ochladilo. Zadívala se na
kvetoucí orchidej na kuchyòském
parapetu. Kvetla a kvetla u� mì
síce. Její okvìtní lístky byly hlad
ké,  hedvábné,  bílé  s  rù�ovým
nádechem.  Orchidej  nepotøebo
vala vodu,  jen pár kapek. Sama
si vytváøela vzdu�né koøeny, �ila
si svým nezávislým �ivotem. Kvì
tina døíve �ila u její pøítelkynì. Pak
pøítelkynì ode�la a zanechala za
sebou vzpomínky a orchidej.

Svlékla  si  své  èervené  �aty,
vlasy uvolnila ze spony. Natoèila
si vodu z kohoutku, proto�e �ízeò
je�tì tak docela neustoupila. Leh
la  si  na  zem,  podlo�ila  si  hlavu
a  kolena.  Zavøela  oèi  a  nechala
èistou vodu proudit v celém svém
tìle. Smývat prach ze v�ech dlou
hých cest.

Ivana Rosová

�ízeò



Dobrý den, moje mamka má ji�
12 let RS a je zatím bez atak, jen
je více unavená, brní ji nohy atp.
Chtìla  jsem  se  vás  zeptat,  zda
máte nìjaké zku�enosti s léèivými
houbami, jako je kombucha, reichi
(spór,  triterpen max,  corilolus  èi
betaglukan)? Víme, �e tyto  látky
podporují  imunitní  systém  nebo
ho upravují, bojíme se, aby se RS
u mamky zase neozvala v podobì
velkých atak èi zhor�ení pohybli
vosti atp. Víme, �e právì houba
hericium  obnovuje  myelinová
vlákna  a  podporuje  pøenos  dat,
ale jak je to s ostatními houbami?
Potøebuji, aby tyto houby u�ívala
z dùvodu karcinomu slinivky a ja
ter,  kde  jsou  velice  prospì�né.
Dìkuji za odpovìï.

�ádný  z  uvedených  preparátù
nemá prokázaný vliv na RS. Kli
nická zku�enost je velmi omeze
ná,  tedy  nemohu  jednoznaènì
øíci, zda nemohou u RS u�kodit.
U nìkterých rostlin, které podpo
rují imunitu, je negativní vliv a ri
ziko  vyvolání  ataky  známo,  ale
u zmínìných hub to nikdo pøesnì
neví  (rozhodnì  �ádná  nemá
schopnost obnovit myelin v cent
rálním nervovém systému).

Va�e  rozhodnutí  bych  proto
øe�ila èistì na základnì erudova
né informace od onkologa. Pokud
by byl jednoznaènì jím potvrzen
pozitivní vliv nìkterého z prepará
tù na karcinom, pak bych to vidìla
jako dùle�itìj�í ne� málo pravdì
podobné  zhor�ení  RS  pøi  jejich
u�ívání.  Pokud  by  byl  onkolog
k podobným preparátùm skeptic
ký,  vidìla  bych  jejich  podávání
jako zbyteèné, tím více ve vztahu
k RS.

Dobry den, pøed ètyømi  lety mi
byla  diagnostikována  RS,  ataka
probìhla  jen  jednou  na  zaèátku
onemocnìní, u�ívám avonex 1×
týdnì  a  jsem  zcela  bez  potí�í.

Podaøilo se mi otìhotnìt, po zji�
tìní tìhotenství jsem avonex vy
sadila,  plod  se  vyvíjel  dobøe,
v  8.  týdnu  bylo  i  sly�et  srdíèko.
Lékaø  mi  pøedepsal  2×  dennì
Progesteron 400 mg a Disprin 81
1× dennì, prý kvùli RS, která by
mohla komplikovat vývoj a vý�ivu
plodu. Léky jsem zaèala u�ívat po
kontrole  v  8.  týdnu.  Vèera  jsme
byli na scanu ve 13. týdnu tìho
tenství a bohu�el se ukázalo, �e
srdíèko pøestalo bít a plod  je ve
velikosti necelých 8 týdnù a pla
centa odpovídá 13 týdnùm. Lékaø
mi  doporuèil  pøestat  brát  pøede
psanou léèbu a èekat týden, po
kud dojde k samovolnému potratu
a  pokud  ne,  bude  se  situace
muset  øe�it  léky  èi  chirurgickým
zákrokem. Lékaø nám také sdìlil,
�e vzhledem k tomu, co se stalo,
budeme muset  pøi  pøí�tím  tìho
tenství nasadit je�tì více léku na
podporu  uchovaní  plodu.  Jsme
z toho i s man�elem v rozpacích,
a proto bych vás chtìla poprosit
o názor, zda je nutné u�ívat tyto
léky nebo  i  jiné k podpoøe  tìho
tenství a za jak dlouho po potratu
mù�eme  s  man�elem  zkou�et
otìhotnìt znovu? Pøedem dìkuji
za va�i odpovìï.

Mohu  se  vyjádøit  pouze  k  sa
motné RS, bohu�el vám nepora
dím,  kdy  máte  znovu  zkou�et
dal�í  tìhotenství,  to  musí  øíci
gynekolog.  Z  hlediska RS  by  to
bylo v pøípadì, �e bude i nadále
stabilizace RS i po ukonèení toho
to tìhotenství a rekonvalescenci.

V  ka�dém pøípadì  doporuèuji,
abyste podrobnì diskutovala s gy
nekologem  o  dùvodu  podávání
uvedených lékù. Zcela jistì tímto
dùvodem nebyla RS, proto�e u té
se  v  prùbìhu  tìhotenství  �ádné
léky navíc nedávají. Není k tomu
�ádný  dùvod.  RS  není  spojena
s  patologickým  prùbìhem  tìho
tenství  èi  sní�enou  schopností
udr�et  plod.  �ádnou  negativní
zku�enost nemáme ani ve vztahu
k  avonexu,  který  bývá  na�imi

pacientkami  bì�nì  u�íván  je�tì
nìkolik  prvních  dnù  a�  týdnù
gravidity do jejího potvrzení. V li
teratuøe  se  popisuje  teoreticky
mo�ný vliv  tohoto  léku na hmot
nost plodu, ale klinická zku�enost
to  neukazuje,  a  vìt�ina  na�ich
pacientek s tímto lékem otìhotní
a �ádný problém nenastává (i tak
by to nebyl dùvod k nìjaké dal�í
léèbì v prùbìhu tìhotenství, pou
ze  k  podrobnìj�ímu  sledování
plodu).

Pokud  by  vám  vá�  gynekolog
tvrdil,  �e  k  pøedèasnému  úmrtí
plodu do�lo z dùvodu RS, dopo
ruèuji  vám,  abyste  konzultovala
jiného odborníka, proto�e s tako
výmto  názorem  nelze  souhlasit.
Pøesný  vliv  avonexu  ve  va�em
pøípadì mù�e na základì pøesnìj
�ích údajù stanovit  lékaø konzul
taèního  teratologického  centra
CZTIS  ve  spolupráci  se  va�ím
neurologem.

Obecnì  jako neurolog vím, �e
v  na�í  populaci  konèí  a�  30  %
tìhotenství v I. trimestru (i u zdra
vých  a  nièím  neléèených  �en).
Tedy se nejedná o nic nebì�né
ho. Je ale na va�em gynekologo
vi,  aby  vám  øekl,  zda  se  jedná
o  bì�nou  statistickou  zále�itost,
èi bylo nìco ne zcela obvyklého,
co si zasluhuje dovy�etøení pøed
dal�ím  tìhotenstvím  (a  kdy  jej
vùbec plánovat). Dr�ím palce.

Pìkný den pøeji, mám RS a pøi
CT mozku pøi nevolnosti mi byla
zji�tìna mikroangiopatie poèáteè
ní.  Co  mám  dìlat?  Jsem  nìjak
ohro�ena? Dìkuji, Miroslava

Dìlat  maximum  pro  prevenci
cévní mozkové pøíhody, co� svìd
èí  i  RS.  Vyvarovat  se  nadváhy,
pravidelnì  cvièit  a  zdravì  jíst.
Preventivní kontroly tlaku a cukru
praktickým lékaøem, pøípadnì léè
ba v tomto ohledu. S praktickým
lékaøem pak diskutovat dle va�e
ho vìku, anamnézy, celého nále



zu  na  CT  atd.  i  cévní  prevenci
(napø. anopyrin).

Dobrý deò pani doktorka, pro
sím o informáciu, èi je mo�ne pri
lieèbe fingolimodom u�íva� aj liek
Sirdalud.

U�ívam aj 10 mg Baclofen, no
neustále som stuhnutá. Hlavne po
dlh�om sedení. Mohol by mi po
môc� sirdalud na uvo¾nenie a mô
�em  ho  teda  brat  s  gilenyou?
Ïakujem za odpoveï. ZD

Ano, tyto léky lze kombinovat.

Dobrý den, zúèastnila  jsem se
klinického  hodnocení  léèivého
pøípravku Sativex. Nyní  jsem ho
ukonèila sedmou náv�tìvou. Pøí
pravek mi velmi pomáhal na spas
ticitu a klidný spánek. Dle sdìlení
SÚKL je tento pøípravek schválen
v Èeské republice od roku 2010,
ale  není  dostupný.  Mám  EDSS
6,5 a dal�í autoimunní onemocnì
ní M. Crohn.

Mám  dotaz,  jakým  zpùsobem
mohu  získat  pøípravek  Sativex
(v Èesku nebo v zahranièí). Dì
kuji za odpovìï, V. N.

Aktuálnì  je  skuteènì  získání
preparátu  Sativex  v  ÈR  velmi
obtí�né. Podání  léku  je  sice  dle
SÚKL mo�né, ale není stanovena
úhrada ani pøesná kritéria k indi
kaci. �ádost o úhradu poji��ovnou
je proto nereálná. Na vlastní ná
klady  je  teoreticky mo�né  si  lék
poøídit  �  dovoz  do  kterékoliv  lé
kárny na základì receptu/promo
faktury je mo�ný (dodavatel firma
Phoenix),  ale  v�dy  minimálnì
dvou balení (2 bal. = celková cena
42 264 Kè). Navíc se mù�e stát,
�e  to  nemocnice,  ve  které  by
pøedepisující lékaø pùsobil, zamít
ne realizovat pro riziko, �e nako
nec bude úhrada stejnì poèítána
nemocnici  (na�e  zku�enost).

Vzhledem k tomu, �e se nejedná
o lék zásadnì ovlivòující prognó
zu a vývoj záva�ného onemocnì
ní, bohu�el  jsou  jednání dlouhá,
a i vzhledem k vysoké cenì pre
parátu, kterou si  firma stanovila,
zøejmì k plné úhradì poji��ovnou
ani v blízké dobì nedojde.

Mù�ete  se  tedy  zeptat  svého
neurologa  èi  praktického  lékaøe
na  vý�e  uvedenou mo�nost  za
koupení léku, ale výsledek je ne
jistý.

Dobrý den, paní doktorko, se�lo
se hned nìkolik dotazù:

V  jakém mno�ství byste pova
�ovala  rakytník a kustovnici èín
skou  za  zdraví  prospì�nou  pøi
RS?  Tyto  plody  mají  stimulovat
imunitu,  tak�e  mám  obavy,  aby
nestimulovaly pøíli�...

Prodìlala  jsem  vícekrát  zánìt
moèových  cest.  Teï  mám  ale
nìkolik dní jen èásteènì podobné
potí�e: èasté nucení na moèení,
ale  bez  pálení,  bez  øezání,  bez
bolesti  v podbøi�ku a viditelných
zmìn v moèi. Pro jistotu hodnì piji
(i urologický èaj) a �u�lám brusin
ky... Mohou to být projevy spojené
s  RS?  (RS  mám  teï  bohu�el
pomìrnì aktivní, budu pøecházet
ze  studijní  léèby  fumarátem  na
infuze  Tisabri...)  Døívìj�í  potí�e
s moèením byly jen pøechodného
charakteru a nebyla  to nikdy  in
kontinence, ale spí� potí�e s roz
moèováním...
Dìkuji za odpovìdi, pøeji krásný
víkend! M. K.

Uvedené podpùrné byliny/plody
lze v rozumné míøe u�ívat (nikdo
pøesnì ov�em neví, jaké mno�ství
to znamená). Vliv na RS èi obec
nì zdraví pravdìpodobnì nebude
významný (ani pozitivní, ani nega
tivní).

Stran  urologických  obtí�í  je
vhodné vy�etøení urologem, sou
vislost s RS být mù�e.

Dobrý den, chtìla bych se ze
ptat paní profesorky Havrdové na
urologický  problém.  Sfinkterové
problémy mám veliké,  jediné  co
mnì  pomáhalo,  byla  BETMIGA
a  je�tì  nedávno  bez  doplatku.
Nyní u� mnì pomoci není. Betmi
ga  má  doplatek  3000  Kè.  Mùj
lékaø urolog mi øekl, a� se zeptám
RS  odborníkù,  zda  neexistuje
nìkdo, kdo by mnì ji doplatil. Paní
profesorko, neznáte nìjakého RS
Andìla? Pozdravuje Helena Vo
tavová.

Z  na�í  zku�enosti  vyplývá,  �e
u v�ech pacientù na�li urologové
cestu, jak betmigu nahradit jiným
lékem èi jejich kombinacemi. Ne
existuje cesta, jak by mohl neuro
log  zajistit  úhradu  urologického
léku.  To  byl  skuteènì  nereálný
nápad va�eho urologa. Nelze ani
pøedpokládat, �e by toto zainves
toval jakýkoliv nadaèní fond, který
nìkdy  pøispívá  jednorázovì  na
nákup  extrémnì  drahých  pomù
cek pro invalidní pacienty. Disku
tujte  tedy  i  nadále  s  urologem,
jaké jiné mo�nosti mù�e pro vás
vymyslet.

Dobrý  den,  jsem  nemocná  od
roku  1988.  Léèí mne MUDr.  Ti
chá. U�ívám vitaminy. Jiná léèba
prý není vhodná. Chodím o ber
lích.  Je  pøece  tolik  nových  lékù.
Dìkuji za odpovìï, B. U.

Bohu�el,  v�echny  nové  léky
mají úèinek pouze na poèáteèní
fázi onemocnìní s výskytem akut
ních atak. U pacientù v progresiv
ní  fázi  onemocnìní,  pøi  del�ím
trvání choroby (15 let a více) a ji�
s urèitým hybným omezením tyto
léky �ádný efekt nemají. Zásadní
v této fázi RS je pøedev�ím pohy
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bová aktivita, fyzioterapie/rehabi
litace atd.

Dobrý  den,  diagnostikovali  mi
RS tento mìsíc v mých 20 letech.
Mám  velmi  slabé  nohy,  brnìní
trupu a tìlem mi projede výboj pøi
pøedklonu.  Dostala  jsem  4×  ka
paèku solumedrolu a chci se ze
ptat, kdy poznám, zda léèba za
brala? Zatím jsem jen velmi una
vená a nevidím zlep�ení. Dìkuji,
T. B.

Pokud pøíznaky zpoèátku nere
agují na léèbu, vìt�inou pokraèu
jeme do plné dávky kortikoidù na
ataku  (celkem  5  g  léku  Solu
Medrol). Dal�í léèba pak odvisí od
úpravy.  Pokud  by  pøetrvávalo
výrazné omezení hybnosti konèe
tin i pøes plnou dávku solumedro
lu,  zva�ujeme  èi�tìní  krve  (tzv.
plazmaferézy). V�e odvisí od vý
voje  v  prvních  dvou  týdnech  od
zahájení léèby kortikoidy.

Jednoduchá rada � kontaktujte
svého lékaøe k diskuzi nad dal�ím
postupem pøi dosavadní nedosta
teèné úpravì.

Obecnì  poèítejte  s  úpravou
déletrvající (týdny a� mìsíce), ale
rozhodnutí vstupní intenzity léèby
je nutno uvá�it individuálnì.

Dobrý den, minulý  týden  jsem
byla na MR, proto�e jsem celkem
4× od roku 2010 mìla chvilkové
problémy s øeèí spolu s brnìním
pravé  ruky  (�patná  artikulace,
nesprávné skloòování, neschop
nost  vybavit  si  správná  slova
apod.). Poslední �pøíhoda� se mi
stala pøed 3 nedìlemi v práci. To
mì ze strachu z mrtvice dovedlo 
na neurologii, kde jsem kromì MR
podstoupila  i  EEG,  odbìry  krve
a  vy�etøení  karotid  (vy�etøení
cév). Vèera mi  bylo  sdìleno,  �e
mám  podezøení  na  RS.  Pøí�tí
týden  jdu  tedy na odbìr mozko
mí�ního moku. Je mo�né, aby to

byla RS, kdy� nemám �ádné pro
ni  typické  pøíznaky  jako  únava,
zakopávání, brnìní, �patné vidìní
apod.? Dìkuji za odpovìï, R. N.

Bohu�el  se  nelze  vyjadøovat
k  diagnóze  emailem.  Nepí�ete
ani svùj vìk. Nálezy na magnetic
ké rezonanci bývají nespecifické,
tedy teprve jejich charakter, loka
lizace, vìk pacienta, atd. napoví
více. Mozkomí�ní mok pak sou
vislost mù�e s výhodou upøesnit.
Nález  mù�e  být  zachycen  i  ná
hodnì, by� pacient nemá typické
pøíznaky  nebo  nemá  pøíznaky
vùbec �ádné...

Dobrý den, dìkuji za odpovìï.
Je mi 44  let a nález z MR  jsem
bohu�el nevidìla. Jen jsem chtìla
vìdìt,  zda  bych  mohla  mít  dia
gnostikovanou RS, kdy� nemám
�ádné  dal�í  pøíznaky  a  poruchy
s øeèí netrvaly alespoò 24 hodin,
R. N.

RS nikoliv, ale pacient mù�e být
veden jako v riziku rozvoje tohoto
onemocnìní,  �radiologicky  izolo
vaný syndrom� apod.

Dobrý den, chtìla bych se ze
ptat paní doktorky, jestli je pravda,
�e RS �nemá ráda� sluníèko? Èím
je  léto  teplej�í,  tím  je  moje  RS
v  hor�ím  stavu.  Mám  tlak  80
90/50,  co�  také  není  nejlep�í,
a kdy� sedím cca hodinu na slu
níèku,  nemù�u  se  zvednout
z køesla a ani odejít  zpìt domù.
Prostì  se  mi  podlamují  nohy
a �neunesou mì�. Patøí toto k mé
RS?  Jaké  jsou  zásady  chování
k RS v intenzivním létì? Dìkuji za
rady, H. V.

Obecnì  platí,  �e  po�kozené
nervové  dráhy  u  RS  je�tì  o  to
hùøe  vedou  nervový  signál  se
zvý�ením venkovní teploty. Proto

vìt�inì na�ich pacientù teplo ne
dìlá dobøe a pøechodnì se mo
hou zhor�it, i kdy� existují i výjim
ky. Proto doporuèujeme se slunci
a horku nevystavovat, v pøípadì
dovolené  v  zahranièí  v�dy  mít
zaji�tìno  ubytování  i  dopravu
s klimatizací. V pøípadì extrémní
nesná�enlivosti  horka  si  nìkteøí
pacienti kupují  i ochlazovací po
mùcky (v obchodech pro hasièe,
motorkáøe  èi  zvíøata),  kopíruji
vyzkou�ená  doporuèení  na�ich
pacientù a fyzioterapeutù:

http://www.polarproducts.com/
polarshop/pc/AdjustableCooling
PackVestsc535.h tmht tp
: / /www.rebeldog.cz/cz/zbo
zi/941_0/chladicivestyprodos
pele/

Polarproducts sice chladí více,
ale  je  tam nevýhoda vìt�í váhy,
tak�e na nìjaké celodenní no�ení
moc nejsou.

Z  odkazu  rebel  dog  je mo�né
také  zakoupit  chladicí  èepice
nebo �átky, které mohou být alter
nativou  pro  nìkoho,  kdo  nemù
�e/nechce nosit vestu.

http://www.rebeldog.cz/cz/zbo
zi/943_0/chladicicepice/

http://www.rebeldog.cz/cz/zbo
zi/944_0/chladicidoplnky/

Variantou by mohl být také nì
jaký takovýto chladicí ruèník:

https://www.slevomat.cz/sleva
/1005190chladicirucnikyna
osvezenivletnidnech, ale tento
na rozdíl od pøedchozích nemáme
u pacientù osobnì vyzkou�ený.

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.

http://www.polarproducts.com/polarshop/pc/Adjustable-Cooling-Pack-Vests-c535.htmhttp://www.rebeldog.cz/cz/zbozi/941_0/chladici-vesty-pro-dospele/
http://www.rebeldog.cz/cz/zbozi/943_0/chladici-cepice/
http://www.rebeldog.cz/cz/zbozi/944_0/chladici-doplnky/
https://www.slevomat.cz/sleva/1005190-chladici-rucniky-na-osvezeni-v-letni-dnech
mailto:poradna@roska-praha.cz


Roztrou�ená skleróza (RS)
je zánìtlivé neurodegene
rativní onemocnìní posti

hující mozek a míchu. Toto one
mocnìní  je  desetiletí  podrobnì
studováno.  V  ÈR  je  zaji�tìna
kvalitní diagnostika. Prùbìh one
mocnìní  lze  prakticky  u  v�ech
nemocných pozitivnì ovlivnit léè
bou,  kterou  indikuje  specialista,
neurolog,  v  tzv.  Centrech  pro
diagnostiku a léèbu RS.

Je  samozøejmé,  �e  nemocní
s RS hledají v�echny informace,
které  mají  zlep�it  kvalitu  jejich
�ivota. To lze jenom uvítat. Bohu
�el,  prostøednictvím  internetu  se
�íøí  i  zdravotní  �rady  a  návody�,
které  mohou  dokonce  zdravotní
stav nemocných zhor�it. Ji� del�í
dobu je to napø. tvrzení, �e RS je
zpùsobena parazity, kteøí se na
cházejí v mozku. Stejnì nesmysl
né jsou i rady, �e zdravotní stav
nemocných s RS mù�e být zlep
�en, pokud budou u�ívat �zázraè
né minerální substance  (MMS)�.
Novì  je  i  RS  zaøazována  mezi
nemoci, které jsou podle vìdecky
nedolo�ených informací zpùsobe
ny konzumací lepku nebo mléka
a mléèných výrobkù. Vyu�ít  tyto
�rady� znamená pro nemocného
s  RS  znaèné  zdravotní  riziko.
Jednoznaènì hazardem se zdra

vím  jsou v�ak doporuèení, která
se na  internetu �íøí pod názvem
Coimbra protocol. V nich brazilský
lékaø Coimbra doporuèuje nemoc
ným  s  RS  aplikaci  megadávek
vitaminu  D.  Souèasnì  má  být
výraznì upraveno stravování ne
mocných  ve  smyslu  vylouèení
slo�ek  �ivoèi�ného  i  rostlinného
pùvodu,  které  obsahují  vápník.
Celý  protokol  je  doplnìn  je�tì
o dal�í doporuèení, které nebudu
blí�e komentovat. Coimbra proto
col musíme jednoznaènì oznaèit
za nepodlo�ený vìdeckými dùka
zy. Jeho aplikace mù�e zpùsobit
záva�né  a  nezvratné  zdravotní
potí�e.

Je  mo�né  øíci,  �e  je  obecné
povìdomí o prospì�nosti vitami
nu D pro na�e zdraví. Vìt�ina lidí
v�ak  chápe  jeho  význam  pouze
úzce  v  souvislosti  se  zdravím
kostí. Novì se ukazuje, �e vitamin
D má velmi komplexní regulaèní
dopady  na  prakticky  v�echny
funkce na�eho  tìla, vèetnì  imu
nitní soustavy. Tam pùsobí doslo
va  homeostaticky.  To  znamená,
zaji��uje dostateènou úroveò re
gulací, které mají omezit ty slo�ky
zánìtu,  které  mají  po�kozující
charakter.  Právì  tyto  regulaèní
slo�ky  jsou u nemocných  s  roz
trou�enou sklerózou naru�eny. Je

tedy  velmi  �ádoucí,  aby  strava
nemocných s RS byla bohatá na
potraviny, které vitamin D pøiroze
nì  obsahují.  V  na�ich  podmín
kách  je  to  pøedev�ím  vajeèný
�loutek,  máslo,  mléèný  tuk.  To
jsou paradoxnì zrovna ty slo�ky
potravy,  které  jsou  spojovány
s  nezdravým  �ivotním  stylem.
Nìkolik desítek let je doporuèová
no v rámci prevence ateroskleró
zy  vyvarovat  se  tìchto  potravin.
Jaký  je  výsledek? Výskyt  atero
sklerózy a nemocí srdce se nesní
�il. Nìkolika generacím jsme v�ak
tímto  �zdravotním  doporuèením�
omezili  pøísun esenciálních  vita
minù a dal�ích nutriènì nenahra
ditelných látek. Je tedy jasné, �e
ve v�em musíme mít umìøenost
a pou�ijemeli zdravý rozum, ná�
jídelníèek  v  tomto  smìru  bude
ideální.

Biosyntéza vitaminu D z prekur
zorù,  pøedev�ím  rostlinného  pù
vodu,  které  pøijímáme  potravou,
probíhá pod vlivem ultrafialového
záøení. Nemìli bychom tedy brá
nit rozumné expozici slunci. Zde
musíme  mít  na  pamìti,  �e  pro
støedky pro ochranu pøed �kodli
vými  slo�kami  sluneèního  svitu
jsou  ji�  souèástí  bì�ných  ple�o
vých krémù. Speciální prostøedky,
které chrání pøed sluneèními pa

Obrovské dávky vitaminu D
pro RS pacienty � léèba,

nebo hazard?

http://www.aktivnizivot.cz/zumpa/
http://www.imunologie-cloveka-krejsek.cz/O-projektu.html
http://www.roska.eu/ke-stazeni/formulare
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prsky, obsahují tak vysoká mno�
ství tìchto látek, �e do kù�e ne
pronikne dostateèné mno�ství UV
záøení nutné pro biosyntézu aktiv
ní formy vitaminu D. Tìmto sku
teènostem bychom mìli pøizpùso
bit ná� pobyt na slunci. Vitamin D,
který  získáme  z  bì�né  stravy,
není  nikdy  v  takovém mno�ství,
abychom se �pøedávkovali�. To se
v�ak  velmi  snadno  mù�e  stát,
pokud pou�íváme léèivé pøíprav
ky,  které  vitamin  D  obsahují.
I proto  jsou  tyto  léèivé pøípravky
u nás pouze na lékaøský pøedpis.
Nadbytek  vitaminu  D  má  toti�
zásadní  negativní  dopady  na
na�e zdraví. Mù�e dojít k po�ko
zení  ledvin,  srdce,  zvý�enému
krevnímu  tlaku  a mnoha  dal�ím
záva�ným  následkùm.  Bohu�el,
prostøednictvím internetu získáva
jí nemocní s RS informace, �e RS
je mo�né léèit megadávkami vita
minu  D.  Tato  doporuèení  jsou
naprosto  nepøijatelná.  Neovlivní
vlastní prùbìh onemocnìní. Apli
kace tak vysokých dávek vitaminu
D v�ak s velkou  jistotou povede
k po�kození zdraví. Je tøeba pøi

pomenout,  �e máme  k  dispozici
snadno  dostupné  biochemické
parametry mìøené v krvi, kterými
je  mo�né  pøípadný  nedostatek
vitaminu  D  v  tìle  zjistit.  Máme
i mìøitelné ukazatele, které hod
notí fyziologický dopad léèebného
podání  vitaminu  D.  V�ichni  ne
mocní s RS se mohou prostøed
nictvím  svého  lékaøe  o  tìchto
parametrech informovat.

Co øíci závìrem? Lze jednodu
�e shrnout, �e ka�dý èlovìk, zdra
vý i nemocný, mù�e svùj zdravot
ní  stav  zásadnì  ovlivnit  svými
�ivotními  podmínkami.  Mezi  ty
nejsnáze  ovlivnitelné  patøí  na�e
stravování.  Vhodnì  zvolenou
a doslova na míru  �itou  stravou
mù�e  nemocný  s  roztrou�enou
sklerózou zásadnì zlep�it kvalitu
�ivota. Nìkteré slo�ky, které cíle
nì zaøadí do stravy, budou pozi
tivnì  ovlivòovat  po�kozující  zá
nìt. Jakékoliv � dùkazy nepodlo
�ené  �  zásahy  do  stravování,
slo�ení jídelníèku, se mohou ob
rátit proti nemocnému s roztrou
�enou sklerózou. Na druhou stra

nu je tøeba konstatovat, �e �ádná
zmìna ve stravovacích návycích
nemù�e  nahradit  cílenou  terapii
indikovanou neurologem, která je
pro v�echny nemocné s roztrou
�enou sklerózou u nás dostupná.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.,
Ústav klinické imunologie a aler
gologie LF UK a FN Hradec Krá

lové

Zdroj: Facebook, vlákna s dis
kusemi RS pacientù a s odkazy
na  zahranièní  weby  o  u�ívání
vitaminu D v megadávkách.

http://www.aktivnizivot.cz/zum
pa/

Autor textu je uznávaným èes
kým imunologem, jeho nejnovìj�í
odbornou knihou je uèebnice Imu
nologie èlovìka, která vùbec po
prvé shrnuje v�echny oblasti bio
medicíny, ve kterých se uplatòuje
znalost  fungování  imunitního
systému http://www.imunologie
clovekakrejsek.cz/Oprojektu.
html

Unie Roska  èeská MS spoleènost
Adresa:
email:
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IÈ:

Pøedseda:
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Ve�keré handicapy a pøeká�
ky znesnadòují zaøazení do
jakési �makroinstrukce� � tj.

hlavního proudu.  I  kdy�  je vývoj
jedince  od  narození  témìø  bez
problémový, mù�e se stát, �e se
najednou �cosi� pokazí, a to bez
zjevné pøíèiny a v podstatì ze dne
na den. Jak se vyrovnat s nemocí,
která pøichází plí�ivì  (nebo  také
jako blesk z èistého nebe) a na
padá nejen  tìlo, ale  i psychiku?
Jaké  to  je, najednou ztrácet své
schopnosti, které nám umo�òova
ly být na vrcholu a pomìrnì dobøe
existovat v dne�ním svìtì?

V  posledních  desetiletích  pra
cuje  øada  odborných  vìdeckých
týmù  na  nových  lécích,  hledá
skuteèné  pøíèiny  vzniku  nemoci,
ale smutným faktem zùstává, jak
malá pozornost je vìnována psy
chickým  problémùm  lidí  s  SR
a  jejich rodinám, kterých se dia
gnóza  a  problémy  s  ní  spojené
pochopitelnì také bezprostøednì
dotýkají. Sice existují centra pro
pacienty s RS, ale chybí komplex
ní  léèba.  A  co  je  nejhor�í  �  od
øady pacientù vím, �e se potýkají
s laxním pøístupem svých o�etøu
jících  lékaøù� Bojí  se  jim  sdìlit
v�echny  své  problémy,  proto�e
u�  za�ili,  �e  jim  není  vìnována
pozornost, problémy jsou bagate
lizovány,  nebo  jednodu�e  lékaø
neposlouchá a stále dokola �opi
suje� tu stejnou lékaøskou zprávu,
pouze mìní datum. Lidé se bojí
protestovat, stì�ovat si� Ale jde
o Va�e zdraví, a proto velmi zále
�í  na  tom,  jak  sami  a  za  sebe
a pro sebe doká�ete bojovat, jak
se doká�ete ohradit proti takové
mu pøístupu, jak ho budete øe�it,
co v�echno si necháte líbit. Dobrý
a kvalitní vztah pacient/lékaø za
lo�ený na dùvìøe  je pro prùbìh,
vèasné  odhalení  nových  problé

mù a správnou léèbu velmi dùle
�itý a pøispívá k efektivnìj�í léèbì
SR.

Nelze se spoléhat jen na lékaøe
a léèbu, sna�it se musí i pacient
a  jeho  nejbli��í  okolí.  Jíst  léky
a chodit na kontroly nestaèí. Zmì
na  zpùsobu  �ivota  �  a�  u�  jde
o  stravování,  návyky,  zlozvyky,
sport  v  rámci mo�ností  �  je  víc,
ne� nutná. V�dy a ve v�em musí
ka�dý zaèít u sebe. Pokud chcete
vyzkou�et  alternativní  léèbu,  po
konzultaci s lékaøem (a rozumný
lékaø  se  alternativním  metodám
nebrání, ale mìl by být obezná
men  se  v�ím,  co  hodláte  dìlat
a podstoupit) nikdy ani tato inicia
tiva není na �kodu. Pravdou je, �e
nìkteøí pacienti jsou u� tak zoufalí
nebo  tak  moc  ovlivnitelní,  �e
v touze po uzdravení sami sebe
doká�ou nièit. Mám tím na mysli
napøíklad  u�ívání  MM.  U�  jen
podle pøekladu názvu �mistrovský
minerální  roztok�  to  musí  být
vskutku  mistrovský  v�elék,  co
k tomu dodat. Tonoucí se stébla
chytá.  Pøed  pár  lety  byli  v�ichni
lidé plní parazitù a teï v�e vyléèí
MM � chloritan sodný aktivovaný
roztokem kyseliny chlorovodíkové
� látky naprosto �bezpeèné a pøi
rozené� pro jakýkoli �ivý organis
mus. Èlovìk, a� u� nemocný nebo
zdravý, by mìl pøedev�ím a v�dy
pou�ívat  zdravý  selský  rozum.
A to ve v�em.

Jednoduché  vìci  si  my  lidé
dìláme  slo�itými  a  zbyteènì  si
komplikujeme  �ivot.  V�eobecnì
platí nìkolik jednoduchých zásad
� jíst v�e, ale s mírou. Dostateènì
spát a odpoèívat, umìt odhadnout
své síly a zbyteènì se nepøepínat.
Ka�dý  den  si  v  rámci  mo�ností
dojít  (dojet)  na  alespoò  krátkou
procházku a zacvièit si. Mít kolem

sebe lidi, kteøí nás berou takové,
jací jsme � zbyteènì nás neopra
�ují, ale ani na�i nemoc nepøehlí
�ejí,  kteøí  jsou  pro  nás  oporou.
Sociální izolovanost a osamìlost
je  podle  èetných  výzkumù  pro
zdraví hor�í ne� obezita èi kouøe
ní  a  má  obrovské  dopady  na
psychiku a celkový zdravotní stav.
Mnohdy  se  stane,  �e  pacienti
s  RS  jsou  izolovaní  kvùli  své
nemoci � nìkteøí kvùli degenera
tivním zmìnám a jiní proto, �e se
izolují  sami,  upadají  do depresí,
nemají zájem o okolní svìt a chtì
jí  se  utápìt  ve  svém  ne�tìstí,
proto�e  prostì  jsou  nemocní.
Nemocí �ivot nekonèí � pokud to
sám èlovìk  tak nechce. V�e, co
se  nám dìje, mù�eme brát  buï
jako  výzvu,  nebo  jako  �ivotní
prohru. A od na�eho postoje  se
odvíjí  v�e  dal�í  �  léèba,  vztahy,
chu� do �ivota�

Dal�í  dùle�itou  souèástí  je  to,
�e bychom se mìli mít rádi takoví,
jací  jsme.  Mìli  bychom  umìt
a  chtít  pøijmout  sami  sebe  i  ná�
�osud�, proto�e pokud to neumí
me a nezvládáme my sami, jak to
mù�eme  chtít  a  èekat  od  ostat
ních.

A poslední z dùle�itých vìcí je
mít  v�dy  cíl.  Nebo  sen,  který  si
chci  splnit.  Ka�dý  to  nazýváme
jinak,  podstata  je  stejná.  Nikdo
z nás nemù�e oèekávat, �e cesta
k  cíli  bude  rovná  a  jednoduchá.
Na silnicích jsou výluky, uzávìry,
nehody, objí�ïky. V�dy se musí
umìt  najít  øe�ení,  jak  se  k  cíli
dostat � buï pojedeme jinou tra
sou,  nebo  si  trpìlivì  postojíme
v  kolonách  nebo  prostì  cestu
odlo�íme  na  jindy.  Ale  v�dycky
víme, �e se ke svému cíli dosta
neme, pokud doopravdy chceme.

Mgr. Lucie Minaøíková

Je to v nás



Lékaøi i zdravotní sestøièky se
o  pacienty  vzornì  starali,
zrovna  tak  dal�í  o�etøující

personál.  Nikdo mi  tak  nekroutil
nohama jako tamní fyzioterapeuti,
a  to  jsou nekoneènì mlad�í ne�
já. Doma nemám vanu, a tam mì
do ní uvrhli dvakrát týdnì a je�tì
pøidali bublinky! Prostì pohádka.
Byla mi i testem vyzkou�ena pa
mì�. Zatím dobré.

Volné chvíle jsem trávil v parku
ozaøován  sluncem  èi  omýván
de�tìm.  Pøi  pobytu  jsem  vyu�il
kulturní nabídku nebo cvièil prsty
v tvùrèí dílnì. Obojí jsem si samo
zøejmì  u�il.  Ale  nejvíc  jsem  se
pobavil hned první den pøi pøed
stavování. Poznal jsem pana Hu

berta. Jeho pøíjmení jsem vzápìtí
zapomnìl  a  v  pamìti  pátral,
známli nìkoho toho  jména. Ne
na�el  jsem  nikoho,  jen  jsem  si
vzpomnìl na písnièku od Suché
ho a �litra o �i�lavé dívce. Pøiklá
dám i pro va�e pobavení.

A  tím  posledním  ver�em  se
dovr�ilo moje RS pobavení.

Petr Vrba

Srpen 2017

Jabloneckou organizaci Rosky postihlo 4. èervence leto�ního roku velké
ne�tìstí � náhle, neèekanì zemøela její dlouholetá pøedsedkynì Maru�ka
Matìjèková. Pro nemocné s roztrou�enou sklerózou (k nim� také patøila)
obìtavì pracovala u� od samého zalo�ení organizace v roce 1986. Pøitom
se starala o rodinu se dvìma malými dìtmi � chápala, �e se funkce musí
ujmout nìkdo s ekonomickým vzdìláním. Syny s man�elem vychovali a u�
nìkolik let se radovali z vnouèka, kterému se èasto láskyplnì vìnovali. Aè
byli oba man�elé Matìjèkovi nemocní, opatrovali øadu mìsícù nemohoucí,
realitu sotva vnímající maminku, ne� ji  teprve nedávno pøijali do domova
dùchodcù. Byla to velká fyzická a psychická zátì�, kterou jim aspoò trochu
kompenzovali jejich pejsci � Maru�ka milovala i zvíøata.

Èlenové výboru organizace Rosky Jablonec nad Nisou teï s bolestnými
vzpomínkami pøipravují na záøí mimoøádnou èlenskou schùzi, na které bude

zvolen  nový  pøedseda.  Nevadí  jim  ta  kupa  dokumentù,  kterou  musejí  pøebírat,  nevadí  spousta
administrativních úkonù, pochùzek a  jednání,  které musejí  absolvovat �  s  velkou vdìèností  pøitom
pøijímají pomoc nabízenou z Prahy, Liberce a Èeské Lípy � ta solidarita je opravdu hojivá. Ale trápí je
stesk  po milé,  klidné,  usmìvavé  kamarádce,  která  nikdy  nikoho nezarmoutila,  která  umìla  poradit
a povzbudit.

Je to pro nás v�echny bolestná rána, ale zároveò pøipomenutí, abychom jako ona byli k sobì laskaví,
nedovolili rùst konfliktùm, a chovali se tak, jako bychom tu u� zítra tøeba nebyli.

Dìkujeme Ti, na�e drahá Maru�ko � èlenové jablonecké organizace Unie ROSKA



Nadaèní  fond  IMPULS  je
s  podporou  Unie  Roska
iniciátorem akce. Probìhl

1.  roèník  projektu  �Rozsvi�me�,
který  pomáhá  pacientùm  s  roz
trou�enou  sklerózou.  V  úterý
6.  èervna  lidé  po  celé  republice
vyrazili  se  sazenicemi  sluneènic
do ulic,  aby  je  zasadili  ve  svém
mìstì, a dali tak najevo sounále
�itost  s  pacienty  s  roztrou�enou
sklerózou (RS).

Kvìta �trbová



Paní  Naïa  (1961)  pochází
ze �enova nedaleko Ost
ravy.  Vychodila  tam  zá

kladní  �kolu  a  pro�ila  dìtství,
ponoøená  do  sportovních  her,
radosti  z  pohybu  a  tance,  ale
i  vta�ená  do  svìta  knih.  Mìla
velmi ráda zvíøata a pøála si stát
se veterináøkou. Její sen se nespl
nil � po nepøijetí na zemìdìlskou
�kolu  absolvovala  tøíletý  obor
elektromechanièky  v  uèili�ti
NHKG (Nová hu�, døíve Nová hu�
Klementa Gottwalda,  je hutnický
a strojírenský komplex nacháze
jící se v Ostravì � pozn. red.) a do
NHKG potom také nastoupila jako
mechanièka. Pøi  práci  si  pozdìji
veèernì dodìlala maturitu. A pak
se to stalo: do dobøe na�lápnuté
ho �ivota jí vstoupila nemoc: roz
trou�ená skleróza�

�e  jde  o  tuto  nemoc,  to  jsem
zprvu  nevìdìla.  V  NHKG  jsem
zaèínala  jako  navíjeèka,  která
navíjí  mìdìný  drát  na  �ablony
jednotlivých cívek,  je� se pou�í
valy na pøevíjení motoru. Pozdìji
jsem pøe�la na tì�kou navijárnu,
kde jsem dìlala pøípravu pro pøe
víjení  velkých  strojù:  sundávala
jsem staré izolace z cívek, aby se
tam po dùkladném oèi�tìní dala
izolace  nová.  �lo  o  práci  dost
nároènou  a  hlavnì  pøi  ní  bylo
potøeba mít sílu v rukách. A mnì
zaèaly  postupnì  ruce  podivnì
brnìt.

To jsem si uvìdomila a� zpìtnì,
proto�e zpoèátku to nebylo nìco,
co by mì nìjak omezovalo. První
brnìní  se  u  mne  projevilo  po
porodu druhé dcery, tedy v mých
24 letech. Teprve kdy� se z této
�drobné potí�e� stala �vìt�í potí��,
�la jsem k lékaøi.

Ne. Nejprve se jenom vylouèilo,
�e by �lo o onemocnìní páteøe.
Roztrou�enou  sklerózu  mi  dia
gnostikovali a� po �esti letech.

O nemoci jsem v té dobì nevì
dìla nic. Jen to, �e èlovìk s roz
trou�enou sklerózou mù�e skon
èit na vozíku. Ale s tím, �e se po
nìkolika mìsících mùj zdravotní
stav  normalizoval,  jsem  to  nijak
neøe�ila.

Kortikoidy.  Mìla  jsem  velké
�tìstí,  �e  mi  je  nasadili  vèas
a  léèba  zabrala.  Dneska  jsou
medicínské mo�nosti,  jak postu
povat proti  této autoimunitní ne
moci, mnohem vìt�í.

Mám perfektní rodinné zázemí,
tak�e  nejvíce  mne  podr�el  mùj
man�el a obì dcery Alena a Jana.
Mùj neurolog mi øekl, �e se s touto
diagnózou dá �ít normálnì a �e
zále�í  jen  na mnì,  jak  se  s  tím

doká�u  srovnat Tak�e  jsme
doma mou roztrou�enou sklerózu
nijak zvlá�tnì neøe�ili a já se s ní
nauèila �ít.

Do  doby,  ne�  jsem  opustila
zamìstnání,  ani  ne.  Jen  ka�dé
nachlazení a virózy jsem musela
(a  sna�ila  se)  poøádnì  vyle�et
a vyléèit.

Po druhé mateøské jsem nadále
pracovala  jako elektromechaniè
ka na tì�ké navijárnì, ale postu
pem èasu se pro mì práce stáva
la èím dál tím více nároèná: byla
úkolová a síla v mých rukou ubý
vala. Tak�e jsem se roce 2004
se zamìstnavatelem dohodla, �e
po 24 letech práce v NHKG z prá
ce odejdu, a dostala jsem èásteè
ný invalidní dùchod. Tøi roky jsem
pak  byla  registrovaná  na  úøadu
práce�

Sice  nejsem  odborníkem  na
léèbu  roztrou�ené  sklerózy,  ale
sama za sebe vím, �e psychika je
u  této  nemoci  velmi  dùle�itá.
A  také  je dobré,  kdy� se èlovìk
s nemocí srovná a zaène  ji brát

Uka� mi smìr
a já si cestu najdu!



jako  souèást  svého  �ivota.  A  to
není pro nìkteré pacienty s  roz
trou�enou sklerózou jednoduché.

Kromì rodiny, je� mì podr�ela,
to  byla  organizace Roska,  která
sdru�uje lidi s roztrou�enou skle
rózou a pomáhá jim. To, �e jsem
se  stala  jejím  èlenem,  bylo  tím
nejlep�ím,  co  mì mohlo  potkat!
Setkala jsem se zde s lidmi, kteøí
mìli  rùzné  handicapy,  a  pøesto
byli nabití optimismem, pohodou
a  dobrou  náladou.  Zakládající
pøedsedkynì  Rosky  Ostrava,
PhDr. Jana Grabaøová, mì dosta
la  i  svým  pøístupem  k  nemoci
a èerným humorem.

Regionální  organizace  Roska
Ostrava vznikla jako klub pøi Sva
zu posti�ených civilizaèními cho
robami (SPCCH) v roce 1987. Od
roku  1992  je  souèástí  Unie
Roska,  jejím�  cílem  bylo  a  je
sdru�ovat lidi s roztrou�enou skle
rózou a pomáhat jim.

To bylo v roce 1999 a u� tehdy
mìla Roska Ostrava dobré  jmé
no.  Její  zakládající  èlenky,  Jana
Grabaøová  a  Hanka  Zavøelová,
byly  pro  mne  velkým  vzorem
a hodnì jsem se od nich nauèila.
Cítila  jsem, �e by mì tato práce
pro  lidi  posti�ené  stejnì  jako  já
bavila, a ne� jsem se nadála, u�
jsem  byla  v  roce  2003  zvolená
pøedsedkyní Rosky Ostrava. Sna
�ila jsem se organizaci posunout
trochu  vý�  a  hlavnì  nezklamat.
Co� se mi daøí díky na�í perfektní
úèetní paní Mirce, která celou tu
dobu  dr�ela  a  i  dnes  pøes  svùj

úctyhodný  vìk  stále  pevnì  dr�í
v rukou otì�e na�eho úèetnictví.

Ano, ale �lo a stále jde o práci
dobrovolnickou, neplacenou.

Poøádáme pro nì aktivity k po
sílení  jejich  fyzické  a  psychické
kondice.  Organizujeme  cvièení
jak pro mobilní, tak také imobilní
pacienty,  cvièíme  v  posilovnì,
dìláme Pilates,  chodíme plavat,
jezdíme  na  koních,  hrajeme  ku
�elky, bowling, poøádáme týdenní
rekondièní pobyty. A také výstavy
výtvarných  prací  na�ich  èlenù,
pacientù  s  roztrou�enou  skleró
zou.

Vidìla  jsem, �e spousta èlenù
Rosky  je  na  vozíku  a  mají  pro
blém se vùbec nìkam dostat. Tak
mì napadlo vymyslet nìjaké akti
vity  i  pro  nì.  �V�dy�  si mù�eme
pronajmout bezbariérový autobus
èi udìlat bezbariérové rekondièní
pobyty!�  øekla  jsem si. Nìkdy  to
byl  oøí�ek,  ale  nakonec  se  to
povedlo.  Nejvìt�í  ohlasy  mají
bezbariérové zájezdy, kdy bourá
me  bariéry  pøi  poznávání  ÈR.
Podìkování úèastníkù zájezdu za
krásné  zá�itky  na místech,  kam
by se mnozí bez Rosky nedostali,
mi dodává dal�í sílu k práci a po
siluje mé  vìdomí,  �e  tato  práce
má smysl!

To bude dlouhý výèet! Nav�tívili
jsme v Praze Národní divadlo èi
výstavu  Titanic,  vidìli  jsme  Slo

vanskou epopej, zajeli jsme si do
Kutné  Hory,  vystoupali  na  roz
hlednu Kaòk, prohlédli si zámek
Lysnice stejnì jako Láznì Podì
brady èi Tøeboò, projeli se úzko
kolejkou, na �umavì jsme byli na
Kvildì, na Lipnì jsme vystoupali
stezkou do korun stromù, nav�tí
vili jsme Lednici, Velehrad, Strá�
nici� Mám pokraèovat? Byli jsme
v Moravském krasu, projeli  jsme
Ba�ùv kanál, nav�tívili jsme skan
zen  vinných  sklepù PetrovPl�e,
Zoo  Zlín,  Svatý  kopeèek  u Olo
mouce  i  Olomouc,  Arboretum
Nové Dvory, hrad Helf�týn, Muze
um kloboukù Tonak, sklárnu Crys
talex  Karolínka,  výrobní  závod
Marlenka,  v  Krakovì  jsme  byli
v solném dole Welièka�

Od nadací, z dotací, grantù a ze
sponzorských darù. Je to rok od
roku  slo�itìj�í! Roènì napí�eme
kolem 20�25 �ádostí, ke kterým
musíme na konci roku dodat zá
vìreèné vyúètování. Závìr  roku,
kdy se zároveò s novými �ádost
mi obracíme na dal�í dárce a in
stituce,  je  pro  nás  vìru  hodnì
nároèným obdobím.



MS  centrum  Rosky  Ostrava
jsme zalo�ili v roce 2007. Navedla
mì na to moje výborná poradkynì
na úøadu práce, kde jsem byla po
odchodu z NHKG tøi roky registro
vaná. Poradila mi, aby se Roska
zapojila  do  nového  roèního pro
jektu  obecnì  prospì�né  práce.
Po jeho ukonèení jsme pak sami
zøídili  chránìné  pracovní  místo
pro lidi s roztrou�enou sklerózou
a já zde pracuji jako koordinátorka
centra na polovièní úvazek. Úøad
práce  nám  na  základì  toho,  �e
zde  pracují  lidé  s  posti�ením,
èásteènì pøispívá na mzdy.

My nic  nevyrábíme ani  nepro
dáváme. MS centrum Rosky Ost
rava je místem, odkud koordinuji
èinnost  na�í  organizace;  máme
zde poèítaèové zázemí, tiskárnu,
kopírku, shroma�ïujeme zde ve�
kerou dokumentaci. Zároveò je to
kontaktní místo nejen pro pacien
ty s  roztrou�enou sklerózou, ale
i  pro  jejich  rodinné  pøíslu�níky,
pøátele,  peèovatele  a  dal�í  lidi,
kteøí tu získávají informace o tom,
co Roska Ostrava pro své èleny
organizuje,  zapùjèujeme  jim  od
bornou literaturu, èasopisy i reha
bilitaèní  pøístroje,  jako  je  napø.
motomed.

Nikdy  by  mne  nenapadlo,  �e
budu  dìlat  takovou  práci  a  �e
mne to bude tak bavit. Myslím si,
�e jsem mìla velké �tìstí na lidi,
které  jsem  potkala.  Kromì  ji�
zmínìných �en, je� mne motivo
valy  a  podr�ely,  chci  jmenovat
zejména MUDr.  Olgu  Zapletalo
vou,  která  je  na�ím  odborným
garantem, a MUDr. Pavla Hradíl

ka, jen� vede RS centrum Neuro
logické kliniky Fakultní nemocnice
Ostrava  a  spolupracuje  s  na�í
Roskou  Ostrava.  Bez  nich  by
Roska Ostrava  nebyla  tam,  kde
teï je, a tím, co dnes je. A nejde
jen  o  spolupráci  odbornou,  ale
i o lidskou vzájemnost � osobnì
se zapojují dle svých mo�ností do
akcí, které poøádáme; tito odborní
lékaøi s námi napøíklad vystoupili
na Lysou horu a letos se chystá
me spoleènì pokoøit Snì�ku. Moc
si toho vá�íme! Velkým pøínosem
pro  nás  bylo  a  je  i  zapojování
rodinných pøíslu�níkù na�ich èle
nù do poøádaných aktivit.

Moje rodina mi od zaèátku ne
smírnì pomáhá a nejvìt�í podpo
ru a jistotu mám ve svém man�elu
Stanislavovi. Ale nyní u� cítím, �e
s pøíchodem vnouèátek (v dubnu
se  nám  narodil  první  vnouèek
Ondra a na podzim k nìmu pøibu
de  druhé  vnouèátko)  nastal  èas
trochu  ubrat  a  víc  si  u�ívat  role
babièky, nebo� �ivot nìkdy velmi
rychle  utíká�  Zaènu  se  i  víc
starat o sebe � minimálnì pojedu
do lázní!

Kdy� je mi nejhùø, tak zvolním,
vypnu, relaxuji: mám ráda hudbu,
tanec,  baví  mì  èíst  si,  zajít  do
divadla,  do  kina�  Kdy�  bylo
opravdu zle, tak jsem se v duchu
sama sebe tázala, zda mi ta práce
stojí za to. To se stalo, kdy� mìl
man�el zdravotní problémy, a o
pravdu  jsem na  dva mìsíce  vy
pnula. Man�elova úspì�ná rekon
valescence mì v�ak opìt nakop
la. Práce se v mezidobí nahroma

dilo,  �e  nevím,  kam  døív  skoèit.
A opìt je to rodina � man�el, dìti
a teï i nová role babièky � co mne
dr�í a posiluje.

Mám  a  je  od  pana  Wericha:
�Neøíkej,  �e  nemù�e�,  kdy�  ne
chce�,  proto�e  pøijdou  dny,  kdy
bude� chtít a nebude� moct.�

Irena �atavová

Kvìta �trbová



Neuvìøitelné zlep�ení fyzic
ké pohody vám mù�e pøi
nést jednoduchá procedu

ra.  Staèí  na  urèitý  bod  pøilo�it
kousek ledu a stane se zázrak�
Zmizí  bolest  hlavy,  aktivizuje  se
celý organismus, naplníte se ne
vídanou  energií  a  pocitem  svì
�esti. Tradièní èínská akupunktu
ra nazývá tento bod Fengfu.

Fengfu je zcela unikátním mís
tem na lidském tìle. Pùsobením
na nìj pùsobíme pøímo na lidský
mozek,  který  v  tomto  jediném
místì není chránìn kostí. Kryody
namická stimulace bodu Fengfu
je  snadná.  Staèí  pøilo�it  kousek
ledu  na  místo  vyznaèené  na
snímku.  Je  dobøe  hmatatelné
v  malé  jamce  na  �íji,  pøibli�nì
3  cm nad hranicí  vlasového po
rostu. Hlava se tu se �íjí spojuje.

Vle�e  na  bøi�e  nebo  v  sedu
pøilo�te na toto místo kostku ledu
o rozmìrech cca 2×2×2 cm a dr�
te ji tam 20 minut. V sedící poloze
samozøejmì  kostku  nìjak  upev
nìte � pru�nou páskou  typu èe
lenky nebo �álou. Poèítejte s tím,
�e led bude odtávat.

Nastydnutí nebo rýmy se nemu
síte  bát.  Zajímavé  je,  �e  po  asi
30�40  sekundách  pocitu  chladu
budete  v  bodì  Fengfu  naopak
poci�ovat teplo.

Èínská  medicína  doporuèuje
provádìt  proceduru  nejlépe  na
laèno a opakovat ji ka�dé tøi dny.

Proè  se  má  pøikládat  zrovna
led? Zpùsobí pokles teploty stimu
lující pøítok krve do mozku. Oblast
spojení  hlavy  se  �íjí  je  místem,
kde se nalézají centra zodpovída
jící za dechovou èinnost a prokr
vení organismu.

Stimulováním  bodu  Fengfu
upevníme  své  tìlo  jako  celek,
zvý�íme celkovou vitalitu a výraz
nì  posílíme  imunitu.  Procedura
pøíznivì pùsobí na øadu negativ
ních stavù, jako jsou bolesti klou
bù a zad, pocení dlaní nebo bo
lesti  zubù. Dýchací  orgány,  kar
diovaskulární  systém,  naru�ená
funkce �títné �lázy, obezita i pod
váha, vegetativní cévní dystonie,
nízký  i  vysoký  tlak,  chronický
únavový syndrom, celková malát
nost, naru�ená funkce trávicí sou
stavy, pohlavní orgány jsou stimu
lací bodu Fengfu ovlivnitelné.

Tato  metoda  rovnì�  pomáhá
zdolávat stres, deprese, neurózy
a také kocovinu.

V tìhotenství není doporuèová
na stejnì jako osobám s epilepsií
a du�evními chorobami. Vhodná
není ani pro pacienty s kardiosti
mulátorem.  Fengfu  je  jedním
z nejzranitelnìj�ích bodù lidského
tìla,  co�  dobøe  vìdìli  napøíklad
japon�tí  samurajové.  Jeho  citli
vost v�ak zároveò umo�òuje bla
hodárné  pùsobení  takových  po
stupù, jakým je jeho kryodynamic
ké ovlivòování.

Zázraèný bod na zátylku



Jako  osoba  se  zdravotním
posti�ením  nebo  osoba  se
sní�enou  schopností  pohy

bu  a  orientace  byste  mìli  mít
stejné  mo�nosti  vyu�ít  leteckou
dopravu jako kdokoliv jiný.

V  rámci  EU  jsou  va�e  práva
zaruèena naøízením  (ES)  è.
1107/2006  o  právech  osob  se
zdravotním  posti�ením  a  osob
s  omezenou  schopností  pohybu
a  orientace  v  letecké  dopravì.
Toto  naøízení  jasnì  stanovuje
rozsah  asistence,  kterou  vám
musí  bìhem  cesty  leteckou  do
pravou  poskytnout  provozovatel
leti�tì  a  letecký  dopravce,  a  to
bez jakýchkoliv poplatkù.

Vìt�ina  vámi  vy�adovaných
slu�eb  jako  napø.  asistence  pøi
nástupu,  výstupu  z  letounu,  bì
hem letu a pøi pozemním odbave
ní  je  poskytována  zdarma.  Pøi
rezervaci  letenky  se  v�ak  radìji

o rozsahu slu�eb poskytovaných
zdarma ujistìte.

Aby va�e cesta probìhla hlad
ce, bezproblémovì a pokud mo�
no  v  co  nejvìt�ím  pohodlí,  je
u�iteèné vyu�ít následující rady.

n Ujistìte se, �e máte k naplá
nování své cesty v�echny po
tøebné informace.

n Zva�te reálnì své mo�nosti,
zvlá�tì pokud máte problémy
s chùzí na del�í vzdálenost.
Vzdálenosti mezi odbavovací
mi pøepá�kami a odletovými
pøepá�kami mohou být velmi
dlouhé.

n Ujistìte se, �e letecký doprav
ce nebo cestovní kanceláø je
schopen/na uspokojit va�e
potøeby.

n Kontaktujte je, abyste se ujisti
li, �e jsou schopni va�im kon
krétním potøebám vyhovìt.

n Nespoléhejte se, �e vámi po
�adovaná pomoc bude k dis
pozici �na po�ádání�. Oznam
te prosím své potøeby zamìst
nancùm leteckého dopravce
nebo zamìstnancùm cestovní
kanceláøe dostateènì vèas,
nejpozdìji v�ak 48 hodin pøed
odletem.

n Nepøedpokládejte, �e perso
nál poskytující asistenci bude
znát nejlep�í zpùsob jak vás
zvednout nebo pøemístit.
I kdy� vás nepo�ádá, poraïte
mu.

n V souladu s mezinárodními
smlouvami je náhrada za ztra
cené nebo po�kozené zava
zadlo (mezi nì� patøí i pomoc
ná mobilní zaøízení) omezena.
Jen nìkteøí leteètí dopravci
v rámci své vnitøní politiky po
skytují plnou náhradu pøi po
�kození nebo ztrátì mobilního
zaøízení. Pøed cestou byste se

Prùvodce leteckou dopravou
pro osoby se zdravotním

posti�ením a osoby
s omezenou schopností

pohybu a orientace



mìli ujistit, jak øe�í náhradu
po�kozeného nebo ztracené
ho mobilního zaøízení vámi
vybraný letecký dopravce, pøí
padnì, zda se va�e cestovní
poji�tìní vztahuje i na pomoc
ná mobilní zaøízení.

n Pouze oboustranná spoluprá
ce mezi vámi a leteckým do
pravcem povede k bezproblé
mové a pohodlné cestì.

Potøebné informace získáte pøí
mo  u  leteckých  dopravcù  nebo
v cestovních kanceláøích. Je ne
zbytné, abyste pøi rezervaci leten
ky seznámili pracovníka letecké
ho  dopravce,  prodejního  agenta
nebo pracovníka cestovní kance
láøe se svými konkrétními potøe
bami bìhem letu a trvali na jejich
zanesení do va�í rezervace.

Leteètí dopravci pou�ívají mezi
národní systém kódù pro  rozpo
znání úrovnì asistence poskyto
vané osobì se zdravotním posti
�ením.  List  kódù  je  pøilo�en  na
konci èlánku.

Otázky,  které  vám mù�e  klást
pracovník  leteckého  dopravce
nebo cestovní  kanceláøe bìhem
rezervace,  se  vám  mohou  zdát
dotìrné. Nicménì, takto získané
informace  zajistí,  �e  vám  bude
poskytnuta pøesnì taková pomoc,
kterou potøebujete.

n Zde je nìkolik otázek, které
vám mohou být polo�eny:

n Jaké jsou va�e potøeby?
n Jste schopen ujít vzdálenost
v leti�tním terminálu a dostat
se a� k místu odletu, nebo

potøebujete pøevoz na invalid
ním vozíku?

n V pøípadì, �e potøebujete in
validní vozík, pou�ijete svùj
vlastní?

n Jaký typ invalidního vozíku
máte? Skládací? Elektrický?

n Pokud je vá� vozík elektrický,
informujte leteckého dopravce
vèas o typu baterie. Z bezpeè
nostních dùvodù nejsou nì
které baterie leteckým doprav
cem akceptovány.

n Jaké rozmìry má vá� vozík
(hmotnost, �íøka, délka)?

n Jste schopen vyjít a sejít
schody pøistavené k letadlu,
nebo vy�adujete pro nástup
a výstup asistenci?

n Jste schopen pohybu na palu
bì letadla, nebo potøebujete
vyu�ít palubního invalidního
vozíku, pokud je na palubì?

n Potøebujete vìdìt, zda je na
palubì letadla toaleta dostup
ná palubním invalidním vozí
kem?

n Pøemístíte se sám/sama z in
validního vozíku na sedadlo,
nebo potøebujete asistenci?

n Budete potøebovat bìhem letu
nìjakou pomoc? Pokud ano,
prosím, specifikujte ji. Palubní
posádka nemù�e poskytnout
asistenci pøi jídle, speciální
komunikaci, podávání lékù
a pou�ití toalety. Pokud potøe
bujete právì takovou pomoc,
musíte mít vlastní doprovod.

n Nìkteøí dopravci mají palub
ní posádku vy�kolenou na
zdvihání a pøesun osoby
s posti�ením na palubní vo
zík a z nìj, nìkteøí dopravci
tuto slu�bu nezaji��ují. Po
kud tuto asistenci potøebuje
te, informujte se o její mo�
nosti ji� v dobì rezervace.

n Jaký typ sedadla vám vyhovu
je nejlépe?

n Pøepravujete s sebou nìjaké
lékaøské vybavení?

n Jste astmatik nebo máte nìja
ké jiné dýchací problémy?

n Pokud máte vá�né zdravotní
problémy, mù�e letecký do
pravce po�adovat potvrzení
lékaøe na pøedepsaném for
muláøi, �e jste zdravotnì
schopen/schopna absolvovat
let. Kontaktujte prosím v této
vìci vèas leteckého dopravce.

Letenku si mù�ete zakoupit ve
v�ech  knihovacích  tøídách,  tzn.
ekonomické,  business,  atd.,  ale
ne  v�echny  tøídy  vám  budou
schopny  poskytnout  po�adova
nou  úroveò  pohodlí.  Napøíklad,
pokud  potøebujete  vìt�í  prostor
pro nohy, bude pro vás ekonomic
ká tøída nevhodná.

Doporuèujeme vám rezervovat
si letenky pøedem, nejlépe 7 dnù,
nejpozdìji 48 hodin pøed plánova
nou  cestou.  Jen  tak  budete mít
jistotu,  �e  obdr�íte  v�echnu  po
tøebnou asistenci.

Zvlá�tì pokud cestujete s inva
lidním elektrickým vozíkem, s asi
stenèním psem, nebo pokud po
tøebujete pøídavný kyslík na palu
bì,  je  nutné  oznámit  tyto  údaje
minimálnì 48 hodin pøed plánova
ným odletem.

Z  dùvodu  letové  bezpeènosti
mù�e  být  leteckým  dopravcem
omezen  poèet  osob  se  zdravot
ním posti�ením a osob s omeze
nou schopností pohybu a orienta
ce na jednom letu. Toto omezení
mù�e být pouze z dùvodu velikos
ti  letadla nebo nutnosti dodr�ení
platných bezpeènostních pøedpi



sù. Pokud si daný let zarezervu
jete vèas, zvy�ujete tak svoji �anci
na místo na vámi po�adovaném
letu.

Lze oèekávat, �e bìhem nástu
pu a výstupu vám bude poskytnu
ta asistence, která odpovídá po
tøebám,  je�  jste  nahlásili  bìhem
rezervace.

Pokud  pou�íváte  invalidní  vo
zík,  mìli  byste  se  informovat
o zpùsobu jeho pøepravy.

Pokud  je  k  dispozici  dostatek
místa na palubì letadla, je mo�no
umístit mechanický skládací inva
lidní  vozík  pøímo  v  prostoru  pro
cestující. S velkou pravdìpodob
ností v�ak bude ulo�en v zavaza
dlovém prostoru. V ka�dém pøípa
dì,  pokud  je  to mo�né,  by  vám
mìl provozovatel leti�tì a letecký
dopravce povolit setrvat ve vlast
ním vozíku a� do chvíle nástupu
do  letadla.  Ihned  po  pøíletu  by
vám mìl být vozík pøistaven k vý
stupu z letadla.

Elektrické invalidní vozíky jsou
v�dy pøepravovány v zavazadlo
vém  prostoru  letadla.  Letecký
dopravce  a  pracovníci  pozemní
obsluhy  by  mìli  pou�ít  vhodné
vybavení pro nalo�ení a vylo�ení
va�eho elektrického vozíku. Zajis
tìte nahlá�ení pøepravy elektric
kého  vozíku  vèas  (nejpozdìji
48 hodin pøed plánovaným èasem
odletu).

Pøed vstupem na palubu musíte
projít bezpeènostní kontrolou, stej
nì tak i va�e zavazadla a osobní
vìci. Rovnì� invalidní vozík a jiná
vybavení  pro mobilitu  jsou  pøed
mìtem  bezpeènostní  kontroly.
Tato  kontrola  by  v�ak  mìla  být

provádìna zpùsobem, který mini
malizuje va�e nepohodlí.

Mù�e se stát, �e budete vyzváni
k osobní prohlídce (detekèní kon
trola osob). Pokud upøednostòu
jete  zachování  soukromí  v  této
situaci,  po�ádejte  o  provedení
kontroly na oddìleném místì od
ostatních cestujících.

Na  nìkterých  leti�tích  budete
po�ádáni,  abyste  si  pøesedli  na
leti�tní invalidní vozík, na kterém
projdete bezpeènostním  rámem,
zatímco vá� vozík bude dùkladnì
zkontrolován. Kontrole mohou být
podrobena  také  va�e  pøíruèní
zavazadla. Tato kontrola by mìla
být provedena diskrétnì a v�ech
ny kontrolované vìci by mìly být
vráceny na pùvodní místo.

V  souèasné  dobì  jsou  platná
omezení týkající se mno�ství te
kutin, které mù�ete mít v pøíruè
ním  zavazadle  bìhem  bezpeè
nostní kontroly. Tekutiny musí být
v  malém  balení  o  maximálním
objemu 100 mililitrù, v�echna ba
lení musí být umístìna v jednom
prùhledném znovu uzavíratelném
plastovém  sáèku  o  maximálním
obsahu 1  litr. Pokud potøebujete
bìhem letu  tekutiny pro  léèebné
úèely o vìt�ím objemu, vy�ádejte
si nejdøíve svolení leteckého do
pravce  a  provozovatele  leti�tì
odletu  a  dolo�te  tuto  potøebu
lékaøským potvrzením.

Ujistìte  se,  �e  budete  mít  na
palubì  v  pøíruèním  zavazadle
v�echna léèiva, která potøebujete
bìhem letu, pøípadnì i mno�ství
pro pøípad zpo�dìní nebo ztrace
ní va�ich zapsaných zavazadel.

Mo�nost vyu�ít bìhem letu pa
lubní  invalidní  vozík  musíte  mít

potvrzenou od leteckého doprav
ce  ji�  pøi  rezervaci  letenky  (ne
v�echna letadla mají toti� na pa
lubì  invalidní  vozík).  Vzhledem
k  omezeným  rozmìrùm  ulièky
mezi sedadly není mo�né pou�ít
na  palubì  vá�  vlastní  invalidní
vozík.

Pokud máte smyslové posti�e
ní, palubní personál vám nabídne
odpovídající  úroveò  asistence
bìhem  letu.  Napøíklad  vám  vy
svìtlí dostupnou formou bezpeè
nostní postupy pro pøípad nouze,
pøípadnì pomù�e pøi rozbalování
jídla.

Pokud potøebujete ze zdravot
ních  dùvodù  kyslík  bìhem  letu
(napø.  problémy  s  dýcháním),
letecký dopravce by vám mìl na
vy�ádání poskytnout po�adované
mno�ství kyslíku na palubu. Tato
slu�ba je v�ak nìkterými letecký
mi  dopravci  zpoplatnìna.  Na
opak, nìkteøí leteètí dopravci vám
povolí i pou�ití vlastního vybavení
s  kyslíkem. V�dy  si  vèas  ovìøte
podmínky zaji�tìní kyslíku pøímo
u leteckého dopravce.

Pokud  letecký  dopravce  splní
v�echny va�e po�adavky na po
tøebu asistence v souladu s va�í
rezervací, bude va�e cesta stejnì
pohodlná jako cesta kteréhokoliv
jiného cestujícího. Pokud ov�em
bìhem  ní  vyvstanou  jakékoliv
problémy,  je  tøeba  na  nì  ihned
upozornit pøíslu�ná místa.

Pokud nejste spokojeni s asis
tencí bìhem odbavení na leti�tích
v EU, za�lete stí�nost pøímo pro
vozovateli daného leti�tì. Pokud
nejste  spokojeni  s  asistencí  na
palubì letadla bìhem letu, stì�uj
te  si  u dotèeného  leteckého do



pravce. Pokud nebudete spokoje
ni  s  øe�ením  své  stí�nosti  ze
strany provozovatele leti�tì nebo
leteckého dopravce, za�lete stí�
nost  státnímu  subjektu,  který  je
v daném státì EU povìøen dohle
dem nad plnìním naøízení (ES) è.
1107/2006  o  právech  osob  se
zdravotním  posti�ením  a  osob
s  omezenou  schopností  pohybu
a  orientace  v  letecké  dopravì.
Kontaktní údaje v�ech tìchto sub
jektù  lze  najít  na  internetových
stránkách  Evropské  komise.
V  pøípadì,  �e  se  va�e  stí�nost
týká asistence na leti�tích v ÈR,
za�lete svou stí�nost na Úøad pro
civilní letectví.

Úøad pro civilní letectví
K Leti�ti 1149/23
160 08 Praha 6
Email: podatelna@caa.cz

Kódy leteckých
dopravcù

Leteètí  dopravci  pou�ívají
k  oznaèení  specifických  potøeb
asistence standardizované kódy.
Tyto kódy jsou pou�ívány letecký
mi dopravci a provozovateli leti��
pro  zaji�tìní  potøebné  asistence
bìhem celé pøepravy. Následující
popis je pouze informativní, urèe
ní odpovídajícího kódu dle potøeb
cestujícího urèuje výluènì letecký
dopravce.

n   Cestující, který je
schopen pohybu do/ze scho
dù a pohybu po palubì leta
dla, ale potøebuje invalidní vo
zík, pøípadnì jiný zpùsob po
moci pro pøemístìní mezi leta
dlem a terminálem, uvnitø ter
minálu a místy pøíjezdu a od
jezdu na/z leti�tì.

n   Cestující, který není
schopen pohybu do/ze scho
dù, ale je schopen pohybu po
palubì letadla, a potøebuje
invalidní vozík, pøípadnì jiný
zpùsob pomoci pro pøemístìní
mezi letadlem a terminálem,
uvnitø terminálu a místy pøíjez
du a odjezdu na/z leti�tì.

n    Cestující, který je cel
kovì imobilní, který je scho
pen pohybu pouze pomocí
invalidního vozíku nebo s ji
nou pomocí a který potøebuje
asistenci po celou dobu od
pøíjezdu na leti�tì a� po usa
zení do letadla (v pøípadì nut
nosti na speciální sedadlo
upravené podle potøeby cestu
jícího). Stejný rozsah asisten
ce potøebuje tento cestující po
pøistání.

n Tato kategorie zahrnuje rov
nì� cestující s posti�ením
pouze dolních konèetin, kteøí
potøebují asistenci k nástupu
a výstupu do/z letadla a pohy
bu po letadle, kteøí jsou ale
jinak sobìstaèní a jsou schop
ni se pohybovat v prostoru
leti�tì ve svém vlastním inva
lidním vozíku zcela nezávisle.
Specifikace úrovnì sobìstaè
nosti bìhem rezervace zabrá
ní obdr�ení neadekvátní asis
tence.

n   Nesly�ící nebo hlu
chonìmý cestující.

n    Nevidomý cestující
nebo cestující s vá�nou poru
chou zraku.

n   Nevidomý
a nesly�ící cestující, který je
schopen pohybu pouze s asis
tencí doprovázející osoby.

n   Cestující s du�evní
nebo vývojovou vadou potøe
bující asistenci (napø. demen
ce, Alzheimerova choroba,
Downùv syndrom).

Krabièka
s motýlkem

Potøeby:  barevný  papír  (ètvrt
ka), tu�ka, nù�ky, pastelky

Postup: obrys krabièky obkres
líme na barevný papír (bílou ètvrt
ku  mù�eme  sami  pomalovat)
a poté vystøihneme. Opatrnì na
støihneme  také  podle  èárkova
ných  èar.  Poté  ohneme  podle
slabého obdélníku uprostøed a vy
tvoøíme dno krabièky. A nyní zbý
vá  spojit  nejprve  boky  krabièky
a potom strany s polovinou motý
lích køídel. K tomu nám poslou�í
nastøi�ené záøezy, které do sebe
zasadíme. Krabièku na drobnosti
mù�eme  o  prázdninách  vyrábìt
se svými dìtmi nebo vnouèaty.

Krásné dny pøeje

Veronika Borkovcová



Leto�ního  roèníku se kromì
delegace  z  Maïarska  zú
èastnilo i 11 pacientù z Èes

ké republiky se dvìma èleny do
provodu. Nejvìt�í skupina 8 osob
vyjela  spoleènì  z  Jihlavy,  dále
pøijeli pacienti z Ostravy, Frýdku
Místku  a  Ústí  nad  Orlicí.  Po
dlouhé  cestì  jsme  se  ubytovali
a  po  dobré  veèeøi  nás  èekalo
pøivítání  od  Jarmily  Fajnorové,
prezidentky  Slovenského  svazu
sklerózy multiplex. Zde nás také
seznámila s programem soutì�
ního klání a rozpisem soutì�ních
disciplín,  které nás èekaly o ná
sledujícím víkendu. Zapojili jsme
se do pletení ko�íkù, �ití, pletení,
háèkování, patchworku, kreslení,
zdobení  dortù  a  velikonoèních
vajíèek,  studené  kuchynì,  aran
�ování  kvìtin,  sudoku,  �achu,

poèítaèové tvorby pohlednic a re
portá�ní fotografie. Kdo mìl je�tì
chvíli èasu, mohl vyu�ít hotelové
ho  bazénu  a  wellness  nebo  se

projít po okolí po bøehu �sloven
ského  moøe�.  Ná�  èlen  Jarda
Wojnar si i zaplaval.

Po soutì�ích druhého dne jsme
si  veèer  vyslechli  výsledky  sou
tì�ních  disciplín.  Na�i  soutì�ící
urèitì  neudìlali  na�í  výpravì
ostudu � vybojovali jsme celkem
12 medailí. Hry abilympiády byly
opìt  zakonèeny  pìkným  kultur
ním programem. Souèástí veèera
byla i konzumace soutì�ních vý
tvorù  z  oboru  studená  kuchynì
a cukráøství. Stoly byly ozdobeny
soutì�ními kyticemi. V pondìlí po
snídani jsme se rozlouèili a s pøá
ním, �e se zúèastníme i pøí�tí rok,
jsme se rozjeli do svých domovù.

Veronika Borkovcová,
Kamila Neplechová

Roztrou�ená abilympiáda



Na�eho  setkání  se  zúèastnilo
30 osob, hosté: zástupci MS cen
tra v Olomouci, zástupci Mìstské
policie  Olomouc,  zástupci  Unie
Roska. Bylo to pìkné odpoledne
s  mnoha  novými  informacemi
pøínosnými pro na�e klienty i ro
dinné pøíslu�níky.

Na tomto setkání, které se ko
nalo  v  lázeòském  domì  Praha
v Luhaèovicích, promluvila MUDr.
Èíhalová o léèbì progresivní RS
a novinkách pøi  léèení, dále pak
pohovoøila Mgr. Jílková o inkonti
nenèních pomùckách. Velmi zají
mavé.

Ve støedu 3. 5. 2017 se v 1. neu
rologické klinice FN U Sv. Anny
se�li pacienti a zájemci o proble
matiku  RS  s  lékaøi  a  odborníky
nejen  z  MS  center.  Pro  èleny
Rosky Brnomìsto, Brnovenkov,
Kyjov a Bøeclav jsme toto setkání
pøipravili na støedeèní odpoledne.
Spoleènì se nás se�lo témìø 50.

Pøítomné  pozdravil  MUDr.  Mi
chal Dufek z MS centra FN U Sv.
Anny. A potom se ji� ujala slova
se svou prezentací MUDr. Petra
Praksová, Ph.D., z MS centra FN
Bohunice se zdravotní sestøièkou
Veronikou Voráèovou. Do besedy
se zapojili i lékaøi z MS centra FN
U Sv. Anny MUDr. Michal Dufek
a MUDr. Jan Tomèík. Na závìr za
námi pøi�la psycholo�ka Mgr. Lu
cia Minaøíková. Po pøedná�kách
se rozproudila beseda se zajíma
vými dotazy.

Na  40  zájemcù  se  se�lo  na
setkání  lékaøù  z  jihlavského MS
centra. Na zaèátku setkání nám
pøi�la zazpívat M� Ma�inka. A po

tom se ujali slova pøítomní lékaøi.
Nejprve  MUDr.  Radek  Ampapa
pohovoøil  o  novinkách  v  léèbì.
Pak se pøestavil Mgr. Ondøej �ko
da s pøedná�kou Psychické kom
plikace  spojené  s RS. Na  konci
tohoto setkání se pøítomní ptali na
v�e,  co  je  zajímá  okolo  nemoci
RS.

20.  kvìtna  2017  se  konala
v Sokolovnì Bolevec první mini
konference o roztrou�ené skleró
ze.

Na  setkání  hovoøil  MUDr.  Jiøí
Fiedler, Ph.D., vedoucí lékaø RS
centra  a  ná�  odborný  garant,
který  nás  informoval  o  chorobì
z  lékaøského  hlediska,  o  jejím
projevu  u  pacientù,  typech  RS
a zpùsobech  léèení, mo�nosti èi
nevhodnosti vakcinace na rùzná
nebezpeèná onemocnìní, o  fak
torech,  které  mohou  zdravotní
stav zhor�ovat a zdùraznil, stejnì
jako vìt�ina pøedná�ejících, velký
význam vitaminu D.

Setkání pacientù s odborníky

http://www.roska.eu/akce-unie-roska/zpravy-z-akci/678-setkani-pacientu-s-odborniky


Mgr. Pavel Brenkus (psycholog)
mluvil  o  psychickém  hledisku,
nebo�  stav  pacienta  i  jeho  blíz
kých  vùèi  existenci  nemoci  pro
chází nìkolika fázemi a není jed
noduché  se  s  tím  vyrovnávat
a nedostat se do stresové situace,
která není vùbec pøínosná.

O nárocích pacientù poskytova
ných  ze  strany  státu  po  sociál
nìzdravotní  stránce,  o  nároku,
formì a postupu pøi za�ádání o nì
a  jejich  vyøizování  (invalidní  dù
chod, rùzné pøíspìvky) nás infor
movala Mgr. Lucie Valouchová.

V sobotu 20. kvìtna jsme mìli
v  rámci  oslav  25.  výroèí  vzniku
Unie Roska pøedná�ku o mo�nos
tech  léèby roztrou�ené sklerózy,
o nutnosti rehabilitace a rehabili
taèního  cvièení.  Pøedná�ejícími
byly primáøka neurologického od
dìlení  a  teplického  MS  centra
MUDr. Marta Vachová a fyziote
rapeutka MS  centra  Bc.  Andrea
Mareschová.  Do  hotelu  Racek
v  Ú�tìku  pøijelo  asi  40  roskaøù
a  jejich  rodinných  pøíslu�níkù
z  Teplic,  Dìèína,  Nového  Boru

a  Èeské  Lípy.  Téma  pøedná�ek
bylo  velice  zajímavé.  Týkalo  se
hlavnì  nových  moderních  lékù,
problémù  s  platbami  léèiv,  ale
i mo�né studie léèení roztrou�ené
sklerózy  ve  stadiu  sekundární
progrese a cvièení.

Setkání v rámci oslav Svìtové
ho dne RS se uskuteènilo v Sana
toriích  Klimkovice  ve  spolupráci
s RS centrem Neurologické klini
ky  FNO.  Se  svými  odbornými
pøíspìvky vystoupili MUDr. Olga
Zapletalová (zástupkynì RS cen
tra  Neurologické  kliniky  FNO),
vedoucí RS centra Neurologické
kliniky FNO MUDr. Pavel Hradí
lek,  primáø  Sanatorií  Klimkovice
MUDr. Mgr. Tomá� Bauko a ve
doucí  rehabilitace Mgr. Romana
Holaòová, Mgr. Helena Bøusková
z Kognitivního centra Mens Sana,
psycholog PhDr. Petr Nilius a øe
ditel seznamky Tvojelaska.cz Bc.
Michal  Snìhota.  Toto  setkání
nav�tívilo 150 úèastníkù.

Toto setkání probìhlo netradiè
nì  na  námìstí  pøi  pøipomenutí
Svìtového dne RS. Pro v�echny
pøítomné bylo pøipraveno vystou
pení odborné lékaøky MUDr. Jany
Adámkové. Úèinkování paní dok
torky  spoèívalo  v  tom,  �e  neza
svìcené seznámila s na�í nemo
cí,  s  jejími  projevy,  úskalími
a mo�nostmi  léèby.  Pro  ostatní,
znalé vìci, v�dy pøipravila aktua

lity a novinky v  léèbì. Poté setr
vala a odpovídala na dotazy zvì
davcù ji� individuálnì.

Na�i  minikonferenci,  kterou
jsme  uspoøádali  pøi  pøíle�itosti
25.  výroèí  vzniku  Unie  Roska,
zahájila úvodním slovem námìst
kynì primátora Ing. Anna Maclo
vá. O novinkách v léèbì roztrou
�ené  sklerózy  nám  pøedná�el
doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
S rùznými druhy rehabilitace a je
jím významem pro pacienty s RS
nás seznámil MUDr. Michal Bed
náø, Ph.D. A na závìr nám MUDr.
Tomá� Soukup,  Ph.D.,  vysvìtlil,
co to jsou kmenové buòky a jakou
mají  v  lidském  tìle  funkci.  Celá
akce  probìhla  v  nových  prosto
rách Centra pro integraci osob se
zdravotním  posti�ením  Králové
hradeckého kraje, o.p.s. Úèastníci
ocenili  nejen  vysokou  úroveò
pøedná�ek,  ale  také  mo�nost  si
o  pøestávkách  pøi  obèerstvení
vymìòovat vzájemné zku�enosti.

http://www.roska.eu/akceunie
roska/zpravyzakci/678setkani
pacientusodborniky

http://www.roska.eu/akce-unie-roska/zpravy-z-akci/678-setkani-pacientu-s-odborniky


Ano,  dobøe  poèítáte!  Je  to
neuvìøitelných  25  let,  co
i my z hanácké metropole

patøíme a hrdì se hlásíme k Unii
ROSKA! Základní kámen polo�ily
tenkrát v Praze, na ústøedí Svazu
tìlesnì  posti�ených,  paní  Jena
Ventrubová a paní Jana Letková.
Jenino nad�ení a obìtavá práce,
zejména  pøi  zaji��ování  financo
vání  provozu  cestou  sponzorù
z  øad  bývalých  politikù,  byly  ne
smírným  pøínosem.  Nezapome
neme na první tisícikorunu, kterou
nám ze své penì�enky dala Ing.
Olga Sehnalová, nynìj�í europo
slankynì, a dal�í od souèasného
senátora  Mgr.  Milo�e  Malého,
tehdej�ího  èlena  kromìøí�ského
MNV. Jako by to bylo vèera, kdy�
nám pomáhal a radil Ing. Jaroslav
Zika, nebo kdy� jsme od Správy

majetku  mìsta  Kromìøí�  získali
prostory pro své aktivity.

Nezùstat  doma  sám  se  svou
nemocí, mít pøístup k novým infor
macím,  mo�nost  se  setkávat

a  vymìòovat  si  své  zku�enosti
s ostatními a úèastnit se rùzných
aktivit,  spoleèným  cvièením
v rámci svých mo�ností udr�ovat
fyzickou i du�evní kondici je i pro
na�i  Rosku  smyslem  a  hlavním
posláním. Ve spolupráci s rehabi
litaèním  oddìlením  kromìøí�ské
nemocnice se nám od roku 2007
daøí realizovat víkendové seminá
øe neurorehabilitace pod vedením
PhDr. Kamily Øasové. Velmi po
zitivní  pøínos  speciálních  metod
pøímo pro RS, spojených s masá
�emi a plaváním utváøí fantastický
koktejl celostní rehabilitace tìchto
víkendových akcí.

A  rekondice?  Jelenovská,  Te
sák,  Luhaèovice,  Agrocentrum
Ohrada a  jejich hipoterapie, So
laGratia v Bystøici pod Hostýnem
jsou nedílnou souèástí akcí ji� od
zaèátku,  tj.  25  let.  Prezentace

Jak ten èas letí!



Rosky  na  výstavách  i  veøejných
akcích  na  Kromìøí�sku  doplòují
pøedná�ky,  hipo  i  ergoterapie,
plavání,  cvièení  nebo  spoleèné
výlety.

Exkurze � sklárna ve Vizovicích
Vernisá�  putovní  výstavy  Unie
Roska 2009

Ve�kerá  èinnost  a  pomáhání
jsou mo�né po celou dobu trvání
jen  díky  píli  a  iniciativì  na�ich
vedení a finanèní podpoøe nejen
mateøské Unie z Prahy, Minister
stva zdravotnictví ÈR, mìsta Kro
mìøí�e,  ale  i  díky  sponzorùm,
kterým v�em patøí na�e díky. Bez
Vás by to skuteènì ne�lo!!!

Konference trochu jinak

Pøed nìkolika lety vznikl pro
jekt  PØEKONEJ  SÁM
SEBE  �  parta  nad�encù,

kteøí  se  sna�í  pomáhat  nemoc
ným lidem v celé republice. Tento
rok  navrhli  zorganizovat  men�í
konferenci pøímo v Plzni, aby byla
umo�nìna úèast i ménì mobilním
lidem  a  za  pøispìní  sponzorù
(ÚMO Plzeò 3, DMA kompenzaè
ní pomùcky, zdravé potraviny jídlo
z farem U Lidu�ky, Projekt pøeko
nej  sám  sebe),  se  20.  kvìtna
2017 konala v Sokolovnì Bolevec

.

Na  setkání  hovoøil  MUDr.  Jiøí
Fiedler, Ph.D., vedoucí lékaø RS
centra  a  ná�  odborný  garant,
který  nás  informoval  o  chorobì

z  lékaøského  hlediska,  o  jejím
projevu  u  pacientù,  typech  RS
a zpùsobech  léèení, mo�nosti èi
nevhodnosti vakcinace na rùzná
nebezpeèná onemocnìní, o  fak
torech,  které  mohou  zdravotní
stav zhor�ovat, a zdùraznil, stejnì
jako vìt�ina pøedná�ejících, velký
význam vitaminu D.

Mgr. Pavel Brenkus (psycholog)
mluvil  o  psychickém  hledisku,
nebo�  stav  pacienta  i  jeho  blíz
kých  vùèi  existenci  nemoci  pro
chází nìkolika fázemi a není jed
noduché  se  s  tím  vyrovnávat
a nedostat se do stresové situace,
která není vùbec pøínosná.

O pøíspìvcích pacientùm posky
tovaných ze strany státu po soci

álnì zdravotní stránce, o nároku,
formì a postupu pøi za�ádání o nì
a  jejich  vyøizování  (invalidní  dù
chod, rùzné pøíspìvky) nás infor
movala Mgr. Lucie Valouchová.

Zástupci OMS platformy Pøeko
nej sám sebe RNDr. Petr Beòov
ský a Ph.D. Radovan Holub roze
brali mo�ný zpùsob �ivota v bu
doucnosti, co je dùle�ité si uvìdo
mit a na co se soustøedit, aby toto
období bylo pohodové.

U  pøíle�itosti  25.  výroèí  Unie
Roska ÈR byli ocenìni zaslou�ilí
a významní èlenové spoleènosti.

Petr �indeláø
Roska Plzeò



Letos  jsme  se  na  námìstí
Pøemysla Otakara II. se�li ji�
posedmé. A kdy� nìco dì

láte posedmé, máte pocit, �e u�
to je �brnkaèka�, v�e dìláte auto
maticky, soustøedíte se na to, co
by bylo mo�né zlep�it, tj. na kva
litu  úèinkujících,  na  to,  aby  byl
pøita�livý a zábavný program, aby
diváci mìli  pohodlí,  nepr�elo  na
nì  nebo  aby  na  nì  nepra�ilo
slunce. Aby se pacienti dozvìdìli
nìco  nového  (nejlépe  pozitivní
ho), aby se procházející veøejnost
zastavila, pobavila a pøispìla do
na�í veøejné sbírky. Je toho hod
nì, ale je to ka�dý rok výzva, jestli
doká�eme akci  pový�it  na  vy��í
�level�. A máte pocit, �e u� nás nic
nemù�e pøekvapit, ale to byste se
divili...

Ná�  realizaèní  tým  ve  slo�ení
Vìra,  Lenka  a  Pavel  ka�dý  rok
pro�ívá od ledna stres, abychom
splnili na�i vizi. Zaèíná to zamlu
vením záboru ètvrtiny námìstí na
èervnový  termín.  Ne�  to  rada
mìsta odsouhlasí, musíme obìh
nout nìkolik odborù, kde vyplní

me �ádosti, prohlá�ení o bezdlu�
nosti a bezúhonnosti a èekáme.

Kdy�  máme  místo,  je  tøeba
zajistit  pódium  se  zastøe�ením,
ozvuèením  a  LED  obrazovkou.
Soubì�nì vyvstává problém, kdo
na tom pódiu bude celé 4 hodiny
vystupovat a kdo bude celou akci
moderovat.  Na�e  moderátorka,
která  s  námi  v  minulých  letech
spolupracovala,  se  omluvila,  �e
v leto�ním roce opravdu nemù�e
a my na ni tak spoléhali� Nevadí,
je�tì je èas, nìkoho se�eneme.

A  co  úèinkující?  První  návrhy
jsou  osvìdèené  tipy  z  loòska.
Bubenický  soubor  �Wild  Sticks�
v�em  uèaroval.  Dìti  i  dospìlí
bubnovali na bubny, sudy i popel
nice a mìli velký úspìch. Ma�o
retky �Hlubocké princezny� strhly
pozornost  v�ech  kolemjdoucích

Jak jsme si v Èeských
Budìjovicích pøipomínali
Svìtový den roztrou�ené

sklerózy



svou pøesností a precizností. Pøi
vystoupení ledenických roztleská
vaèek �Sharks� se v�em tajil dech
a diváci �ádali dal�í a dal�í pøída
vek.  Chvíle  napìtí  a  vzru�ení
zajistí  taekwondisté  �Køeme��tí
draci�,  kteøí  bìhem  vystoupení
pøerá�ejí  døevìné  násady  nebo
stavební tvárnice holýma rukama.
Tato  vystoupení  jsou  sázka  na
jistotu. A co nového? Návrh pøi
zvat na leto�ní akci tanèící seni
orky z folklorního souboru Sluneè
nice je pøijat v�emi hlasy pøíprav
ného výboru. A� je program pestrý
a  své  si  najde  ka�dá  vìková
kategorie. Tak to bychom mìli�,
ale co bude ta tøe�nièka? Padají
rùzné  návrhy,  ale  nakonec  se
shodujeme na vystoupení Micha
la Prokopa nebo Tria Ivana Hlase.
Dál jde v�e jak po másle. Michal
Prokop  v  daném  termínu  nemá
èas,  tak�e  dilema  je  vyøe�eno.
Letos ná� program obohatí IVAN
HLAS,  který  vystoupí  ve  tøech
pùlhodinových  úsecích.  A  pro
gram  zakonèí  oblíbená  místní
kapela DANGER Rock.

Nejdùle�itìj�í  èást  programu,
vystoupení  odborné  lékaøky
MUDr. Jany Adámkové,  je zaji�
tìna  �einzwei�.  Paní  doktorka
nás nikdy neodmítne a sna�í se
nám vyjít vstøíc pøi ka�dém na�em
nápadu. Úèinkování paní doktor
ky spoèívá v tom, �e nezasvìce

né seznámí s na�í nemocí, s její
mi projevy, úskalími a mo�nostmi
léèby.  Pro  ostatní,  znalé  vìci,
v�dy pøipraví aktuality a novinky
v léèbì. Poté setrvá na akci a� do
úplného  závìru  a  odpovídá  na
dotazy zvìdavcù ji� individuálnì.

Tímto se opìt dostáváme k na
�emu  starému  problému,  kdo
rozhovor s paní doktorkou povede
a  bude  celou  akci  moderovat?
V�ichni se du�ují, �e budou dìlat
cokoliv, jen ne moderovat. Pátrá
me  v  na�ich  myslích,  kdo  koho
zná a kdo by byl schopen a hlav
nì  ochoten  nás  celou  akcí  pro
vést. V chvíli nejvìt�ího zoufalství
si  bere  slovo  místopøedseda
a oznamuje, �e jedna jeho kama
rádka  uvádí  plesy,  ale  �e  neví
a  �e  se  jí  musí  zeptat.  V�ichni

nad�enì souhlasíme a máme za
hotové, �e moderátorku ji� máme.

V  leto�ním roce program je�tì
zpestøíme o vystoupení pøedsed
kynì Krajské rady zdravotnì po
sti�ených  Ing.  Heleny  Mádlové.
KRZP bude na  akci  distribuovat
euroklíèe.  Ji�  tradiènì mezi  nás
pøijdou pracovníci DMA s ukázkou
kompenzaèních  pomùcek.  Za
mìstnanci  Vojenské  zdravotní
poji��ovny  zájemcùm  zmìøí  tlak
a mno�ství  tuku v  tìle. Podpoøit
nás a prezentovat svou organiza
ci pøijedou i èlenky Rosky Písek.
Na�e  èlenky  jako  ka�dý  rok  pøi
pravují  výrobky  pacientù  s  RS
a zajistí jejich prodej.

Plán  máme  a  nastává  dal�í
fáze,  a  to  sehnat  finanèní  pro
støedky na zaji�tìní celého projek
tu. Díky letitým zku�enostem na
�eho  týmu  i  tato  èást  projetu
probìhne nad oèekávání úspì�
nì.

Nyní  u�  staèí  �pouze�  zajistit
stoly a lavice na sezení pro divá
ky, dopravu a dobrovolníky, kteøí
lavice  a  stoly  vylo�í  a  nalo�í.
Zajistit  obèerstvení  a  sladkou
odmìnu pro úèinkující dìti (letos
se  jich  zúèastnilo  58).  Odmìnu
pro  úèinkující,  kteøí  pro  nás  vy
stoupí zcela zdarma. Stany, které
nás a diváky ochrání pøed nepøí
zní  poèasí.  Dobrovolníky,  kteøí
budou obcházet námìstí s kasiè



kou veøejné sbírky, budou vysvìt
lovat  procházejícím  spoluobèa
nùm,  co  a  proè  se  na  námìstí
dìje a vybírat pøíspìvky na na�i
organizaci.  Za�ádat  o  zá�tity,
pozvat  pøedstavitele mìsta,  kra
je� Navrhnout grafickou úpravu
plakátù, zajistit jejich tisk a distri
buci. Vytvoøit pozvánku na webo
vé stránky a na facebook. Pozvat
v�echny donory a podporovatele
na�í organizace. Zajistit parkova
cí místa na akci, nejen pro diváky,
ale  i  pro  úèinkující.  A  spoustu
dal�ích drobností, bez kterých by
celá  akce  nebyla  dota�ena  do
konce.

Ètrnáct  dní  pøed  dnem  D  se
zdá, �e máme v�e zaji�tìno. Úèin
kující, finance� Pøesto mám po
cit,  �e  nìco  chybí�  V  noci  se
vzbudím  a  s  hrùzou  pøemý�lím,
zda jsem letos domluvila to pódi
um, jestli jsem v�em øekla správ
né  datum  a  jestli  na  to  nìkdo
nezapomnìl. Ráno obvolám part
nery a uji��uji se, �e v�e je zaji�
tìno a pod kontrolou. V�ichni mne
uklidòují a já jsem spokojená, �e
to krásnì klapne.

Pøichází 8. èerven 2017, den D,
Den RS v Èeských Budìjovicích.
Ráno  je�tì vysílám syna na ná
mìstí, aby pøedal firmì zaji��ující
pódium loga, která budou umístì
na nad ním a u kávy èekám, a�

bude èas vyrazit. Pohodu mi na
ru�í  telefonát,  �e  jsme  mìsto
neza�ádali o pøípojku na elektøinu
a bez té nelze ani postavit pódi
um, ani zajistit hudební produkci.
A  aby  toho  nebylo málo,  dozví
dám  se,  �e  nemáme  zaji�tìnou
ani �atnu pro úèinkující. To není
mo�né,  letí mi hlavou.  Jak  jsem
na  tohle  mohla  zapomenout�
Tolik práce, tolik èasu, tolik financí
a  teï  to  pøijde  nazmar,  jdou  na
mne mdloby. Okam�itì mám po
pohodì.  Letím  na  námìstí  za
chránit, co se dá. Od tohoto oka
m�iku a�  do  veèera  se dnes u�
nezastavím. Na�tìstí spolupráce
a vztahy Rosky Èeské Budìjovice
se zamìstnanci a úøedníky Mìst
ského úøadu ÈB  jsou na  takové
úrovni, �e mi vyjdou vstøíc a daøí

se mi v�e vèas napravit. Ve 14.00
je v�e pøipraveno a program mù�e
být  zahájen.  Kapely,  soubory
i  oddíly  jsou  na  místì.  V�e  je
pøipraveno, jen Ivan Hlas po�adu
je  ke  svému vystoupení  3  �idle,
prý to má ve smlouvì. Opravdu?
Podíváme se na sebe a kroutíme
hlavou. V�ichni víme, �e si kromì
honoráøe pøeje je�tì 3 veèeøe a 4
piva,  to  víme  v�ichni,  ale  �idle?
To si nikdo nevybavuje. Nevadí,
chce �idle, bude mít �idle. Roze
jdeme se po okolí a za chvíli se
ka�dý  vracíme  s  jednou  �idlí.
Ka�dá je jiná, ale Trio Ivana Hlase
mù�e zaèít své vystoupení. Úèin
kující se støídají jeden za druhým,
potlesk  témìø  neutichá,  diváci
obsazují v�echny  lavièky a dal�í
stojí okolo. Výrobky se prodávají,
kasièky se plní. Èas bì�í a u� je
tu  poslední  písnièka,  rozlouèení
a konec. Lidé nás chválí, pøátelé
nám gratulují. Den RS v Èeských
Budìjovicích mìl zase úspìch. Je
to velký stres, ale  stojí  to  za  to.
Tak�e pøí�tí rok si to nenechte ujít
a pøijeïte se podívat. U� pøemý�
líme, kdo vystoupí pøí�tí rok�

TÌ�ÍME  SE  NA  VÁS  NA
V�ECHNY!!!

Za realizaèní výbor
Vìra �vábová

P.  S.:  Více  fotografií  na
www.roskacb.cz



Efektivní biologická léèba je
v  souèasné  dobì  velmi
drahá; stojí okolo ètvrt mi

lionu  korun. V  celé  republice  se
léèí zhruba 20 000 lidí a VZP za
loòský rok proplatila léèbu zhruba
6000 pacientù. Myslím, �e stejnì
jako  u  jiných  záva�ných  chorob
s nákladnou léèbou, jakou je tøeba
rakovina, se zde má projevit sku
teèná  solidarita.  A  �e  spí�e  ne�
proplácet  léky  na  banální  one
mocnìní, jakým je tøeba chøipka,
èi odpou�tìt poplatky za hotelové
slu�by  v  nemocnicích,  bychom
mìli z veøejného zdravotního po
ji�tìní platit �ivot zachraòující, èi
jeho kvalitu zlep�ující léèbu. Chci
apelovat  na  ty,  kteøí  rozhodují
o pojistných plánech, aby ka�dé
mu  byl  v�dy  poskytován  rovný
pøístup  k  nemodernìj�í  léèbì.
Zdraví nesmí být zále�itostí penì

�enky  ani  protekce, dodal  Bìlo
brádek.

Vicepremiér a pøedseda KDU
ÈSL také vyjádøil podporu v�em

pacientùm s touto nemocí a orga
nizacím, které jim pomáhají. Po
dìkoval také v�em, kteøí se pøidali
k leto�ní iniciativì nasvícení øady
budov ve veøejném prostoru zele

Svìtový den roztrou�ené
sklerózy: zelené budovy
a slavnostní veèer pod

zá�titou Pavla Bìlobrádka



nou  barvou,  od  vládních  budov,
po ministerstva a budovy v kraj
ských mìstech i malých obcích.

Veèer se také pod zá�titou Pav
la  Bìlobrádka  konal  v  Pra�ské
køi�ovatce koncert za úèasti Pavla
�porcla, Hany Robinson a Heleny
Ze�ové; byl také premiérovì pro
mítán studentský dokument Roz
trou�ený  svìt.  Èinnost  nejvìt�í
pacientské organizaci v ÈR, Unie
Roska, pøedstavila Jiøina Lando
vá. Posláním Unie Roska  je po
máhat  �ít  lidem  s  roztrou�enou
sklerózou  kvalitní,  plnohodnotný
a dùstojný �ivot. Sociální opora je
pro pacienty velmi dùle�itá, a  tu
jim právì pacientské organizace
poskytují. Unie Roska letos slaví
25.  narozeniny  a  oslavy  jsme
spojili  právì se Svìtovým dnem
roztrou�ené sklerózy. Cílem toho
to mezinárodního dne je informo
vat  �irokou  veøejnost  o  tomto
onemocnìní a boøit mýty, které se
s ním spojují, øekla Jiøina Lando
vá,  místopøedsedkynì  výkonné
rady Unie Roska.

Nadaèní fond Impuls pøedstavi
la Jana Vojáèková: Tato nezisko
vá organizace pomáhá pacientùm

s roztrou�enou sklerózou ji� více
ne� 17  let. Pomáháme tam, kde
konèí  mo�nosti  veøejného  zdra
votního  poji�tìní.  Je  to  oblast
výzkumu, léèby, terapie a osvìty
roztrou�ené sklerózy. Za tìch 17
let  se  nám  podaøilo  rozdat  na
nadaèních  pøíspìvcích  více  ne�
26  milionù  korun.  V  posledních
letech se vìnuje pozornost pøede
v�ím osvìtì, proto�e jsme zjistili,
�e laická veøejnost vesmìs neví,
�e se jedná o onemocnìní pøede
v�ím  mladých  lidí.  Dnes  veèer
v premiéøe pøedstavíme student
ský dokument Roztrou�ený svìt;
onemocnìní vidìné oèima právì
mladých lidí.

Co  se  týká  pacientù,  sna�íme
se je registrovat v národním regis
tru; víme, �e pacientù s  roztrou
�enou sklerózou je u nás zhruba
18  000,  z  toho  v  registru  jich
máme  11  000,  prùmìrný  vìk
pacientù v registru je 31 let. Re
gistr ukazuje, �e nemoc postihuje
i  velice  mladé  pacienty;  máme
tøicet pacientù ve vìku do 15 let.
Do budoucna nás èeká velký kus

práce  v  harmonizaci  medicín
ských  potøeb  s  ekonomickými
mo�nostmi v na�í zemi, øekl Jan
Mare�,  odborný  garant  Unie
Roska  a  vedoucí  MS  centra
v Olomouci. Na slavnostním ve
èeru byl  také premiérovì promí
tán film Roztrou�ený svìt autorù
� èerstvých maturantù � Vojtìcha
Staòka  a  Filipa  Tatara. Chtìli
jsme natoèit  film, který bude mít
svùj pøesah a smysl. Sna�ili jsme
se  zachytit  pana  Kvapila,  který
s ní efektivnì bojuje ji� nìkolik let
a  je  inspirativním  pøíkladem  pro
ostatní. Pøi�el napøíklad s nápa
dem  maratonu  nemocných  roz
trou�enou sklerózou. Chtìli jsme
ukázat, �e s RS se dá �ít plnohod
notnì  a  chtìli  jsme  motivovat
i ostatní pacienty. Doufám, �e se
nám podaøí  informace o nemoci
dostat  do  povìdomí  veøejnosti,
øekl Vojtìch Stanìk, jeden z auto
rù.

Svojí úèastí ve filmu jsem chtìl
ukázat, �e s touto nemocí i s její
mi omezeními se dá plnohodnot
nì �ít, pracovat, mít své koníèky
a naplno fungovat, øekl Roman
Kvapil, hlavní hrdina dokumentu
Roztrou�ený svìt.

Unie ROSKA na Robinsonádì

O víkendu 4.�6. 8. 2017 se
na chvíli zastavili s roskaøi
z Brna, Kyjova a Ostravy

na  10.  parkinsoniádì  v  Dubòa

nech  u  Hodonína.  A  zde  byl
opravdu velký dùvod k oslavám.
Nejen  jejich  10.  a  na�e  25.,  ale
i 70. narozeniny skvìlého a neú

navného organizátora Parkinsoni
ád  Jendy �krkala.  A  právì  díky
jemu jsme zde po ètvrté a inspiro
vali jsme se k poøádání Roskiády.



V  pátek  4.  8.  2017  jsme  byli
v Hodonínì v kulturním domì na
koncertì  �  smìs  scének,  písni
èek, taneèkù a vyprávìní naladila
v�echny do slavnostní nálady.

V  sobotu  byl  hlavní  sportovní
den.  Po  nástupu  13  dru�stev
vèetnì Unie ROSKA a nezbytném
pøivítání hostù i pøes velké horko
se parkinsonici i roskaøi vypoøádá
vali  s  nástrahami  nejrùznìj�ích
disciplín. Soutì�ilo se ve foukaè
ce, kopu na branku, støelbì hokej
kou,  hodu  na  ko�,  v  �ipkách,
boccie, curlingu, ve stolním teni
se, v ku�elkách i bowlingu.

Po vyhlá�ení výsledkù a pøedá
ní medailí, diplomù, pohárù i dár
kù  dostali  Jenda  �krkal  a  jeho
opora man�elka Helenka spoustu
dárkù k narozeninám, ale hlavnì
jako podìkování za super organi
zaci  v�ech  roèníkù.  Pøedávání
ocenìní  se  zúèastnil  i  Andrej

Babi�  s  námìstkyní  hejtmana
JMK  Ta�ánou  Malou.  Zdravici
poslal  i  prezident  ÈR  Milo�  Ze
man. Veèer  pak  pokraèoval  kul
turním  programem,  i  na  zpìv
a tanec do�lo.

Nejúspì�nìj�í mezi roskaøi byly
Olga, Renáta a Vlasta A., které si
vezou nejvíce medailí a pohárù.
Mnozí byli na stupních vítìzù jen
jednou,  na  nìkteré  se  tentokrát
nedostalo  a  to  se  oceòovala
i bramborová medaile. Ale nemu
sí  být  smutní.  U�  15.�17.  záøí
2017  mají  �anci  se  zlep�it  na
1. roskiádì ve Sportovním centru
Nymburk. A právì Parkinsoniáda
se stala inspirací v poøádání his
toricky  prvních  sportovních  her
roskaøù. Vedle tradièních disciplín
hod na ko�, kop na branku, støel
ba hokejkou, �ipky, hod do ko�íku
vyu�ijeme i bazén, a to k plavání
50 m volným zpùsobem. V pøípa
dì  pøíznivého  poèasí  vyu�ijeme

i skvìlý venkovní areál � vrh koulí
a pètanque.

Dìkuji v�em, kteøí se 10. parkin
soniády  zúèastnili.  Tì�ím  se  na
ty,  co  pøijedou  na  1.  roskiádu,
která se koná pod zá�titou vice
premiéra Pavla Bìlobrádka, hejt
manky Støedoèeského kraje Jaro
slavy  Pokorné  Jermanové,  kraj
ské radní pro sociální oblast Jaro
slavy Nìmcové a starosty Nym
burka  Pavla  Fojtíka.  Opravdu
není nutné zvítìzit, ale  trochu si
zasportovat a pøijít mezi kamará
dy. Na páteèní i sobotní veèer je
pøipraven kulturní program. Akce
jsme se mohli zúèastnit díky stát
ním dotacím MZ ÈR a pøíspìvku
od Nadace Zdraví pro Moravu.

Vlasta Blatná,
Roska Brnomìsto

Úspìch jihlavské Rosky
v Liberci

V leto�ním roce se uskuteè
nil  ji�  12.  roèník  soutì�e,
na  kterém  nechybìli  ani

èlenové  na�eho  sdru�ení.  Do
kategorie �Fotografie� zaslali své
pøíspìvky Vlasta Pávová, Bohu
slav  Veèeøa  a  Petr  �i�ka.  Do
kategorie �Malba� obrázky malo
vané tu�kou Rù�ena Koutníková.
Pøispìli jsme i do kategorie �Lite
rární tvorba�, a to povídkami Evy
Zavadilové a Petra �i�ky. Soubor
výrobkù, které na�i èlenové vyrábí



na pracovní terapii nebo rekondiè
ních pobytech,  jsme pøihlásili do
kategorie  �Kombinovaná  techni
ka�.

Èestné uznání za fotografii ob
dr�eli Bohuslav Veèeøa, Petr �i�
ka, za malbu Rù�ena Koutníková,
v literární tvorbì Eva Zavadilová
a Petr �i�ka. V kategorii �Kombi
novaná technika� jsme také obdr
�eli èestné uznání.

Nesmírnì si vá�íme tìchto oce
nìní a vzhledem k tomu, �e poro
ta vybírala z 5000 zaslaných dìl,
pova�ujeme  to  za  velký  úspìch
pro jihlavskou Rosku.

Jitka Veèeøová

Víkendový pobyt v Království

Ubytování  a  stravování
jsme  mìli  zaji�tìno
v Country klubu Na konír

nì, v jeho� sousedství se nachá
zejí stáje �na�ich� koní a poblí� je
i  parkurové  závodi�tì,  kde  jsme
jezdili  pod  dohledem  zku�ených
instruktorù.

V  pátek,  po  ubytování  a  krát
kém relaxu, jsme absolvovali prv
ní  lekci  hipoterapie,  kde  jsme si
zkusili i nìkteré cviky za jízdy na
koních. Udr�et pøi tom rovnováhu
je dost nároèné.

Po dobré veèeøi jsme se zúèast
nili pøedná�ky na téma �Kùò jako
pøítel  èlovìka�,  kterou  pro  nás
pøipravila sleèna Veronika Caklo
vá  (jinak  velká  milovnice  koní).
Poutavou  formou  nás  nejprve

seznámila s historickým vývojem
koní  od  primitivních  po  dne�ní
vy�lechtìné  druhy.  Zvlá�tì  vy
zdvihla impozantní postavení an
glických a arabských plnokrevní
kù.  Souèástí  pøedná�ky  byla
i ukázka základních prvkù patøí

cích k vybavení konì a jezdcù vè.
ukázky pomùcek na èi�tìní koní.

Jádro  pøedná�ky  pak  tvoøily
informace o cestì sleèny Caklo
vé, kdy se vydala sama se svým
konìm  napøíè  republikou  a  na



Slovensko, kde tøímìsíèní putová
ní ukonèila ve Vysokých Tatrách.
Pøi svém �výletì�, který èítal cca
1300  km,  se  setkala  vesmìs
s hodnými  lidmi, kteøí  jí ochotnì
poskytli potøebnou pomoc (vìt�i
nou to byli koòáci). Své vyprávìní
doplnila  øadou  fotografií.  V  této
souvislosti  nám  nezbylo,  vedle
podìkování,  ne�  ocenit  její  od
hodlání a odvahu.

V  sobotu  jsme,  vedle  jízdy  na
koních,  absolvovali  je�tì  výlet
�koèárem� na zámek ve �luknovì,
kde  jsme  vyu�ili  krátké  pauzy
k  prohlídce  zámeckého  parku
a malému obèerstvení.

Veèer  jsme  si  zpestøili  hraním
spoleèenských her a taky rùzným
klábosením. Pøitom jsme poslou
chali country hudbu, co� pøispìlo
k dobré náladì.

V nedìli dopoledne jsme absol
vovali  poslední  lekci  hipoterapie
s tím, �e jsme ná� pobyt v Králov
ství ukonèili obìdem a následoval
návrat do na�ich domovù. V zá
vìreèném hodnocení jsme ocenili
práci paní Do�káøové na pøípravì
a realizaci programu na�eho po
bytu.  Byl  to  pro  nás  v�echny
netradièní zá�itek.

Podìkování  patøí  personálu
restaurace  a  ubytovny  Country
klubu, paní Mgr. Pucholtové  (se
kterou dlouhodobì spolupracuje
me) a samozøejmì v�em koòaè
kám, které se o nás peèlivì stara
ly.  V  této  souvislosti  se  slu�í
podìkovat i spoleènostem Lasvit
a  Gold  BohemiaDo�káø,  které
nám  poskytly  finanèní  podporu.
Pobyt byl pro nás velmi pøínosný
a  inspirativní  a  tak  se  budeme
tì�it  na  obdobnou  akci  nìkdy
v budoucnu.

Ing. Pavel Bøezina

Výroèní aktivaèní setkání
èlenù Rosky Kromìøí�

Nebyli  jsme  zde  poprvé,
a proto jsme se cítili hned
po  pøíjezdu  jako  doma.

Cesta probíhala klidnì a bezpeè
nì díky panu øidièi, který byl velmi
obìtavý.

Výborná byla  i nabídka slu�eb
lázeòského  domu,  která  nás
uspokojila nejen po stránce uby
tování a stravování, ale i po strán
ce �iroké nabídky léèebných pro
cedur �itých na míru podle pøání
a  zdravotního  stavu  ka�dého.
Ka�dý si mohl  vybrat  z nìkolika
procedur: balneoterapie, termote
rapie, masá�e, elektroléèba, inha
lace, metody tradièní èínské me
dicíny�

Ani veèery nebyly nudné, a  to
díky souboru Rozárka, který nás

obveseloval písnìmi za doprovo
du harmoniky. Tro�ku nám schá
zely procházky kvùli nepøízni po
èasí.  I  tak  byl  program  pestrý,
nechybìla zábava, péèe o zdraví
ani odborné pøedná�ky.

Cílem  v�ech  akcí  Rosky  bylo,
je a bude vytváøet podmínky pro
aktivní  a  hodnotný  �ivot  jejích
èlenù.  Akce  se  uskuteènila  s  fi
nanèní podporou mìsta Kromìøí�.

Jena Ventrubová



Loni  jsme  si  slíbili,  �e  se
urèitì  pøijdeme  podívat  na
25.  roèník  Bosono�ského

sudovalu. Letos je také 25. výroèí
zalo�ení Unie ROSKA, tak to u�
byl  opravdu  dùvod  spoleènì  se
tam  sejít.  A  tak  jsme  v  sobotu
29.  èervence  2017  opìt  za�ili
výbornou atmosféru v lesním are
álu u myslivecké chaty v Bosono
hách pøi soutì�i ve válení pivního
sudu  do  kopce  na  èas  i  dal�ích
disciplínách.

My jsme si vzali altán, na který
jsme povìsili na�e balonky, které
se  dìtem  velice  líbily.  Pøivezli
jsme  také  propagaèní  materiály

a  drobné  výrobky,  které  jsme
vyrábìli v rámci ergoterapie. Vel
ký zájem byl pøedev�ím o levan
dulové panenky, ale i o ozdobné
krabièky, zvíøátka z fima, andìlíè
ky �ité i korálkové, rybièky z pedi
gu a také o na�e magnetky a plac
ky. Lidé obdivovali i ruènì malo
vaná pøáníèka na�í èlenky Mirky
Musilové. Celý den se u nás ve
stánku zastavovali  lidé,  opravdu
se  je�tì o RS moc neví.  I  proto
jsou takové akce potøebné.

Akci zahájil Vladimír Koudelka
�  velký  organizátor  kulturních



i sportovních akcí, paní místosta
rostka  Bosonoh  Daniela  Kalná,
hlavní  poøadatel  a  ná�  kamarád
Milo� Doèekal. A pak zaèala vlast
ní  soutì�.  Soutì�ili  jednotlivci  �
mu�i, �eny, mu�i Oldboys  i oblí
bené pivní �tafety, kde na øádné
vypití tupláku piva dohlí�el hlavní
rozhodèí Krtek � Miroslav Krato
chvíl � mistr svìta v kolové, který
také pùsobil  v  roli  startéra.  Jed
notlivci to opravdu berou soutì�
nì a èasy kolem 15�20 vteøin jsou
obdivuhodné.

Diváci se bavili i pøi doprovodné
soutì�i v rudliádì. Nejprve dám
ská èást dvojice veze na koleèku
svého partnera, asi ve tøetinì trati

se vymìní a on vytlaèí partnerku
a�  k  cíli.  Bylo  hodnì  horko, my
jsme  se  zapojili  jen  symbolicky
mimo  soutì�.  Do  koleèek  jsme
dali  na�i  levandulovou  panenku
a koleèka jsme �tafetovì vyvezli
nahoru. To se nám to jelo!

Pøi�la  nás podpoøit  i místosta
rostka  MÈ  Brno  Královo  Pole
Marie  Tulková,  se  kterou  pan
Koudelka udìlal  i malý rozhovor
pøedev�ím o nás, ale i o výborné
atmosféøe v Bosonohách. Právì
Královo Pole je MÈ, kde má na�e
organizace sídlo a velkou podpo
ru pøi zaji��ování svých akcí.

Po  celý  den  byl  výborný  pro
gram. Silák Franta opìt pøedvedl

své silácké kousky ohýbání �ele
za. A i na jeho stanovi�ti probíhala

zajímavá soutì� pøítomných silá
kù.  Odpoledne  zpestøil  i  herec
MDB,  rozhlasový  moderátor
a muzikant Zdenìk Junák. Veèer
zaèal koncert Ivana Mládka a jeho
Banjo Bandu. To jsme se opravdu
pobavili. Veèerní program pokra
èoval, ale to u� se nìkteøí rozlou
èili, ale dal�í pøicházeli na koncert
skupiny Michal  Tuèný  revival.
Nezapomenutelnì celou akci ko
mentoval organizátor pan Koudel
ka  a  poøadatel  Milo�  Doèekal,
který nám pøedal i dárky, za které
velice  dìkujeme.  Poèasí  bylo
skvìlé, oslava spoleèného 25. vý
roèí se opravdu vydaøila.

Vlasta Blatná



Jak známo, sùl  jest nad zlato.
V�dy patøila k cenným obchodním
komoditám,  v  døívìj�ích  dobách
je�tì mnohem víc ne� dnes. Sla
né  prameny  byly  vyhledávané
jako zdroj soli hlavnì ve vnitroze
mí, kde v�dy bylo soli nedostatek.
Prakticky  u  ka�dého  takového
vzácného zdroje døíve èi pozdìji
vznikl  solivar  �  tedy  zaøízení
k odpaøování vody a tvorbì pevné
soli. Nejinak tomu bylo i ve mìstì,
které je podle soli i pojmenované
�  ve  Slaném.  Slané  prameny
vyvìraly  na  úboèí  Slánské  hory
a  byly  vyu�ívány  od  nepamìti.
Hlavnì  se  o  nich  zmiòuje  jen
zpochybòovaná Hájkova kronika,
ale  archeologické  nálezy  svìdèí
o souvislém osídlení v okolí mìs
ta od doby kamenné. Slaný pra

men  jistì  neunikl  pozornosti.
Zdroj soli musel být juvenilní, tedy
pravdìpodobnì  vznikl  z  dávné

moøské vody, která uvízla v lagu
nách pradávného moøe a vyschla.
Horotvornými procesy se sùl do
stala do podlo�í a byla druhotnì
rozpou�tìna do koncentrovaných
jodobromových  solanek.  Je�tì
ve  støedovìku  slaná  voda  velmi
pravdìpodobnì  vyvìrala  podél
puklin ve zdej�ím èedièovém ma
sivu.  Skály  dodnes  tvoøí  bizarní
romantickou kulisu pøi výstupu na
Slánskou  horu,  ale  pramen  u�
dávno  zanikl,  hlavnì  asi  vinou
masivní  lomové  èinnosti.  Celá
ji�ní strana kopce byla uhlodána
lomem na èediè. Tì�ba u� dnes
neprobíhá a území bylo èásteènì
rekultivováno,  ale  vodu  slaným
pramenùm  u�  asi  nic  nevrátí.
V rámci prùzkumných vrtù v �ede
sátých  letech  minulého  století
byla pøítomnost silnì mineralizo

Slaný a Luna



vaných  slaných  vod  potvrzena,
ale  a�  v  hloubkách  kolem  tisíce
metrù  pod  zemí.  �ádný  z  vrtù
dnes  není  v  provozu  a  voda  na
povrch  nikde  nevyvìrá.  Pøesto
v�ak mù�eme Slaný  pramen  ve
Slaném ochutnat, a to v Nezamy
slovì ulici, kde si ve veøejné stud
ni mù�ete vodu napumpovat. Ov
�em  zdroj  vody  je  slaný  u�  jen
jménem.  Pøesto�e  nìkteøí  lidé
i v této vodì slanou pøíchu� poci
�ují, jde o prostou a velmi chutnou
vodu.

Lounsko nepatøí k významným
pramenným  oblastem  minerální
vody. Spoleènì s prameny mine
rálních kyselek kolem Bøvan le�í
Louny spí� na okraji zlomù podél
Èeského støedohoøí,  a  tedy  i  na
okraji pramenné oblasti podkru�
nohorské  pánve.  Louny  nikdy
nebyly lázeòským mìstem a i pra
men Luna vznikl umìle a docela
nedávno. Voda tady proudí z vrtu,
hlubokého asi 1100 metrù. A tady
je to slibované �nej�: Vrt je v sou
èasnosti nejhlub�ím vyu�ívaným
hydrologickým  vrtem u  nás. Po
kud  tedy chceme ochutnat vodu
z tìch nejvìt�ích hloubek Zemì,

jsme tu dobøe. Geomantická logi
ka  nám  ale  øíká,  �e  nejcennìj�í
jsou pøirozené  vývìry  vody,  kde
nám  pøíroda  sama  nabízí  své
dary. Hluboký a dokonce nejhlub
�í  vrt  v ÈR  je  spí� místem,  kde
nìco urputnì  chceme,  ne� mís
tem vstøícné nabídky Zemì. Pøes
to je lounský pramen pøekvapivì
�dobøe naladìn� k tomu, aby nám
pomohl.  Snad  je  to  i  tím,  �e
v  tomto  místì  kdysi  vyvìraly
i pøirozené prameny kyselky. Jme
novaly  se  Mikulá�ka  a  Jánovka
a byly vyhlá�ené kvalitní a léèivou
vodou.  Ov�em  pøi  odvodòování
terénu pøi výstavbì zdej�ího síd
li�tì  skonèily  kdesi  v  kanalizaci
a  dnes  je  budete  hledat marnì.
Lépe  je  na  tom  dal�í  minerální



pramen  v  Lounech na  výstavi�ti
u  Ohøe,  kde  v  døevìném  altánu
nalezneme prameník �elezité vo
dy. Pøi mé náv�tìvì v pøedjaøí ale
voda  netekla,  a  tak mnì  kvalita
vody zùstala utajena. Nicménì je
vidìt, �e existuje pøírodní snaha
nám nabídnout v Lounech zvlá�t
ní sílu pramenù. Pokud se mnou
souhlasíte, tak vzhùru do nemoc
nice na psychiatrii!

Veøejnì  pøístupná  odbìrová
místa jsou v Lounech dvì. Kde je
nemocnice,  ví  ka�dý,  a  tak  se
nejsnáze  hledá  pitná  fontána
v nemocnièní zahradì. Pøed pavi
lonem dìtské psychiatrie  vytéká
voda z originálního a zajímavého
prameníku oblo�eného sklenìnou
mozaikou. Minerální voda je sem
ale  pøivedena  potrubím  z  místa
pùvodního  vrtu  na  sídli�ti  �Na
Spravedlnosti�, co� je z nemocni
ce asi pùl kilometru na západ. Na
internetu u� polohu pramene do
hledáte, nebo je tøeba se ptát. Na
Spravedlnosti  je zøízeno  i hlavní
odbìrové  místo  nazvané  Luna.
Obì  prameni�tì  jsou  vkusnì
upravená,  jsou  volnì  pøístupná
a teèou celoroènì. Dal�í neveøej

né odbìry vody se pak provádí na
oddìlení rehabilitace pøímo v ne
mocnici. Voda vytékající z prame
nù urèitì pøekvapí  svou slaností
a hoøkostí. Nìjak takto snad moh
la chutnat voda zaniklého Slané
ho pramene ve Slaném. Voda je
velmi silnì mineralizovaná a trys
ká z výtoku pramenù se znaèným
tlakem a pøebytkem oxidu uhlièi
tého.  Vypadá  to  tak  trochu  jako
zavzdu�nìný vodovod, silný prs
kající proud vody se støídá s prud
ce unikajícím a syèícím plynem.

Plyn je posledním dozvukem tøe
tihorní sopeèné èinnosti a kumu
luje se pod nepropustnými vrstva
mi �ulových hornin. Z kilometrové
hloubky  vodu  �ene  právì  oxid
uhlièitý.  Vysoký  tlak  a  teplota
v hloubce zpùsobuje pøesycenost
vody plynem. Tím se voda stává
silnì kyselou a agresivní a ze skal
kolem  sebe  rozpou�tí  minerální
látky ve vysokých koncentracích.
Na povrch se dostává  teplý  roz
tok,  který  je  opravdu  velmi  silný
a úèinný.  Jeho  teplota dosahuje
asi  20  °C,  co�  oceníte  zejména
pøi  mrazivém  zimním  poèasí.
Z pramene se pøi pøeru�ovaném
tryskání vody ozývá syèení, huèe
ní  a  prskání  a  v  mrazech  se
z jímky valí pára a vodní tøí��. Na
promrzlé  ruce  je  voda  pøíjemnì
vla�ná. V dlaních se sice nejdøív
objeví  prskající,  napìnìná
a mléènì zabarvená tekutina, ale
pokud chvilièku poèkáte, bublinky
rychle  vyprchají  a  mù�ete  pít.
Ov�em  pøipravte  se  na  hodnì
silný  zá�itek.  Chu�  mírnì  teplé
slané vody je spí� odpudivá. Na
druhou stranu � kdo zvládl sirné
prameny nebo tøeba Glauberovy
prameny  ve  Franti�kových  Láz
ních,  zvládne  i  takovou  slanici,
jako  je  Luna. Celková  produkce



vody z vrtu je asi 25 000 litrù za
den  a  mineralizace  dosahuje
17,6 g/litr, co� je opravdu hodnì.
Bleskovì spoèítáno � ka�doden
nì se na povrch dostává asi 440
kg minerálních  látek! Díky vyso
kému  obsahu  pøímìsí  je  voda
hypertonická,  a  tedy  projímavá,
podobnì jako �aratice. Rozhodnì
to  není  stolní  voda  vhodná  ke
ka�dodennímu pití. Její konzuma
ce  by  mìla  být  konzultována
s  lékaøi  a  mìli  by  se  jí  vyhnout
kardiaci s vysokým tlakem a paci
enti s nìkterými druhy onemocnì
ní trávicího traktu a ledvin. Také
radioaktivní izotopy rozhodnì ne
jsou nìèím, co bychom mìli dlou
hodobì akumulovat v tìle. Nejed
ná se toti� o ne�kodný radon, ale
o pevné radioaktivní izotopy prvkù
s daleko del�ím poloèasem  roz
padu a vysokou toxicitou.

Ale právì pro svou sílu a vyso
ké koncentrace vzácných a stopo
vých  biogenních  a  esenciálních
prvkù je tahle voda velmi úèinným
lékem a stimulátorem. Jen musí
me pøijít na to, v jakých pøípadech,
jak a kolik jí pít. A také, jak vodu
�pøemluvit�,  aby  tìlu  pomohla.
Díky,  èi  spí�  vinou  obrovského

mno�ství pøímìsí minerálù i oxidu
uhlièitého je toti� voda velmi ob
tí�nì  �programovatelná�.  Jedno
du�e øeèeno � je nasycená chemií
tak,  �e  u�  se  do  ní  nic  dal�ího
nevejde. Místo homeopatické in
formace voda nese pøímo atomy
a molekuly pøímìsí. Místo efemér
ního  energetickoinformaèního
pùsobení pùsobí voda silou che
mie.  To  je  �potí��  v�ech  silných
minerálních  pramenù,  která  je
u Luny umocnìna zvlá�� vysoký
mi  koncentracemi  radioaktivních
a vzácných prvkù. Kdy� to trochu

zobecním  �  z  tohoto  dùvodu  je
balneologie uznávanou léèebnou
vìdou,  a  nikoliv  esoterikou.  Lá
zeòská medicína se soustøeïuje
na  prokazatelné  blahodárné  pù
sobení chemických roztokù mine
rálních vod, a tím spoléhá hlavnì
na materialistické dùkazy pùsobe
ní. Uznávají se pitné i koupelové
kúry, obklady, zábaly a dal�í pro
cedury, ale byly degradovány jen
na chemické a stimulaèní pùsobe
ní  vody  s  pøímìsemi.  Ov�em
�komplexní�  lázeòská  péèe  by
mìla  asi  v  první  øadì  pracovat
s du�í pacienta a jeho psychikou,
a  vyu�ít  i  esoterické  vlastnosti
vody. Vytvoøit  takovou  �celostní�
léèbu by znamenalo najít cestu ke
skuteèným  zázrakùm.  To  vìdìl
u� Vincenz Priessnitz a zalo�il na
tom  svùj  fenomenální  úspìch
s hydroterapií prostou pramenitou
vodou. Ale jak u� øeèeno � u mi
nerálních vod je situace ponìkud
jiná, voda u� má své urèení a je
obtí�nì  ovlivnitelná.  Vnést  dal�í
program do tak silné vody je tì�ká
práce  i  pro  velmi  odhodlané
a správnì motivované senzibilní
osobnosti. To ov�em valná vìt�i
na pacientù není (proto se ostatnì
pacienty  povìt�inou  stali).  Jak
správnì  s  takovou  vodou  a  ne
mocnými  pracovat  a  vyu�ít  plnì



�zázraèných�  vlastností  vody,  to
by byl úkol na Nobelovu cenu za
�balneologickou esoteriku�.

Vra�me se ale zpìt k prameni
v  Lounech.  Slo�ením  je  zdej�í
voda  opravdu  hodnì  výjimeèná.
Vedle  obvyklých  hydrogenuhlièi
tanù, sodíku a chloridu sodného
obsahuje i fluoridy, bromidy, lithi
um, baryum, stroncium i kyselinu
boritou. Vodu podobného slo�ení
nalezneme jen ve francouzském
Vichy  a  gruzínském  Bor�omi.
Léèebnému vyu�ití zdej�ího pra
mene se vìnuje i zdej�í nemocni
ce,  kde  existuje  nìkolik  vìdec
kých prací o úèincích zdej�í vody.
Vodu zde aplikují v podobì kou
pelí, pitného re�imu, dokonce se
voda  i  ��òupe�  nosní  sliznicí.
Nezpochybnitelný  je  alkalizaèní
úèinek  vody  na  tìlo,  pod  lékaø
ským dohledem se voda pou�ívá
i proti chronickým zánìtùm dýcha
cích  cest,  nìkterým  chorobám
trávení,  jater  i  ledvin. Podporuje
rekonvalescenci  v  pooperaèních
stavech trávicího traktu i po che
moterapii. Má pozitivní úèinky na
dermatologické  potí�e,  vøedy,
dnu, artritidu. Tedy pomáhá u vel
mi  �irokého  spektra  nemocí.
Chcemeli  trochu  pochopit  sílu
zdej�í  vody,  máme  tì�ký  úkol.
Musíme se obracet právì k  tìm
vzácným  biogenním  a  esenciál
ním  prvkùm,  které  se  ve  vodì
nacházejí a musíme hledat jejich
úkoly v na�í fyziologii. To ov�em
není  nic  jednoduchého,  proto�e
funkce  tìchto  prvkù  jsou  èasto
neznámé. Zdánlivì bezvýznamné
koncentrace nìkterých prvkù v tì

le  se  zdají  být  zbyteèné  a  ne
funkèní. Nejvíce známé a èásteè
nì prokázané jsou funkce u fluoru
na tvorbu a odolnost zubní sklovi
ny. Lithium zase má vliv na psy
chické  stavy,  chrání  také  srdce
a  sni�uje  krevní  tlak  a  aktivuje
kostní døeò. Dokonce se ve formì
uhlièitanu lithného po�ívá jako lék
na maniodepresivní  stavy,  alko
holismus a deprese. I bor, v podo
bì  kyseliny  borité,  je  souèástí
krve, ale  jeho funkce zatím není
plnì  objasnìna. V  tìle  najdeme
i  baryum  a  stroncium,  ov�em
dùvod a vyu�ití je opìt neznámé.
Není  asi  nutné  zdùrazòovat,  �e
v�emi tìmito prvky se dá spoleh
livì i pøedávkovat a otrávit, èasto
jsou pøítomny v podobì radioak
tivních izotopù a v rùzných slou
èeninách jsou toxické u� v malých
mno�stvích. Z toho v�eho je vidìt,
�e jejich pùsobení je velmi subtil
ní,  zvlá�tní  a  na  hranici  mezi
pomocí a ublí�ením. Mù�eme se

u nich doèkat velkých objevných
pøekvapení ve smyslu jejich vlivu
na skryté schopnosti a funkce tìla
i  mysli.  Pochopitelnì  �  �ádné
experimenty s umìlým navy�ová
ním  jejich  koncentrací  v  tìle  se
zatím  striktnì  nedoporuèují.
A stejná je i zpráva vody pramene
Luna � je to voda z hlubin Zemì
s úèinkem na hlubiny na�eho tìla
i du�e. Stejnì tì�ko, jako proniká
me  do  podzemí,  stejnì  obtí�nì
odhalujeme  i  tajemství  jemných
funkcí  na�í  fyziologie  na  hranici
provázání du�evních a tìlesných
pochodù. Esenciální prvky odrá
�ejí esence zemských pùsobení.
Na  objasnìní  hlavního  dùvodu
své pøítomnosti na povrchu Zemì
tedy  tato  záhadná  voda  teprve
èeká...
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